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1 Úvod 
 
Toto je prvé vydanie dokumentu „Geosyntetika“ s odporúčanými termínmi, definíciami, funkciami, 
značkami, symbolmi a skratkami geosyntetiky, geotextíliám podobných výrobkov a iných výrobkov 
a opisom aplikácií týchto výrobkov a stavebných konštrukcií, kde sa používajú. 

Dokument dobrovoľne spracoval autorský kolektív zložený z členov IGS Slovensko (Slovenská 
pobočka medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti) a pripomienkovali ho členovia IGS Slovensko. 

Dokument je umiestnený na webstránke www.igs-slovakia.sk a je voľne dostupný všetkým 
záujemcom. Môže sa voľne rozširovať a poskytovať v tlačenej alebo inej forme. 

Do dokumentu sú zapracované informácie z platných a pripravovaných noriem STN, STN EN, STN 
EN ISO, ASTM, dokumentov vypracovaných podľa Nariadenia EPaR (EÚ) č. 305/2011 o stavebných 
výrobkoch, dokumentov Medzinárodnej geosyntetickej spoločnosti (IGS), aktuálnych oficiálnych 
slovenských a zahraničných dokumentov a informácie na základe domácich a zahraničných skúseností. 

Niektoré nové alebo málo známe informácie, ktoré by sa mohli stať obsahom budúcich revízií tohto 
dokumentu sa uvádzajú v texte a v 14. kapitole dokumentu. 

Dokument sa bude v budúcnosti revidovať a dopĺňať o nové informácie v tejto oblasti, a to 
v termínoch na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia IGS Slovensko. 

 
 
 
 

2   Geosyntetika - všeobecne 
 
Pre geosyntetiku sa používajú tieto všeobecné termíny a definície: 

2.1  geosyntetika; GSY (angl. geosynthetic): všeobecný termín opisujúci výrobok, v ktorom je mini-
málne jedna konštrukčná časť vyrobená zo syntetického alebo prírodného polyméru v podobe pásu, 
pásika alebo trojrozmernej štruktúry, používaný v kontakte so zeminou a/alebo inými materiálmi pri 
uplatnení v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve 

2.2  geosyntetický výrobok (angl. geosynthetic product): konkrétny výrobok, na ktorý platí definícia  
geosyntetiky 

2.3    geotextílii podobný výrobok; GTP (angl. geotextile-related product): plošný, priepustný, poly-
mérny (syntetický alebo prírodný) materiál používaný v kontakte so zeminou alebo inými materiálmi 
pri uplatnení v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve, ktorý nezodpovedá 
definícii geotextílie 

Pozn.: Názov „geotextílii podobný výrobok“ je zastaraný a dnes už mätúci výraz pre všetky geosyntetické výrobky, 
ktoré sa odlišujú od geotextílií. Užitočný bol v minulosti, keď sa vyrábali najmä tkané a netkané geotextílie a ich 
podiel na celkovej produkcii geosyntetiky bol dominantný. Dnes to už neplatí, pretože sa vyrába veľké množstvo 
iných  geosyntetických výrobkov, ktoré už majú svoje názvy. V tomto dokumente názov „geotextílii podobný 
výrobok“ ostal preto, pretože sa  ešte stále objavuje v platných európskych normách – STN EN. Zmena termínov 
v názvoch a v obsahu týchto noriem je len otázkou času, ale vďaka rozbujnelej byrokracii v Bruseli a extrémne 
zložitým a časovo náročným postupom v Európskom výbore pre normalizáciu (CEN) je to veľmi zdĺhavý proces. 

2.4  geosyntetike podobný výrobok (angl. geosynthetic-related product): geosyntetický výrobok,  
ktorý nezodpovedá definícii geotextílie ani geotextílii podobného výrobku 
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3   Geosyntetika - typy výrobkov 
 
Pre jednotlivé geosyntetické výrobky sa používajú tieto všeobecné termíny a definície: 

3.1 geotextília; GTX (angl. geotextile): plošný, priepustný, polymérny (syntetický alebo prírodný) 
textilný materiál, ktorý môže byť netkaný, pletený alebo tkaný, používaný v kontakte so zeminou a 
inými materiálmi pri uplatnení v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve  

3.1.1 netkaná geotextília; GTX-N (angl. nonwoven geotextile): geotextília vyrobená z 
usmernených alebo náhodne orientovaných vláken, striže, z nekonečných vláken alebo iných 
prvkov spájaných mechanicky, tepelne alebo chemicky 

3.1.2 pletená geotextília; GTX-K (angl. knited geotextile): geotextília vyrobená preplietaním 
očiek z jednej alebo viacerých vlákien, pásikov alebo iných prvkov 

3.1.3 tkaná geotextília; GTX-W (angl. woven geotextile): geotextília vyrobená preväzovaním, 
zvyčajne v pravom uhle, dvoch alebo viacerých sústav vlákien, pásikov alebo iných prvkov 

3.2 geomreža; GGR (angl. geogrid): plošná polymérna štruktúra zložená z pravidelnej otvorenej siete  
množstva jednotlivých ťahových prvkov, ktoré sa môžu spájať vytláčaním, spájaním alebo spletaním a 
ktorej otvory sú väčšie ako jej stavebné použitie v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a 
stavebníctve  

3.2.1 tkaná geomreža; GGR-W (angl. woven geogrid): ohybná geomreža vyrobená tkaním 
vlákien alebo iných prvkov do jednoosovej alebo dvojosovej štruktúry s dodatočnou povrchovou 
úpravou syntetickým povlakom  

3.2.2 pletená geomreža; GGR-K (angl. knitted geogrid): ohybná geomreža vyrobená 
preplietaním očiek z jednej alebo viacerých vlákien, pásikov alebo iných prvkov do jednoosovej 
alebo dvojosovej štruktúry s dodatočnou povrchovou úpravou syntetickým povlakom 

3.2.3 spájaná geomreža; GGR-B (angl. bonded geogrid): polotuhá alebo tuhá geomreža 
vyrobená z vytláčaných pásikov, pásikov (pásov) alebo z vlákien obalených polymérom 
dodatočne spájaných mechanicky, tepelne, laserom alebo chemicky do jednoosovej alebo 
dvojosovej štruktúry  

3.2.4 monolitická geomreža; GGR-M (angl. monolithic geogrid): tuhá geomreža vyrobená 
v plošnom tvare vytláčaním polyméru do fólie, následným prederavením fólie a predĺžením fólie 
do ťahových prvkov súčasne s vytvorením otvorenej jednoosovej, dvojosovej alebo 
šesťuholníkovej monolitickej (integrálnej) štruktúry 

3.3 geosieť; GNT (angl. geonet):výrobok zložený z rovnobežných sústav rebier uložených cez seba a 
pevne spojených podobnými sústavami v rôznych uhloch 

3.4 georohož; GMA (angl. geomat): trojrozmerná priepustná štruktúra vyrobená z polymérnych vlákien 
alebo monofilov, spájaná mechanicky, tepelne, chemicky alebo inak 

3.4.1  vystužená georohož; GMA-R (angl. reinforced geomat): geokompozit zložený 
z georohože a výstužných prvkov 

3.5  tuhá profilovaná fólia; GSP (angl. geospacer): tvarovaná trojrozmerná polymérna fólia s veľkými 
vzduchovými medzerami 
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3.6 geopokrývka; GBL (angl. geoblanket): priepustná plošná štruktúra vyrobená z prírodných alebo 
syntetických vlákien, spojených do otvorenej a ľahkej siete alebo tkaniny   

3.7  geobunka; GCE (angl. geocell): trojrozmerná priepustná polymérna (syntetická alebo prírodná) 
voštinová alebo podobná bunková štruktúra s obmedzenou výškou, vyrobená z navzájom spojených 
(zváraním, lepením, zošitím) pásov geosyntetiky a dodávaná ako hotový výrobok 

3.8 geomatrac; GMT (angl. geomattress): trojrozmerná štruktúra z geosyntetiky aj z iného materiálu 
umiestnená na horninový povrch alebo povrch konštrukcie a následne vyplnená betónom, kameňom 
alebo zeminou 

3.9  geokontajner (angl. geocontainer): malorozmerný výrobok z geosyntetiky následne vyplnený 
pieskom, horninou alebo podobným materiálom použitý najčastejšie v hydrotechnických stavbách; 
odvodňovací vak je veľkorozmerný geokontejner následne vyplnený tekutým odpadom (suspenziou, 
kalom) použitý na jeho odvodnenie  

3.10 geopena; GFO (angl. geofoam): expandovaný penový polystyrén (EPS) s nízkou objemovou 
hmotnosťou vo forme blokov použitý v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve 

3.11 geodrén (angl. geodrain): drenážny geokompozit v tvare úzkeho pásika s obalom z GTX alebo 
rúrky s funkciou drénu zabudovaný najčastejšie zvislo do málo únosného podložia zemného telesa za 
účelom odvedenia podzemnej vody a urýchlenia konsolidácie podložia 

3.12 geopásik; GST (angl. geostrip): polymérny materiál v tvare pásika širokého maximálne 200 mm, 
používaný v kontakte so zeminou a/alebo iným materiálom pri uplatnení v geotechnických 
a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve vo funkcii výstuže alebo kotvy 

3.13 geotyč; GBA (angl. geobar): polymérny materiál v tvare tyče kruhového profilu použitý 
v inžinierskom staviteľstve (napr. ako dočasný klinec pri výstavbe tunelov, zárezov alebo odkopov) 

3.14 geokompozit; GCO (angl. geocomposite): priemyselne vyrobený združený materiál, v ktorom 
najmenej jednu konštrukčnú časť tvorí geosyntetický výrobok 

Pozn. Geokompozitom môže tiež byť súbor individuálnych geosyntetických výrobkov aplikovaných 
samostatne, ktoré v horninovej konštrukcii pôsobia ako celok s jednou primárnou funkciou podľa kap.6.  

3.14.1  oddeľovací geokompozit; GCO-S (angl. separating geocomposite): geokompozit 
s primárnou oddeľovacou funkciou  

3.14.2  drenážny geokompozit; GCO-D (angl. draining geocomposite): geokompozit 
s primárnou odvodňovacou funkciou  

3.14.2.1  drenážny geokompozit s priebežným drenážnym jadrom; (angl. draining 
geocomposite with continuous draining core): geokompozit na odvodňovanie, ktorý 
obsahuje priebežné drenážne jadro z geosiete alebo georohože  

3.14.2.1  drenážny geokompozit s drenážnymi rúrkami; (angl. draining geocomposite 
with discrete draining elements): geokompozit na odvodňovanie, ktorý obsahuje drenážne 
rúrky  

3.14.3 výstužný geokompozit; GCO-R (angl. reinforcing geocomposite): geokompozit 
s primárnou funkciou výstuže 
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3.14.4 ochranný geokompozit; GCO-P (angl. protecting geocomposite): geokompozit 
s primárnou funkciou ochrany iného výrobku 

3.14.5 protierózny geokompozit; GCO-EC (angl. erosion control geocomposite): geokompozit 
primárne na protieróznu ochranu 

3.15  geosyntetická zábrana; GBR (angl. geosynthetic barrier): plošný geosyntetický výrobok s nízkou 
priepustnosťou používaný v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve, ktorého 
cieľom je znížiť alebo zabrániť prietoku tekutiny cez konštrukciu  

3.15.1 polymérna geosyntetická zábrana; GBR-P (angl. polymeric geosynthetic barrier): 
geokompozit, v ktorom funkciu zábrany zabezpečujú polyméry  

3.15.2  geosyntetická ílová zábrana; GBR-C (angl. clay geosynthetic barrier): geokompozit, 
v ktorom funkciu zábrany zabezpečujú íly   

Pozn.: Stále sa používa aj skratka GCL (geosynthetic clay liner)  

3.15.3  bitúmenová geosyntetická zábrana; GBR-B (angl. bituminous geosynthetic barrier): 
geokompozit, v ktorom funkciu zábrany zabezpečujú bitúmeny 

3.15.4 geosyntetická cementová zábrana (angl. cement geosynthetic barrier): geokompozit, 
v ktorom funkciu zábrany zabezpečuje cementová výplň 

3.15.5  geosyntetická adsorpčná zábrana (angl. adsorption geosynthetic barrier): geokompozit, 
v ktorom funkciu zábrany zabezpečuje materiál s adsorpčnými schopnosťami (napr. na 
zachytávanie ťažkých kovov) 

3.16  geosyntetický plôtik (angl. geosynthetic silt fence): plôtik z polymérov na zachytávanie 
naplavenín  

3.17 antivibra čná rohož (angl. antivibration mat): plošný výrobok z bunkového polyuretánového 
elastoméru umiestnený najčastejšie celoplošne na pláni železničného spodku pod štrkovým lôžkom 
alebo pevnou jazdnou dráhou s cieľom tlmiť vibrácie a znížiť sekundárny hluk   

3.18 geosyntetické vrece, kontajner, matrac (angl. geosynthetic bag, container, tube, mattress): 
trojrozmerný geosyntetický výrobok najčastejšie vyrobený z geotextílií, vyplnený rôznorodým 
materiálom s rôznou primárnou funkciou (filtrácia, vystužovanie, protierózna ochrana, zábrana/bariéra)  

           3.18.1 geosyntetické vrece alebo matrac s pieskom (angl. geosynthetic sand bag or mattress): 
vrece, matrac alebo kontajner vyplnený pieskom alebo iným vhodným materiálom na protieróznu 
ochranu alebo filtráciu 

           3.18.2 geosyntetický betónový matrac (angl. geosynthetic concrete mattress): matrac 
z geotextílií vyplnený betónom na protieróznu ochranu 

           3.18.3 geosyntetický adsorpčný matrac (angl. geosynthetic adsorption mattress): matrac 
z geotextílií vyplnený materiálom s adsorpčnými schopnosťami na zachytávanie nebezpečných 
látok  

           3.18.4 geosyntetický kontajner (angl. geosynthetic tube/container): veľkorozmerný kontajner 
na dočasné skladovanie a odvodnenie tekutých odpadov 
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4   Iné výrobky 
 
Pozn. č. 1: V trvalých stavebných konštrukciách s  návrhovou životnosťou 100 rokov podľa STN EN 
1990 sa spolu s geosyntetikou alebo samostatne používajú aj kovové výrobky, ktoré sa doteraz uvádzajú 
čiastočne len v STN EN 14475 a doteraz neboli štandardne zahrnuté do všetkých dokumentov s 
názvoslovím geosyntetiky. Preto sa tu uvádzajú niektoré nové alebo pripravované termíny a definície 
súvisiace s výrobkami z kovu, ktoré sa môžu v budúcnosti meniť. 

4.1  iný výrobok  (angl. other product): všeobecný termín opisujúci výrobok, ktorý nie je vyrobený zo 
syntetického alebo prírodného polyméru, neplatí na neho definícia  geosyntetiky, geotextílii podobného 
výrobku,  ktorý sa používa v stavebnej konštrukcii spolu s geosyntetikou  

4.2 geosyntetika s kovovým materiálom (angl. metallic geosynthetics): kompozitný výrobok zložený 
z geosyntetického výrobku a kovového elementu, pričom jedna zo zložiek výrobku má primárnu funkciu 
v konštrukcii   

4.3 kovové výrobky (angl. metallic products): celokovové výrobky vo forme sietí, rebríkov, tyčí 
a pásikov s kovovým protikoróznym povlakom používané v kontakte so zeminou a/alebo inými 
materiálmi pri uplatnení v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve  

4.4 kovové výrobky s polymérnym povlakom (angl. metallic products with polymer coating): 
celokovové výrobky vo forme sietí, alebo pásikov s protikoróznym kovovým aj polymérnym povlakom 
používané v kontakte so zeminou a/alebo inými materiálmi pri uplatnení v geotechnických 
a inžinierskych konštrukciách a stavebníctve  

4.5 sieť (angl. mesh): výrobok z oceľového drôtu, prútov (tyčí) alebo plechu s protikoróznou 
povrchovou ochranou (kovový + alt. polymérny povlak), vo forme zváranej, pletenej alebo inou 
technológiou vyrobenej n-uholníkovej  siete alebo vysekávanej štruktúry používaný v kontakte so 
zeminou a/alebo inými materiálmi pri uplatnení v geotechnických a inžinierskych konštrukciách a 
stavebníctve 

4.5.1 zváraná sieť z drôtov (angl. welded wire mesh): drôty s priemerom 3,0 až 6,0 mm 
(štandardne do 4,5 mm) s protikoróznym kovovým povlakom alebo z nerezu zvarené vzájomne 
do pravouhlej alebo kosouhlej štvorhrannej siete s rozmerom štvoruholníkového oka štandardne 
100/100, 100/50, 50/100 , 50/50 mm alebo iné s alternatívnym dodatočným plastovým povlakom 

4.5.2 pletená sieť z drôtov (angl. twisted wire mesh): drôty s priemerom 2,2 až 3,7 mm 
s protikoróznym kovovým (+ alt. polymérnym) povlakom tvarované vzájomným kontinuálnym 
pletením do pletiva so šesťuholníkovým alebo n-uholníkovým okom  

4.6 tyč, prút  (angl. bar): výrobok z ocele s kruhovým prierezom s protikoróznym povlakom použitý na 
zhotovenie rebríka alebo zváranej siete z prútov  

4.7 rebrík  (angl. ladder): dva pozdĺžne oceľové prúty (tyče) s protikoróznym kovovým povlakom 
zvarené s priečnymi prútmi, použité ako výstuž vo VOM 

4.8 zváraná sieť z prútov (angl. welded bar mesh): oceľové tyče (prúty) s protikoróznym kovovým  
povlakom zvarené do pravouhlej siete, pričom v jednom páse je zvyčajne 2 až 6 pozdĺžnych prútov 
s priemerom 8 mm až 15 mm a osovou vzdialenosťou zvyčajne 150 mm alebo 200 mm a priečne prúty 
majú zvyčajne priemer 9 mm až 14 mm a ich osová vzdialenosť je od 250 mm do 600 mm, použité ako 
výstuž do VOM 
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4.9 pásik (angl. strip): oceľové pásiky s protikoróznym kovovým ( + alt. polymérnym) povlakom so 
zdrsneným povrchom so šírkou 50 mm a hrúbkou 4 mm a pásiky s hladkým povrchom so šírkou 60 až 
120 mm a hrúbkou 3 alebo 4 mm použité ako kotva v OMkLO 

4.10 gabionový kôš (angl. gabion box): prázdny kôš (kontajner) vyrobený ako prefabrikát alebo 
zostavený na stavbe z dielcov zo zváranej alebo pletenej siete z drôtov, ktorý obsahuje dno, bočné steny 
a veko (alt. s vnútornými medzistenami) spojené vzájomne podľa odporúčaní výrobcu do n-bokého 
hranola so stenou presahujúcou ≥ 500 mm.  

4.11 gabionový matrac (angl. gabion mattress): prázdny kôš (kontajner) vyrobený ako prefabrikát alebo 
zostavený na stavbe z dielcov zo zváranej alebo pletenej siete z drôtov, ktorý obsahuje dno, bočné steny 
a veko (alt. s vnútornými medzistenami) spojené vzájomne podľa odporúčaní výrobcu  do n-bokého 
hranola so stenou menšou ako 500 mm.  

4.12 gabion (angl. gabion): kompozitný konštrukčný prvok skladajúci sa z gabionového koša/matraca 
a prírodného lomového kameňa požadovaných rozmerov a kvality, pričom obidva komponenty musia 
mať preukázanú trvanlivosť, ktorá presahuje požadovanú životnosť stavebnej konštrukcie 

4.13 dielce z oceľovej siete (angl. wire mesh panels): ploché alebo tvarované (tvar „L“ s uhlom od 45° 
do 90° medzi lícovou a kotevnou časťou) dielce zo zváranej alebo pletenej siete z drôtov s protikoróznou 
povrchovou ochranou použité vo VOM alebo VSS ako trvalé poddajné lícové opevnenie (alt. bez 
protikoróznej ochrany ako dočasné lícové opevnenie) 

4.14 kovový povlak (angl. metallic coating): galvanické/žiarové/práškové zinkovanie (Zn) alebo 
zliatinou (Zn+Al) na povrchu kovového výrobku ako protikorózna ochrana na dosiahnutie požadovanej 
trvanlivosti 

4.15 polymérny povlak, poplastovanie (angl. polymeric coating): prídavný povlak z PVC, PA6, PE 
alebo iného polyméru na kovovom povlaku  

 
Pozn. č. 2: Do skupiny iných výrobkov (materiálov) sa zaraďujú aj mreže z polymérov, sklených 
a uhlíkových vlákien a siete z kovu používané vo vrstvách asfaltových vozoviek.  

4.16    mreža (angl. grid): plošná štruktúra vyrobená z polymérov alebo sklených vlákien zložená z 
pravidelnej pravouhlej otvorenej siete  množstva jednotlivých ťahových prvkov, ktoré sa môžu spájať 
vytláčaním, spájaním alebo spletaním a ktorej otvory sú väčšie ako jej stavebné súčasti, na použitie vo 
vrstvách asfaltových vozoviek  

4.17 sieť (angl. mesh): plošná n-uholníková štruktúra z oceľového drôtu s protikoróznou povrchovou 
ochranou, vo forme zváranej alebo pletenej siete používanej vo vrstvách asfaltových vozoviek 

4.18 kompozit (angl. composite): priemyselne vyrobený združený materiál, v ktorom najmenej jednu 
konštrukčnú časť tvorí syntetický výrobok (mreža alebo textília) alebo mreža zo sklených vlákien 
 
 
 
 
5   Terminológia súvisiaca s materiálmi a technológiou výroby geosyntetiky, 
      geotextíliám podobných výrobkov a iných výrobkov 

V súvislosti so zložením a výrobou geosyntetiky, geotextíliám podobných výrobkov a iných 
výrobkov sa používa terminológia: 
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5.1    prvotná surovina 100 %: termín  uvádzaný v  požiadavkách na  geosyntetické  výrobky 
v STN 73 3040, ktorý určuje, že výrobok musí obsahovať 100 % originálneho polyméru a nesmie 
obsahovať žiadny druhotný materiál, odpad alebo recyklát, ani nesmie byť vyrobený zo zmesi 
polymérov  

5.2    polymér (angl. polymer): je makromolekula zložená z molekul jednoho alebo viacerých druhov 
atómov alebo skupin atómov spojených vzájomne v tak velkom počte, že viacere fyzikálne a chemické 
vlastnosti tejto látky sa nezmenia pridaním alebo odobraním jednej alebo niekoľkých základných 
jednotiek; polymery typicky vznikajú polymerizáciou, polykondenzáciou a polyadiciou  

5.3    plast (angl. plastic): syntetický alebo semisyntetický polymérny materiál, ktorého hlavnou 
spoločnou vlastnosťou je trvalá alebo dočasná formovateľnosť, tvarovateľnosť (plasticita), pričom často 
obsahujú dalšie látky na zlepšenie užitkových vlastnosti, napr. odolnosť proti starnutiu, zvýšenie 
huževnatosti, pružnosti a pod.  

5.4  prírodný materiál  (angl. natural material): materiál rastlinného pôvodu, použitý na výrobu 
geotextíliám podobných výrobkov 

5.5 recyklát (angl. recycled material): je akýkoľvek výrobok  na báze pôvodného materiálu, ktorý je 
cielene pretvorený z odpadu na vstupnú surovinu, ktorá je použiteľná pri ďalšej výrobe 

5.6 recyklácia (angl. recycling):  je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a 
produktov (napr. plastov, papiera, farebných a ostatných kovov, skla, pneumatík, a pod.) 

5.7    odpad RWM (angl. waste RWM):  odpad označovaný v STN EN 13249 až STN EN 13256 
skratkou RWM ako opätovne spracovaný  materiál, ktorý vzniká v procese výroby ako odpad a ktorý je 
vhodný na opätovné spracovanie v rámci rovnakého procesu ako vznikol 

5.8 odpad PIM (angl. waste PIM): odpad označovaný v  STN EN 13249 až STN EN 13256 skratkou 
PIM ako materiál z priemyselnej výroby odvedený z prúdu výrobku v procese výroby  počas výrobného 
procesu, ktorý má odlišné vlastnosti ako pôvodný prvotný polymér 

5.9 odpad PCM (angl. waste PCM): odpad označovaný v STN EN 13249 až STN EN 13256 skratkou 
PCM ako materiál po použití spotrebiteľom, ktorý sa zásadne odlišuje od pôvodného prvotného 
polyméru a už sa nemôže používať na zamýšľaný účel 

5.10  vlákno (angl. fibre filament): textilný materiál z polyméru alebo rastlinného pôvodu 
charakterizovaný ohybnosťou, jemnosťou a vysokým pomerom dĺžky ku hrúbke  

5.11  nekonečné vlákno (angl. continuous filament): vlákno (filament) neobmedzenej dĺžky  

5.12  monofil (angl. monofilament): vlákno neobmedzenej dĺžky z jedného polyméru, bez zákrutu, 
s veľmi malým priemerom, pričom monofilná priadza je dĺžková textília pozostávajúca z jediného 
filamentu   

5.13  multifil  (angl. multifilament): zväzok jednotlivých vlákien neobmedzenej dĺžky z jedného 
polyméru spevnených zákrutom   

5.14    tkanina (angl. fabric): textilný výrobok, ktorý vznikol prepletením dvoch vzájomne kolmých 
sústav nití  

5.15  tkanie (angl. weaving): technologický postup výroby textilnýchlátok (tkanin), geotextílií alebo 
geomreží spočívající v opakovanom preväzování (krížení) dvoch navzájom kolmých sústav nití 
(vlákien) 
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5.16    pletenina (angl. knitted ply): druh textilnej výstuže, v ktorej je pospájaná priadza, niť alebo 
vlákno v tvare vzájomne prepojených slučiek do súvislej štruktúry 

5.17  pletenie (angl. knitting): technologický postup výroby plošných geotextílií z vlákien v tvare očiek 
vzájomne previazaných do stĺpikov a riadkov  

5.18  spájanie (angl. bonding): dodatočné vzájomné spájanie samostatných pozdĺžnych a priečnych 
geopásikov, káblikov, drôtov, tyčí alebo prútov väčšinou v kolmom smere laserom, ultrazvukom, 
teplom, lepidlom alebo zváraním pričom najčastejšie vznikajú výrobky s otvormi 

5.18.1  mechanické spájanie (angl. mechanical bonding): spevnenie geopásikov, vlákien, 
káblikov alebo drôtov vo výrobnom procese mechanickým spôsobom, napr. vpichovaním, 
prepletaním, čím vznikajú napr. geotextílie alebo oceľové pletivo 

5.18.2  chemické spájanie (angl. chemical bonding): zlepenie častí geosyntetického výrobku 
alebo zlepenie vo výrobnom procese pomocou spojiva 

5.18.3  tepelné spájanie (angl. thermal bonding): spevnenie častí  geosyntetického výrobku ich 
roztavením a spojením  (napr. extrudovaných vlákien, alebo pásikov) vo výrobnom procese 

5.18.4  spájanie laserom (angl. laser welding): spevnenie extrudovaných pásikov v kolmom 
smere pomocou optického frekvenčného zdroja - laseru   

5.18.5 zváranie (angl. welding): spájanie oceľových drôtov, prútov alebo tyčí pomocou  
bodového tlakovo elektrického tavenia 

5.19  kalandrovanie (angl. heat bonding): finálna tepelná úprava povrchu nedokončeného 
geosyntetického výrobku, najčastejšie netkanej geotextílie, ako súčasť procesu výroby   

5.20 vpichovanie (angl. needle punching): mechanický spôsob spájania štruktúry nedokončeného 
geosyntetického výrobku, najčastejšie netkanej geotextílie, ako súčasť procesu výroby  

5.21    extrudovanie (angl. extrusion): výrobný proces, pri ktorom za pomoci teploty a tlaku je pôvodný 
materiál roztavený a následne vytvarovaný do výsledného tvaru; po vychladnutí si materiál urdžije 
požadovaný tvar  

5.22 plastomér (angl. plastomer): polymérny materiál, ktorý v sebe spája vlastnosti elastomérov a 
plastov, ako sú vlastnosti podobné gumám so spracovateľskou schopnosťou plastu 

5.23  striž (angl. staple fibre filament): vlákninový materiál, ktorý vzniká krátením filamentov 
(nekonečných umelých vlákien) na dĺžky vhodné pre staplové priadze alebo pre netkané geotextílie 

5.24 polymérny pásik (angl. polymer strip): plošný nekonečný dĺžkový materiál narezaný z fólie, popr. 
aj rozštiepený alebo vytlačený alebo vlákna obalené polymérnym puzdrom s vysokým pomerom šírky 
k hrúbke 

5.25  káblik (angl. tow) je zväzok rovnobežne usporiadaných filamentov, ktorého minimálna hrúbka sa 
udáva 1000 tex  až 3000 tex, pričom hrúbka jednotlivých filamentov nemá presahovať hranicu 67 dtex 
a zväzok filamentov smie byť spevnený len menej ako 5 zákrutami na meter dĺžky   

5.26 rebro (angl. rib): vytláčaný (extrudovaný) dĺžkový materiál, u ktorého je výška väčšia ako šírka, 
alebo sa k nej blíži   
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5.27 monolitická štruktúra  (angl. monolithic): štruktúra geomreže označovaná tiež ako integrálna 
štruktúra, bez dodatočného spájania jednotlivých vlákien, ktorá vznikla extrudovaním polymérnej fólie, 
jej dierovaním a následným tvarovaním a predpínaním za tepla 
 
 
 
 
6   Geosyntetika – funkcie 

Geosyntetika, geotextíliám podobné výrobky a iné výrobky sa používajú na tieto účely: 

6.1    oddeľovanie (angl. separation): zabránenie zmiešaniu odlišných hornín alebo zásypových 
materiálov, ktoré sú  v kontakte s geosyntetickým výrobkom 

6.2    filtráciu (angl. filtration): zadržanie významného podielu častíc zeminy alebo iných častíc 
vystavených laminárnemu alebo turbulentnému prúdeniu kvapalín a umožnenie prietoku tekutín cez 
geosyntetiku alebo umožnenie prieniku kvapalín cez geosyntetiku v dôsledku pôsobenia kapilárneho 
tlaku v kvapaline 

6.3    drenáž (angl. drainage): zber a preprava zrážok, podzemných vôd alebo iných tekutín alebo plynov 
v rovine geosyntetického výrobku 

6.4    vystužovanie (angl. reinforcement): využitie vlastností geosyntetiky alebo iných výrobkov na 
zlepšenie mechanických vlastností hornín alebo iných stavebných materiálov 

6.5    kotvenie (angl. anchoring): polymérny alebo kovový lineárny ťahový prvok uložený v hornine 
alebo inom materiálu, ktorý je pevne spojený s lícovým opevnením opornej konštrukcie 

6.6    stabilizovanie (angl. stabilization): zlepšenie mechanických vlastností sypkého zrnitého materiálu 
vložením jednej alebo niekoľkých vrstiev geosyntetiky, čím sa výrazne obmedzí pohyb častíc sypkého 
zrnitého materiálu, čo spôsobí zníženie deformácie pod pôsobiacim zaťažením  

6.7    protieróznu ochranu (angl. surface erosion control): použitie geosyntetických výrobkov na 
zabránenie pohybu zeminy alebo iných častíc na povrchu svahu 

6.8    ochranu (angl. protection): použitie geosyntetického výrobku ako vrstvy, ktorá zníži alebo 
rozptyľuje lokálne napätie, čím sa zabráni alebo zníži poškodenie chráneného povrchu, materiálu alebo 
vrstvy 

6.9    zachytenie (angl. retaining): zachytenie a zabránenie pohybu akýchkoľvek pevných  látok cez 
konštrukčný prvok alebo lícové opevnenie 

6.10   zábranu (angl. barrier): zabránenie prenikaniu kvapalných alebo plynných látok do okolitého 
horninového alebo iného prostredia použitím geosyntetickej zábrany 

6.11    odľahčenie napätia (angl. stress relief): spomalenie rozvoja trhlín v asfaltovom krytu vozovky 
absorbovaním napätí, ktoré pôsobia pri poškodení vozovky 

Pozn. Funkciu/e definovanú/é v tejto kapitole uvádza výrobca v zamýšľanom použití výrobku vo 
Vyhlásení o parametroch (DoP), pričom sa musí/ia doložiť hodnotami vlastností podľa príslušnej 
harmonizovanej normy alebo Európskeho technického osvedčenia (ETA) vydaného podľa Európskeho 
hodnotiaceho dokumentu (EAD) publikovaného a vydaného  Európskou organizáciou pre technické 
posudzovanie (EOTA) podľa Nariadenia EP a Rady č.305/2011 o stavebných výrobkoch.   
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7   Geosyntetika a iné výrobky použité v konštrukciách s geosyntetikou - vlastnosti 
 
Pozn. V kap.7 sa nachádzajú nielen vlastnosti, na ktoré existujú skúšobné normy, ale aj vlastnosti, na 
ktoré zatiaľ neexistujú platné skúšobné normy. Tieto nové vlastnosti sa uvádzajú, pretože sa ukazujú 
v praxi ako dôležité a prezentujú sa v pripravovaných dokumentoch IGS, ISO, CEN, takže možno 
očakávať, že v budúcnosti budú na ich overenie vypracované skúšobné normy a nové vlastnosti sa 
dostanú do harmonizovaných noriem alebo dokumentov EAD, alebo sa skúšobné normy už pripravujú.    
 
 
7.1   Všeobecné vlastnosti spoločné pre niekoľko funkcií geosyntetiky a iných výrobkov 

 
Všeobecné vlastnosti spoločné pre niekoľko funkcií geosyntetiky sú tieto: 

7.1.1    vlastnosť (angl. characteristic): konkrétna vlastnosť geosyntetického a iného výrobku 
predpísaná príslušnou normou a skúšaná za stanovených podmienok  

7.1.2    technická požiadavka (angl. technical requirement): hodnota vlastnosti geosyntetického 
a iného výrobku požadovaná pre stanovenú primárnu funkciu výrobku uloženého v konštrukcii  

7.1.3    indexová skúška (angl. index test): skúšky samotnej geosyntetiky a iného výrobku overujúce 
fyzikálne a mechanické vlastnosti bez prítomnosti horniny alebo iného materiálu, napr. plošná 
hmotnosť, hrúbka, ťahová pevnosť a pod. 

7.1.4    skúška výkonnosti (angl. performance test): skúšky geosyntetiky a iných výrobkov v kontakte 
s horninou alebo iným materiálom zohľadňujúce špecifické podmienky na stavbe v konštrukcii, pričom 
to môžu byť laboratórne skúšky, terénne skúšky alebo monitoring reálnych modelov v mierke 1:1 

7.1.5    menovitá hodnota; NV (angl. nominal value): hodnota vlastnosti materiálu prevažne udávaná 
výrobcom/dodávateľom materiálu 

7.1.6    hrúbka ; d (angl. thickness): vzdialenosť medzi základnou doskou, na ktorej je uložená skúšobná 
vzorka, a dotykovou plochou rovnobežnej tuhej dosky, ktorá pôsobí na skúšobnú vzorku vopred 
určeným tlakom 

7.1.7 pomer strán (angl. aspect ratio): geometrický pomer strán pásika alebo rebra geomreže alebo 
geosiete  

7.1.8    plošná hmotnosť; ρA (angl. mass per unit area): pomer hmotnosti skúšobnej vzorky stanovených 
rozmerov k jej ploche 

7.1.9    charakteristická veľkosť otvoru; O90 (angl. characteristic opening size): veľkosť otvoru, 
zodpovedajúca maximálnej veľkosti 90 % častíc zeminy, ktoré prejdú cez geosyntetický výrobok 

7.1.10 veľkosť oka (angl. grid size): rozmer oka geomreže ako konečného výrobku alebo geomreže, 
ako súčasti geokompozitu, geotextílii podobného výrobku alebo iného výrobku 

7.1.11    maximálna ťahová pevnosť (vzhľadom na šírku vzorky); Tmax  (angl. maximum tensile 
strength (related to specimen width)): maximálna ťahová sila, ktorú dokáže preniesť skúšobná vzorka 
počas ťahovej skúšky 

7.1.12    pomerné predĺženie pri maximálnom zaťažení; εmax (angl. strain at maximum load): pomerné 
predĺženie vzorky zaznamenané pri maximálnom zaťažení 
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7.1.13 smerodajná odchýlka a variačný koeficient; s (SD), ν (CV) (angl. standard deviation and 
coefficient of variation): veličiny použité pri štatistickom spracovaní výsledkov ťahových skúšok 

7.1.14    zvyšková ťahová pevnosť; RF (angl. retained tensile strrength): pomer maximálnej ťahovej 
pevnosti vzorky po skúške trvanlivosti a referenčnej vzorky 

7.1.15    pretláčacia sila razníkom (skúška CBR); Fp (angl. push-through force (CBR test)): 
maximálna sila pôsobiaca na razník počas pretláčacej skúšky  

7.1.16    priemer otvoru prerazeného kužeľom (skúška padajúcim kužeľom); Dc  (angl. hole size by 
a steel cone – cone drop test): priemer otvoru spôsobeného padajúcim kužeľom pri prieniku vzorkou 

7.1.17    uhol trenia medzi geosyntetikou a zeminou; ϕ´s/GSY (angl. angle of friction between 
geosynthetic and specific soil): sklon „čiary šmykovej pevnosti“ stanovenej z výsledkov skúšok zeminy 
s geosyntetikou v čeľusťovom šmykovom prístroji    

7.1.18    súčiniteľ trenia medzi zeminou a geosyntetikou;  fs/GSY (angl. friction interaction coefficient 
between soil and geosynthetic): pomer medzi tg ϕ´s/GSY a tg ϕ´s 

7.1.19    prietok; qn (angl. flux): objemová rýchlosť prúdenia na jednotku plochy kolmo na rovinu 
výrobku (drenážny geokompozit a geosyntetická ílová bariéra) pri určenej hydrostatickej výške  

7.1.20    hydraulický gradient ; i (angl. hydraulic gradient): pomer celkového poklesu hydrostatickej 
výšky Δh cez skúšobnú vzorku k jej dĺžke l v smere prúdenia 

7.1.21    obsah uhlíka (angl. carbon content): množstvo uhlíka v geosyntetických výrobkoch z PP alebo 
PE 

7.1.22    rozptýlenie uhlíka (angl. carbon black dispersion): rovnomernosť rozptýlenia uhlíka v hmote 
polyméru, ktoré má vplyv na vlastnosti a trvanlivosť výrobku   

7.1.23    odolnosť proti poškodeniu pri ukladaní; ΔR (angl. damage during installation resistance): 
mechanické poškodenie geosyntetiky a iných výrobkov sypkým materiálom pri jej zabudovaní do 
konštrukcie vyjadrené najčastejšie zostatkovou maximálnou ťahovou pevnosťou v %   

7.1.24    čiastkový súčiniteľ poškodenia; γm3 (angl. partial factor of installation damage): súčiniteľ 
poškodenia geosyntetickej výstuže rôznym materiálom pri zabudovaní do horninovej konštrukcie  

7.1.25    odolnosť proti vplyvom  poveternosti  (angl. resistance to weathering): odolnosť 
nechráneného geosyntetického výrobku a iných výrobkov z polymérov a polymérnych povlakov iných 
výrobkov proti vplyvom svetla pri určitej teplote a vlhkosti, vyjadrená maximálnou dobou expozície po 
inštalácii, keď sa na konci skúšky požaduje určitá min. hodnota zvyškovej ťahovej pevnosti podľa 
zamýšľaného použitia  

7.1.26    mikrobiologická odolnosť (angl. microbiological resistance): odolnosť geosyntetiky proti 
napadnutiu baktériami alebo hubami 

7.1.27    odolnosť proti oxidácii   (angl. resistance to oxidation): odolnosť geosyntetiky z PP alebo PE 
proti pôsobeniu kyslíka obsiahnutého vo vzduchu alebo vo vode, keď sa na konci skúšky požaduje min. 
hodnota zvyškovej ťahovej pevnosti 50 %  
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7.1.28    odolnosť proti vnútornej hydrolýze  (angl. resistance to internal hydrolysis): odolnosť 
geosyntetiky z PET alebo PA proti pôsobeniu vlhkosti v pôde, keď na konci skúšky sa požaduje min. 
hodnota zvyškovej ťahovej pevnosti 50 %  

7.1.29    odolnosť proti ohňu (angl. fire resistance): odolnosť geosyntetického výrobku umiestneného 
na povrchu VOM alebo VSS proti vznieteniu, šíreniu plameňa a tvorbe horiacich kvapiek 

7.1.30    odolnosť proti UV žiareniu  (angl. uv resistance): odolnosť výrobku proti pôsobeniu UV 
žiarenia, ak sa táto odolnosť nestanovuje ako odolnosť proti vplyvom poveternosti 

7.1.31    odolnosť proti mechanickému zanášaniu (angl. resistance to mechanical clogging): odolnosť 
výrobku proti zanášaniu jemnými časticami materiálu, s ktorým je v kontakte 

7.1.32    odolnosť proti biologickému zanášaniu (angl. resistance to biological clogging): odolnosť 
výrobku proti zanášaniu mikróbmi (baktériami) v dôsledku zvýšenej mikrobiologickej aktivity v okolí 
výrobku 

7.1.33    odolnosť proti chemickému zanášaniu (angl. resistance to chemical clogging): odolnosť 
výrobku proti zanášaniu minerálmi a časticami kovov obsiahnutými v podzemnej vode, kvapalinách 
a roztokoch, ktoré prechádzajú cez výrobok 

7.1.34 odolnosť proti nebezpečným substanciám (angl. resistance to dangerous substance): odolnosť 
výrobku proti nebezpečným látkam, ktoré sa môžu vyskytovať v okolí výrobku a môžu vplývať na jeho 
vlastnosti a môžu ohrozovať zdravie ľudí a životné prostredie 

7.1.35 tepelná stabilita (angl. temperature stability): odolnosť výrobku proti vysokým a nízkym 
teplotám, ak je v stavebnej konštrukcii vystavený ich vplyvu 

7.1.36    trvanlivosť (angl. durability): skúškami stanovená odolnosť geosyntetického výrobku a iných 
výrobkov proti všetkým vonkajším vplyvom od jeho uloženia do okamihu, keď už nespĺňa požadované 
vlastnosti a nie je schopný plniť požadovanú funkciu v konštrukcii, pričom trvanlivosť výrobku musí 
byť dlhšia ako je informatívna návrhová životnosť konštrukcie, v ktorej sa výrobok použije 

Pozn.: Trvanlivosť geosyntetiky uvádzaná v súčasnosti v prílohách B noriem STN EN 13249 až STN EN 
13252 platí len na odolnosť výrobku proti vnútornej hydrolýze alebo oxidácii.  

7.1.37    predpokladaná trvanlivosť (angl. predicted durability): stanovený počet rokov pre dostatočnú 
trvanlivosť geosyntetiky v prírodných zeminách s 4 ≤ pH ≤ 9 s teplotou zeminy ≤ 25 °C na základe dĺžky 
skúšky a pri dodržaní minimálnej zvyškovej pevnosti v bode B.4.2 alebo požiadaviek v bode B.3  
v súlade s prílohou B noriem STN EN 13249 až STN EN 13252  

7.1.38    maximálna doba expozície (angl. maximum time of exposure): doba do zakrytia geosyntetiky 
po inštalácii v konštrukcii, stanovená podľa zamýšľaného použitia a zvyškovej pevnosti na konci skúšky 
na vplyvy poveternosti opísanej v STN EN 12224 

7.1.39    návrhová pevnosť (angl. design strength): pevnosť výrobku stanovená z výsledku indexovej 
skúšky redukovaného čiastkovými redukčnými súčiniteľmi, napr. poškodenia pri zabudovaní, odolnosti 
proti všetkým vonkajším vplyvom, extrapolácie výsledkov dlhodobých skúšok a pod. 

7.1.40    spojenie (angl. connection): lokálne, lineárne alebo plošné vzájomné spojenie geosyntetických 
výrobkov, geotextíliám podobných výrobkov alebo iných výrobkov rôznym spôsobom alebo ich 
spojenie s lícovým opevnením  



                                                                                          16                                                    Názvoslovie geosyntetiky 
 

IGS Slovensko 

7.1.41    maximálna pevnosť spojenia (angl. maximum connection strength): maximálna pevnosť 
spojenia stanovená laboratórnou alebo terénnou skúšku potrebná k návrhu výrobku v konštrukcii    

7.1.42    účinnosť spoja (angl. junction efficiency): schopnosť geomreže prenášať zaťaženie z jedného 
rebra na iné rebrá cez ich spoje v rôznych smeroch, vyjadrená podielom pevnosti spoja  a ťahovej 
pevnosti rebra geomreže   

7.1.43    uhlíková stopa (angl. carbon footprint): stanovenie uhlíkových emisií spojených s výrobou, 
použitím, recykláciou, triedením a likvidáciou geosyntetiky a iných výrobkov a ich porovnanie s inými 
technológiami a konštrukciami použitými na rovnaký účel 

7.1.44    geosyntetický odpad (angl. geosynthetics waste): recyklácia alebo uskladňovanie 
odstránených výrobkov  poškodených počas ukladania v konštrukcii alebo separovaných z dočasných 
alebo trvalých konštrukcií po uplynutí ich životnosti alebo z iných dôvodov (napr. porušená alebo 
deformovaná konštrukcia, ktorá prestala plniť pôvodný účel) 
 
 
 
7.2   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou oddeľovača  

7.2.1    robustnosť geotextílie (angl. geotextile robustness): vlastnosť netkaných a tkaných geotextílií, 
ktoré sa použijú na oddeľovanie, filtráciu alebo ochranu, je charakterizovaná kombináciou plošnej 
hmotnosti a odolnosti proti pretlačeniu valcovým razníkom (netkané geotextílie) alebo plošnej 
hmotnosti a ťahovej pevnosti (tkané geotextílie)  

7.2.2    trieda robustnosti; TRG (angl. geotextile-robustness-classes): označuje schopnosť geotextílie 
odolávať vďaka dostatočnej plošnej hmotnosti a vhodným pevnostno-deformačným charakteristikám 
namáhaniu, ktoré pôsobí na geotextíliu alebo geokompozit z okolitého prostredia počas ukladania, 
prevádzky a životnosti konštrukcie  
 
 
 
7.3   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou filtra   

7.3.1    indexová rýchlosť; VH50 (angl. velocity index): rýchlosť zodpovedajúca 50 mm poklesu 
hydrostatickej výšky pri skúške priepustnosti vody cez skúšobnú vzorku 

7.3.2    priepustnosť; ψ (angl. permittivity): objemová rýchlosť prúdenia vody a/alebo iných kvapalín 
cez jednotku plochy pri poklese hydrostatickej výšky za podmienky laminárneho prúdenia kolmo na 
rovinu výrobku 

7.3.3    koeficient filtrácie kolmo k rovine; kn (angl. coefficient of permeability normal to the plane): 
pomer medzi rýchlosťou prúdenia v a hydraulickým gradientom i 

7.3.4    odolnosť proti prenikaniu vody  (angl. resistance to water penetration): výška vodného stĺpca 
potrebná na začiatok prúdenia vody cez geosyntetiku vo funkcii filtra 

7.3.5    percentuálna veľkosť otvorov (POA) (angl. percent open area (POA)): pomer plochy otvorov 
v tkanej geotextílii k celkovému povrchu 
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7.4   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou drénu   

7.4.1    počiatočná hrúbka; di (angl. initial thickness): hrúbka drenážneho geokompozitu meraná 
v smere zaťažovania pri tlaku 5 kPa 

7.4.2    prietoková kapacita v rovine; qp, qs,g (angl. in-plane flow capacity): objemová rýchlosť 
prúdenia vody a iných kvapalín na jednotku šírky skúšobnej vzorky pri stanovených gradientoch v rovine 
výrobku, pričom sa overujú kombinácie kontaktov tuhý/tuhý, tuhý/mäkký a mäkký/mäkký  

7.4.3    prietočnosť; θ (angl. transmissivity): prietoková kapacita v rovine výrobku pri hydraulickom 
gradiente i = 1 

7.4.4    koeficient filtrácie v rovine; kp (angl. coefficient of permeability in the plane): pomer medzi 
prietokovou kapacitou v rovine qp a súčinom hrúbky d a hydraulického gradientu i 

7.4.5    celková krátkodobá pevnosť v tlaku; σmr (angl. short-term compressive strength): pomer 
maximálnej celkovej sily, Fmr, pri tlaku spôsobujúcom porušenie výrobku, ktorý je menší ako 1 MPa, 
a počiatočnej prierezovej plochy skúšobnej vzorky A0 

7.4.6    celkové krátkodobé pomerné stlačenie; εmr (angl. compressive strain): pomer zmenšenia 
hrúbky skúšobnej vzorky a jej počiatočnej hrúbky 

7.4.7    celkové tlakové plastické tečenie; εcc (angl. compressive creep strain): časová závislosť zmeny 
hrúbky (od okamihu dosiahnutia počiatočnej hrúbky stlačenej vzorky d0) geosyntetického výrobku 
vystaveného konštantnému zaťaženiu, vyjadrená v % d0 

7.4.8    redukčné súčinitele; RF (angl. reduction factors): redukčné súčinitele na výpočet drenážnej 
kapacity drenážneho geokompozitu 

7.4.8.1 RFin – zatlačenie filtračnej geotextílie do drenážneho jadra 

7.4.8.2 RFcr-Q – dlhodobé stlačenie geokompozitu 

7.4.8.3 RFcc – chemické zanášanie drenážneho jadra 

7.4.8.4 RFbc – biologické zanášanie drenážneho jadra 

7.4.8.5 RFL – rozdiel laboratórnych a terénnych podmienok 
 
 
 
7.5   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou výstuže alebo kotvy 

7.5.1    grafický záznam priebehu ťahovej skúšky (angl. stress-strain graph): záznam zobrazujúci 
priebeh ťahovej skúšky 

7.5.2  ťahová sila pri ε = 2 %; T2 (angl. tension at ε = 2 %): ťahová sila pri pomernom predĺžení 2 % 
stanovená z grafického záznamu priebehu ťahovej skúšky 

7.5.3   ťahová pevnosť (vzhľadom na šírku vzorky); T (angl. tensile strength (related to specimen 
width)): ťahová sila na jednotku šírky vzorky v danom okamihu počas krátkodobej skúšky 

7.5.4    ťahová pevnosť pri porušení (vzhľadom na šírku vzorky); Tf  (angl. tensile strength at failure 
(related to specimen width)): ťahová sila pri ktorej dôjde k porušení alebo pretrhnutí skúšobnej vzorky 
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7.5.5    dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť; Tkp (angl. long-term tensile strength): dlhodobá ťahová 
pevnosť, tj. plastické tečenie, stanovená priamo z regresnej priamky zostavenej z výsledkov dlhodobých 
ťahových skúšok   

7.5.6    extrapolovaná dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť; Tke (angl. extrapolated long-term tensile 
strength): dlhodobá ťahová pevnosť, tj. plastické tečenie, stanovená priamo z regresnej priamky 
zostavenej z výsledkov dlhodobých ťahových skúšok, bez použitia čiastkového súčiniteľa γm11 

7.5.7    extrapolovaná dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť; Tkr  (angl. extrapolated long-term tensile 
strength): dlhodobá ťahová pevnosť, tj. plastické tečenie, stanovená z regresnej priamky zostavenej z 
výsledkov dlhodobých ťahových skúšok, s použitím čiastkového súčiniteľa γm11 

7.5.8    odolnosť proti vytiahnutiu zo zeminy; Pr  (angl. pullout resistance): maximálna vyťahovacia 
sila na jednotku šírky výrobku zaznamenaná počas vyťahovania vzorky zo zeminy stanovenou 
rýchlosťou 

7.5.9    krátkodobá ťahová pevnosť geosyntetickej výstuže (angl. short-term tensile strength of 
geosynthetic reinforcement): ťahová pevnosť geosyntetického výstužného prvku stanovená normovanou 
krátkodobou ťahovou skúškou 

7.5.10    dlhodobá ťahová pevnosť geosyntetickej výstuže (angl. long-term tensile strength of 
geosynthetic reinforcement): dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť geosyntetického výstužného prvku na 
konci dlhodobých skúšok charakterizovaná náhlym nárastom pomerného predĺženia geosyntetickej 
výstuže vystavenej dlhodobému konštantnému zaťaženiu 

7.5.11    extrapolovaná dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť geosyntetickej výstuže (angl. 
extrapolated long-term (creep) tensile strength of geosynthetic reinforcement): dlhodobá (krípová) 
ťahová pevnosť geosyntetického výstužného prvku na konci jeho návrhovej životnosti 

7.5.12    návrhová ťahová pevnosť geosyntetickej výstuže; TD (angl. design tensile strength of 
geosynthetic reinforcement):  dlhodobá ťahová pevnosť geosyntetického výstužného prvku na konci 
jeho návrhovej životnosti redukovaná parciálnymi súčiniteľmi, ktoré zohľadňujú vlastnosti materiálu 

7.5.13    napätie v ťahu (vzhľadom na priečny rez vzorky); σ (angl. tensile stress (related to the cross-
section area of the specimen)): pomer ťahovej sily a prierezu vzorky v danom okamihu počas 
krátkodobej skúšky 

7.5.14    medza klzu (angl. yield point): bod na krivke zaťaženie-deformácia, mimo bodu porušenia, pri 
ktorom dochádza ku zvýšeniu deformácie bez zvyšovania napätia 

7.5.15    napätie v ťahu na medzi klzu; σy (angl. tensile stress at yield point): počiatočné napätie, pri 
ktorom dochádza ku zvýšeniu deformácie bez zvýšenia napätia 

7.5.16    napätie v ťahu pri porušení; σf  (angl. tensile stress at failure): napätie v ťahu, pri ktorom sa 
vzorka poruší alebo pretrhne 

7.5.17    maximálne napätie v ťahu; σmax (angl. maximum tensile stress): maximálne ťahové napätie, 
ktoré dokáže preniesť skúšobná vzorka pri ťahovej skúške 

7.5.18    ťahová tuhosť; J (angl. tensile stiffness): pomer zmeny ťahovej sily vzhľadom na pomerné 
predĺženie stanovený z grafického záznamu priebehu ťahovej skúšky 
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7.5.19    sečnicová ťahová tuhosť; Jsec,ε  (angl. secant tensile stiffness): pomer ťahovej sily pri danom 
pomernom predĺžení a daného pomerného predĺženia stanovený z grafického záznamu priebehu ťahovej 
skúšky, napr. Jsec,0,5 je sklon spojnice medzi počiatkom a ťahovou silou pri ε = 0,5 % 

7.5.20    sečnicová tuhosť pri ε = 2 %; j2 (angl. secant stiffness at ε = 2 %): podiel ťahového zaťaženia 
na jednotku šírky pri  ε = 2 % a pomerného predĺženia 2 %  

7.5.21    tuhosť v krútení (angl. torsion rigidity): stabilita otvoru geosyntetiky alebo iného výrobku 
namáhaného krútením, ktorý sa použije ako plošná výstuž vo VPV 

7.5.22    ohybová tuhosť (angl. bending stiffness): schopnosť geosyntetiky s funkciou výstuže prenášať 
okrem ťahových aj ohybové namáhania 

7.5.23    redukčné súčinitele; γ (angl. reduction factors): redukčné súčinitele na geosyntetiku použité 
pri výpočte stability vystuženej horninovej konštrukcie 

7.5.23.1    γm1 - plastické tečenie (krípu) geosyntetickej výstuže 

7.5.23.2    γm11 - extrapolácia výsledkov dlhodobých ťahových skúšok geosyntetickej výstuže 

7.5.23.3    γm2 - kvalita geosyntetickej výstuže 

7.5.23.4    γm3  - poškodenie geosyntetickej výstuže pri zabudovaní do horninovej konštrukcie 

7.5.23.5    γm4 - vplyv prostredia na geosyntetickú výstuž 

7.5.23.6    γn - dôležitosť konštrukcie 

7.5.23.7    γp - spoľahlivosť proti porušeniu vystuženej horninovej konštrukcie v dôsledku 
                 posunu horniny po povrchu geosyntetickej výstuže 

7.5.23.8    γpz - spoľahlivosť proti posunu po základovej škáre konštrukcie alebo inej 
                 horizontálnej ploche, kde je kontakt hornina/hornina 

7.5.23.9    γv - spoľahlivosť proti porušeniu vystuženej horninovej konštrukcie v dôsledku 
                 vytiahnutia geosyntetickej výstuže 

 
 
 
7.6   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou stabilizátora  

7.6.1    priemerná radiálna sečnicová tuhosť pri ε = 0,5 %; jr,0,5 (angl. radial secant stiffness at 0.5% 
strain): podiel ťahového zaťaženia pri  ε = 0,5 % a pomerného predĺženia ε = 0,5 % v dvoch alebo troch 
smeroch, stanovené na základe výsledkov ťahových skúšok podľa STN EN ISO 10319 

7.6.2    priemerná radiálna sečnicová tuhosť pri ε = 2 %; jr,0,2 (angl. radial secant stiffness at 2 % 
strain): podiel ťahového zaťaženia pri  ε = 2 % a pomerného predĺženia ε = 2 % v dvoch alebo troch 
smeroch, stanovené na základe výsledkov ťahových skúšok podľa STN EN ISO 10319 

7.6.3    izotropná plošná tuhosť (angl. isotropic plane stiffness): podiel minimálnej a maximálnej 
priemernej radiálnej sečnicovej tuhosti stanovenej v štyroch smeroch 

7.6.4    výška šesťuholníka; HPnom (angl. hexagon pitch): celková priemerná výška šesťuholníka 
geomreže stanovená v troch smeroch   

Pozn. Uvedené špecifické vlastnosti sú definované v Európskom hodnotiacom dokumente EAD 080002-
00-0102. V prípade vydania harmonizovaných noriem alebo iného dokumentu EAD na geosyntetiku 
s funkciou stabilizovanie s inými vlastnosťami sa táto kapitola doplní.  
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7.7   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou ochrany iného výrobku   

Pozn. Pre geosyntetiku s primárnou funkciou ochrany iného výrobku sa v súčasnosti nepožadujú 
špecifické vlastnosti.  Všetky požadované vlastnosti sa uvádzajú v kapitole 7.1 tohto dokumentu.  
 
 
 
7.8   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku a geosyntetike podobné výrobky použité na trvalú 
protieróznu ochranu 

7.8.1    vratná deformácia (angl. rebound resilience): schopnosť výrobku nadobudnúť pôvodnú hrúbku 
po jeho uložení na povrch svahu 

7.8.2    ohybnosť (angl. flexibility): schopnosť výrobku priľnúť k podkladu 

7.8.3    zadržiavacia schopnosť (angl. turf filling ratio): schopnosť výrobku zadržať vo svojej štruktúre 
častice humusu aplikovaného na povrch výrobku položeného na svah 

7.8.4    priepustnosť slnečného svetla (angl. light penetration): schopnosť výrobku prepustiť slnečné 
svetlo k semenám rastlín uloženým pod výrobkom  

7.8.5    nasiakavosť (angl. water adsorption capacity): množstvo vody, ktoré je výrobok schopný prijať 
do svojej štruktúry  

7.8.6    prípustné hydraulické šmykové napätie (angl. hydraulic permissible hydraulic shear stress): 
prípustné hydraulické namáhanie tečúcou vodou na povrchu výrobku bez vegetácie, alt. prerasteného 
vegetáciou, ktoré zodpovedá vopred stanovenému úbytku humusu z povrchu výrobku počas skúšky 
v testovacom žľabe 

7.8.7    rýchlosť prúdenia vody (angl. flow velocity): prípustná rýchlosť prúdenia vody na povrchu 
výrobku bez vegetácie, alt. s vegetáciou, ktoré zodpovedá vopred stanovenému úbytku humusu 
z povrchu výrobku počas skúšky v testovacom žľabe 

7.8.8    odolnosť proti zapáleniu cigaretou (angl. smoulder resistance): odolnosť výrobku proti 
tlejúcemu ohňu od ohorku cigarety 

7.8.9    mikrobiologická odolnosť (angl. microbiological resistance): odolnosť geotextíliám 
podobných výrobkov z prírodných alebo degradovateľných materiálov použitých na dočasnú 
protieróznu ochranu proti pôsobeniu látok obsiahnutých v humuse a hornine  

7.8.10    odolnosť proti UV žiareniu  (angl. UV resistance):  schopnosť nechráneného výrobku 
dlhodobo odolávať UV žiareniu, ak je použitý na trvalú protieróznu ochranu horninového prostredia 

7.8.11    odolnosť proti mrazovým cyklom (angl. freeze-thaw resistance): dlhodobá odolnosť 
výrobkov použitých na trvalú protieróznu ochranu proti mrazovým cyklom 

7.8.12    prerastanie koreňmi rastlín  (angl. root penetration): schopnosť výrobku umožniť prerastanie 
koreňov a spojiť výrobok s podkladom 

7.8.13    prerastanie vegetácie (angl. plant growth): schopnosť výrobku umožniť rast vegetácie 
v štruktúre výrobku a v zemine   
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7.8.14    ekologická nezávadnosť (angl. environmental harmlessness): schopnosť výrobku žiadnym 
spôsobom negatívne neovplyvňovať životné prostredie, napr. vyplavovaním škodlivých látok zo 
štruktúry výrobku do povrchovej  vody 

7.8.15    odolnosť proti pôsobeniu dažďa (angl. rain resistance): odolnosť výrobku zasypaného 
humusom proti pôsobeniu dažďa a vyplavovaniu humusu 

7.8.16    faktor ochrany svahu (angl. cover factor): schopnosť výrobku zvýšiť odolnosť chráneného 
povrchu svahu pred dažďom 

7.8.17    erózia zeminy (angl. soil erosion): je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti 
zemského povrchu 

7.8.18    biodegradácia (angl. bio degradability): špeciálny prípad, pri ktorom dochádza k rozkladu 
polymérov pôsobením biologických činiteľov, platí pre dočasnú ochranu 

7.8.19    UV ochrana (angl. UV resistance): ochrana pred slnečným žiarením aplikovaná na 
geosyntetický výrobok s cieľom ochrániť ho pred nebezpečným vplyvom slnečného žiarenia, ktoré môže 
spôsobiť jeho degradáciu, platí pre trvalú ochranu 

7.8.20    obkladové spevnenie (angl. veneer reinforcement): spevnenie relatívne tenkej vrstvy zeminy 
umiestnenej ako povrchová vrstva na svahoch, pričom výstuž je umiestnená rovnobežne so svahom 

7.8.21    spevňujúce materiály (angl. reinforcing materials): výstužné prvky vyrobené z materiálov, 
ktoré majú odolnosť voči degradácii pri zakopaní. Výstuha môže mať tvar fólií, mriežok, ôk, prúžkov, 
prútov, tyčí, atď., ktoré sú schopné udržať ťahové zaťaženie a účinky deformácií pôsobiacich na násyp 

7.8.22    kontrola povrchovej erózie (angl. surface erosion control): použitie geosyntetiky na 
zabránenie alebo obmedzenie pohybu zeminy alebo iných pohyblivých častíc na povrchu v sklone 
 
 
 
7.9   Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou zábrany 

7.9.1    vodotesnosť  (angl. liquid tightness): schopnosť geosyntetického výrobku  zadržať kvapaliny 
 

Pozn. Ďalšie vlastnosti typické pre primárnu funkciu zábrany sú uvedené v kapitole 7.1. 
 
 
 
7.10 Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku s primárnou funkciou zachytenie 

Pozn. Geosyntetika sa v tejto funkcii používa na dočasné mäkké lícové opevnenie vo VOM a VSS, takže 
sa predovšetkým sledujú pevnostno-deformačné vlastnosti a odolnosť proti vplyvom poveternosti 
uvedené v kap. 7.1.   
 
 
 
7.11  Vlastnosti špecifické pre geosyntetiku a iné materiály s funkciou redistribúcie napätí vo 
vrstvách asfaltových vozoviek 

7.11.1    zadržovanie asfaltu (angl. bitumen retention): schopnosť výrobku zadržať vo svojej štruktúre 
asfalt 
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7.11.2 teplota tavenia (angl. melting point): teplota tavenia polyméru, polymérneho alebo 
bitúmenového povlaku a/alebo skla; informácia o teplote tavenia polyméru sa osobitne požaduje 
v prípade, keď teplota asfaltovej zmesi ukladanej na výrobok je vyššia ako teplota tavenia polyméru, 
ktorý plní výstužnú funkciu vo výrobku 

7.11.3    bod mäknutia ochranného povlaku (angl. softening point of the protective coating): teplota, 
pri ktorej ochranný povlak za normových skúšobných podmienok dosiahne stanovenú konzistenciu 

7.11.4    Youngov modul; E (angl. Young´s modulus): modul pružnosti materiálu ako pomer σ/ε 

7.11.5    sečnicová tuhosť pri ε = 1 %;  j1 (angl. secant stiffness at ε = 1 %): podiel ťahového zaťaženia 
na jednotku šírky pri  ε=1 % a pomerného predĺženia 1 %  

7.11.6    odolnosť proti poškodeniu pri zabudovaní (angl. abrasion resistance): odolnosť výrobku 
proti poškodeniu počas zhutňovania asfaltových vrstiev 

7.11.7    odolnosť proti zásaditému prostrediu (angl. alkaline resistance): požaduje sa, keď výrobok 
je v kontakte s nechráneným betónovým povrchom alebo je na povrchu cementom stmelenej 
podkladovej vrstvy 

7.11.8    odolnosť proti vplyvom  poveternosti  (angl. resistance to weathering): odolnosť sa požaduje 
v prípade, keď výrobok nie je prekrytý asfaltovou vrstvou v rovnaký deň jeho inštalácie 
 
Pozn. Kapitola obsahuje vlastnosti všetkých výrobkov (geosyntetické výrobky vrátane geokompozitov, 
mreže zo sklených a uhlíkových vlákien a kovové siete) používaných s funkciou redistribúcie napätí vo 
vrstvách asfaltových vozoviek. V TP 064 sú vlastnosti rozdelené do niekoľkých tabuliek podľa typov 
výrobkov použitých s funkciou redistribúcie napätí. 

 
 
 
7.12  Špecifické vlastnosti niektorých geosyntetických a geosyntetike podobných výrobkov 

7.12.1    priepustnosť materiálu geobunky (angl. permeability of cell material): rýchlosť prietoku 
kvapalín cez materiál geobunky 

7.12.2    šmyková pevnosť spoja geokompozitu; Tshear (angl. shear strength of geocomposite junction): 
pevnosť spoja geokompozitu namáhaného na šmyk počas ťahovej skúšky 

7.12.3    odlupová pevnosť spoja geokompozitu; Tpeel  (angl. peel strength of geocomposite junction): 
pevnosť spoja geokompozitu namáhaného na odlúpnutie počas ťahovej skúšky 

7.12.4    účinnosť spoja alebo šva; ξs (angl. joint or seam efficiency): pomer pevnosti spoja alebo šva 
k ťahovej pevnosti materiálu meranej v rovnakom smere  

7.12.5    strihová pevnosť spoja geobunky; αts (angl. tensile shear strength of geocell junction): 
pevnosť spoja geobunky namáhaného na strih počas ťahovej skúšky, keď sú dva pásy protiľahlých stien 
susedných buniek samostatne upnuté a zaťaženie sa aplikuje v priečnom smere    

7.12.6    odlupová pevnosť spoja geobunky; αp  (angl. peel strength of geocell junction): pevnosť spoja 
geobunky namáhaného na odlúpnutie počas ťahovej skúšky, keď sú dva protiľahlé pásy jednej bunky 
samostatne upnuté a zaťaženie sa aplikuje v pozdĺžnom smere 
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7.12.7    odtrhová pevnosť spoja geobunky; αsplit (angl. split strength of geocell junction): pevnosť 
spoja geobunky namáhaného na odtrh počas ťahovej skúšky, sú štyri pásy stien susedných geobuniek 
priliehajúcich ku spoju samostatne upnuté a zaťaženie sa aplikuje v pozdĺžnom smere 

7.12.8    trecia vlastnosť so zeminou (angl. frictional characterictics with soils): vlastnosť vyjadrujúca 
hodnotu šmykového trenia medzi zeminou a geobunkou 

7.12.9    povrchový modul v šmyku (angl. interface shear modulus): modul pružnosti v šmyku na 
rozhraní zemina - geobunky 

7.12.10    hydraulický gradient; i (angl. hydraulic gradient): pomer celkového poklesu hydrostatickej 
výšky Δh cez skúšobnú vzorku k jej dĺžke l v smere prúdenia 

7.12.11    kolmatácia (angl. colmatage): zanesenie geosyntetiky časticami zeminy, chemikáliami alebo 
biologickou činnosťou, čím sa zníži jej hydraulická účinnosť 

7.12.12    obsah karboxylovej konečnej skupiny; CEG (angl. carboxyl end groups): vlastnosť PET, 
z ktorého je vyrobený geosyntetický výrobok 

7.12.13    priemerná molekulová hmotnosť; Mn (angl. mean molecular weight): vlastnosť PET, 
z ktorého je vyrobený geosyntetický výrobok   

7.12.14    odolnosť proti oderu (angl. abrasion resistance): odolnosť výrobku proti pôsobeniu trecích 
síl na povrchu výrobku pri ukladaní a počas životnosti konštrukcie, spôsobených dynamickým 
zaťažením najmä v podvalovom podloží a v hydrotechnických stavbách 
 
 
 
7.13  Vlastnosti špecifické pre iné výrobky alebo konštrukcie s inými výrobkami zamerané na 
vystužené oporné múry, vystužené strmé svahy a oporné múry s kotveným lícovým opevnením  

7.13.1    protikorózna úprava (angl. anticorrosive coating): ochranný povlak ako protikorózna ochrana 
kovových výrobkov vo forme žiarového pozinkovania, galvanizácie zliatinou Zn+Al, popr. 
s doplnkovým následným poplastovaním  

7.13.2    žiarové pozinkovanie (angl. hot-deep galvanizing): kovový povlak zo zinku na povrchu 
kovových výrobkov (pásikov, tyčí, prútov, rebríkov a sietí) realizované ponorom do roztaveného 
protikorozívneho kovu 

7.13.3    galvanizácia (angl. galvanizing): kovový povlak zo Zn alebo zliatiny Zn+Al na povrchu 
kovových výrobkov (pásikov, tyčí, prútov, rebríkov a sietí) realizovaný elektrolytickou cestou  

7.13.4    poplastovanie (angl. organic coating): nanášanie polymérneho syntetického povlaku (PVC, 
PA6, PE alebo iný polymér) na kovový protikorózny povlak oceľových sietí 

7.13.5 priemer drôtu zváranej siete; Dw (angl. wire diameter of welded mesh): priemer drôtu zváranej  
siete   

7.13.6 priemer drôtu pletenej šesťuholníkovej siete; Dc (angl. wire diameter of hexagonal woven 
mesh): priemer drôtu pletenej šesťuholníkovej siete  

7.13.7    hmotnosť kovového povlaku (angl. metallic coating weight): plošná hmotnosť kovového 
povlaku ako protikoróznej ochrany na povrchu kovových pásikov alebo drôtu pre výrobu zváraných 
a pletených sietí  
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7.13.8    hrúbka kovového povlaku (angl. metallic coating thickness): hrúbka kovového povlaku ako 
protikoróznej ochrany na povrchu kovových pásikov alebo zváraných a pletených sietí 

7.13.9    hrúbka polymérneho povlaku (angl. organic coating thickness): hrúbka polymérneho povlaku 
ako prídavnej protikoróznej ochrany na povrchu zváraných a pletených sietí 

7.1.10 veľkosť oka oceľovej siete (angl. mesh size): rozmer oka oceľovej pletenej a zváranej oceľovej 
siete 

7.13.11 rozmery kovových výrobkov; W, L, H (angl. dimensions of metallic products): šírka, dĺžka 
a výška prázdneho gabionového koša a dielca z oceľovej siete použitých na líci VHK 

7.13.12 ťahová pevnosť a predĺženie drôtu siete; ft , ε (angl. wire tensile strength and elongation): 
maximálna ťahová sila a predĺženie skúšobnej vzorky drôtu siete počas ťahovej skúšky 

7.13.13 ťahová pevnosť siete; pk, pm (angl. tensile strength of mesh): maximálna ťahová sila, ktorú 
dokáže preniesť skúšobná vzorka pletenej a zváranej siete počas ťahovej skúšky 

7.13.14    zaťaženie na medzi pevnosti; Rm (angl. ultimate tensile strength): maximálne zaťaženie 
kovového pásiku pri ťahovej skúške pri porušení materiálu  

7.13.15    grafický záznam priebehu ťahovej skúšky (angl. stress-strain graph): grafický záznam 
priebehu krátkodobej laboratórnej ťahovej skúšky drôtu zváranej a pletenej oceľovej siete, plošnej 
vzorky zváranej a pletenej oceľovej siete, oceľového prútu alebo pásiku zostavený zo štatisticky 
spracovaných výsledkov kontrolných skúšok 

7.13.16    pevnosť zvarov v šmyku (angl. weld shear strength): pevnosť zvarov zváranej siete v šmyku 
vyjadrená ako % ťahovej pevnosti drôtov 

7.13.17    pri ľnavosť – odtrhová skúška (angl. adherence – tear test): preukazovanie priľnavosti 
dodatkovej polymérnej (PVC, PA, PP, atď.) protikoróznej, protiabrazívnej ochrany k povrchu 
oceľového drôtu siete príslušnou skúškou na odtrh polymérneho povlaku od podkladného povrchu 

7.13.18 pri ľnavosť kovového a polymérneho povlaku (angl. adherence of mettalic and polymeric 
coating): preukazovanie priľnavosti kovového a polymérneho povlaku k povrchu oceľového drôtu 
navíjaním špirály okolo tŕňa (wrapping test)  

7.13.19 celistvosť polymérneho povlaku (angl. polymeric coating integrity):  vizuálne hodnotenie 
celistvosti polymérneho povlaku na drôte v mieste dvojzákrutu po ukončení ťahovej skúšky 

7.13.20    odolnosť proti oderu (angl. abrasion resistance): schopnosť protikoróznej ochrany (kovový 
aj polymérny povlak) odolávať mechanickému poškodeniu oderom  

7.13.21    tvrdosť povlaku (angl. coating hardness): tvrdosť protikoróznej ochrany (kovový aj 
polymérny povlak) označovaná tiež ako vrubová húževnatosť  

7.13.22    ohybová tuhosť (angl. bending stiffness): schopnosť plošného kovového výrobku (napr. 
dielec z oceľovej siete), použitého ako lícové opevnenie priamo na povrchu konštrukcie (napr. predná 
stena gabionového koša, alebo tvarovaný dielec konštrukčného systému na povrchu VSS), odolávať 
silám pôsobiacim kolmo na výrobok a prenášať ohybové namáhania 

7.13.23    odolnosť proti korózii  (angl. corrosion resistance): odolnosť nepoškodeného a poškodeného 
protikorózneho kovového povlaku kovových výrobkov pri skúške soľnou hmlou stanovená počtom 
hodín expozície po výskyt hnedej hrdze na 5 % plochy výrobku 
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7.13.24    odolnosť siete proti korózii pod narušeným poplastovaním (angl. mesh corrosion 
resistance under damaged plastic coating): odolnosť kovového povlaku pod poškodeným 
poplastovaním, v rozsahu 5 % plochy drôtu, pri skúške soľnou hmlou stanovená počtom hodín expozície 
po výskyt hnedej hrdze na poškodenom povrchu poplastovania 

7.13.25    odolnosť siete s poplastovaním proti korózii (angl. mesh with plastic coating resistance): 
odolnosť kovového povlaku výrobku s poplastovaním bez porušeného poplastovania pri skúške soľnou 
hmlou stanovená počtom hodín expozície bez výskytu tmavohnedej alebo bielej hrdze na drôte alebo 
pásiku po odstránení poplastovania  

7.13.26    rýchlosť korózie (angl. corrosion rate): rýchlosť korózie kovového povlaku ako primárnej 
protikoróznej ochrany, kovového povlaku pod prídavným poplastovaním (alt. poškodeným) a uhlíkovej 
ocele drôtu siete v rôznom koróznom atmosférickom prostredí 

7.13.27    stupeň koróznej agresivity (angl. corrosivity category): typy atmosférického korózneho 
prostredia označovaného v norme STN EN ISO 14713 ako C1 až C5, keď sa zohľadňuje vlhkosť 
vonkajšieho a vnútorného atmosférického prostredia, obsah soli a znečistenie ovzdušia a nezohľadňujú 
sa mrazové cykly, extrémne teploty, UV žiarenie v atmosfére ani agresivitu horninového prostredia    

7.13.28    korózna agresivita pôdneho prostredia (angl. soil corrosion aggressivity): geochemické 
procesy odohrávajúce sa v pôde, ktoré majú vplyv na koróziu kovových výrobkov použitých 
v horninových konštrukciách 

7.13.29    odolnosť proti UV žiareniu  (angl. UV resistance): odolnosť protikoróznej ochrany (kovový 
aj polymérny povlak) kovových výrobkov použitých ako lícové opevnenie (napr. gabiony, dielce zo 
sietí) vo VHK proti pôsobeniu uv žiarenia zo slnečného žiarenia 

7.13.30    odolnosť proti mrazovým cyklom (angl. freeze-thaw resistance): dlhodobá odolnosť 
kovových výrobkov s prídavným polymérnym povlakom použitých ako lícové opevnenie (napr. 
gabiony, dielce zo sietí) vo VHK proti mrazovým cyklom 

7.13.31    odolnosť proti vlhkosti  (angl. moisture resistance): odolnosť kovových výrobkov s kovovým 
aj polymérnym povlakom proti dlhodobému pôsobeniu vlhkosti  

7.13.32    odolnosť proti ohňu (angl. fire resistance): odolnosť kovových výrobkov s prídavným 
polymérnym povlakom použitých ako lícové opevnenie (napr. gabiony, dielce zo sietí) vo VHK proti 
vznieteniu, šíreniu plameňa a tvorbe horiacich kvapiek 

7.13.33    odolnosť proti blúdivým prúdom  (angl. stray currents resistance): zabezpečenie 
konštrukčného systému zloženého z kovových výrobkov proti účinkom blúdivých prúdov, ak to 
vyžaduje typ konštrukcie, jej umiestnenie a požadovaná životnosť 

7.13.34    kovový a plastový odpad (angl. metallic and plastic waste): separácia kovu a plastu a ich  
spracovanie z výrobkov  poškodených počas ukladania v konštrukcii alebo separovaných z dočasných 
alebo trvalých konštrukcií po uplynutí ich životnosti alebo iných dôvodov 
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8  Vystužené horninové konštrukcie 

8.1 vystužená horninová konštrukcia; VHK (angl. reinforced earth structure): horninová konštrukcia, 
najčastejšie VOM, VMO, VMK, VSS, alebo VN, ktorej rôzne veľkú časť tvorí vystužená hornina   

8.2  vystužený oporný múr; VOM (angl. reinforced wall): blok vystuženej horniny s plošnou  výstužou 
spojenou s lícovým opevnením, ktoré je v sklone od 70° do 90° od horizontály, prenášajúci celé 
zaťaženie od zemného tlaku a všetky vonkajšie stále a premenné zaťaženia 

8.3  vystužená mostná opora; VMO (angl. reinforced bridge abutment): VOM, ktorá tvorí okrajovú 
podperu uzatvárajúci okrajový mostný otvor a prenáša zaťaženia od zemného tlaku a zaťaženia od 
mostnej konštrukcie pôsobiace cez úložný prah  

8.4  vystužené mostné krídlo; VMK (angl. reinforced bridge wing): VOM, ktorá tvorí mostné krídlo 
a napája sa na VMO alebo klasickú mostnú oporu  

8.5 vystužený strmý svah; VSS (angl. reinforced steep slope): blok vystuženej horniny s plošnou  
výstužou na okraji horninového prostredia so sklonom svahu od 45° do 70° od horizontály  

8.6 vystužený násyp; VN (angl. reinforced embankment):horninová konštrukcia na málo únosnom 
podloží s plošnou geosyntetickou výstužou v telese násypu alebo na základovej škáre   

8.7 geosyntetikou vystužená podkladová vrstva (angl. geosynthetic-reinforced subbase layer): 
podkladová (konštrukčná) vrstva zo sypkého materiálu obmedzenej hrúbky s geosyntetikou 
s dokladovanou primárnou funkciou výstuže 
 
8.8 blok vystuženej horniny (angl. reinforced soil): časť VHK, kam sa počas sypania a zhutňovania 
zásypového materiálu vkladá plošná výstuž, ktorá prostredníctvom niekoľkých interakčných 
mechanizmov zlepšuje pevnostne-deformačné parametre nevystuženej zeminy vo všetkých smeroch, 
čím sa zvyšuje stabilitu alebo únosnosť konštrukcie   
 
8.9  hornina za blokom vystuženej horniny (angl. retained backfill): zásypový materiál medzi 
horninou v prírodnom uložení a blokom vystuženej horniny alebo blokom horniny s vloženými 
ťahovými prvkami 

8.10  kovová výstuž (angl. metallic reinforcement): kovové výrobky s dostatočnými pevnostne-
deformačnými vlastnosťami a požadovanou trvanlivosťou vo forme pásikov, rebríkov alebo plošných 
pásov použité v horninových konštrukciách, kde pôsobia ako výstuž, kotva alebo membrána a uplatňujú 
svoju ťahovú pevnosť  

8.11  geosyntetická výstuž (angl. geosynthetic reinforcement): geosyntetické výrobky vo forme 
pásikov, rebríkov alebo plošných pásov použité v horninových konštrukciách, kde pôsobia ako výstuž, 
kotva, membrána alebo šmyková výstuž a uplatňujú svoju ťahovú pevnosť  

8.11.1 jednoosová geosyntetická výstuž (angl. uniaxial geosynthetic reinforcement): plošný 
geosyntetický výrobok s výrazne vyššou ťahovou pevnosťou v jednom, spravidla pozdĺžnom, 
smere 

8.11.2 dvojosová geosyntetická výstuž (angl. biaxial geosynthetic reinforcement): plošný 
geosyntetický výrobok s približne rovnakou ťahovou pevnosťou v pozdĺžnom aj priečnom smere 

8.11.3 viacosová geosyntetická výstuž (angl. multiaxial geosynthetic reinforcement): plošný 
geosyntetický výrobok s ťahovými prvkami v pozdĺžnom, priečnom a uhlopriečnom smere 
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8.11.4  ohybná geosyntetická výstuž (angl. flexible geosynthetic reinforcement): geosyntetický 
výrobok s požadovanou ťahovou tuhosťou použitý na vystužovanie hornín a iných materiálov, 
ktorý nemá pevné spoje ťahových prvkov, je vo svojej osi alebo rovine ohybný, takže prenáša 
ťahové a čiastočne šmykové namáhania prostredníctvom povrchového trenia 

8.11.5 tuhá geosyntetická výstuž (angl. stiff geosynthetic reinforcement): geosyntetický 
výrobok s požadovanou ťahovou tuhosťou a ohybovou tuhosťou použitý na vystužovanie hornín 
a iných materiálov, ktorý má pevné spoje ťahových prvkov a je vo svojej osi alebo rovine tuhý, 
takže prenáša okrem ťahových aj šmykové a ohybové namáhania 

8.12 plošná výstuž (angl. planar reinforcement): výrobok z polyméru alebo kovu, ktorý pokrýva od 
85 % do 100 % pôdorysnej plochy v jednej vrstve a pôsobí v bloku zeminy ako kotva a/alebo šmyková 
výstuž  

8.13 jednoosová výstuž s obmedzenou šírkou (angl. uniaxial reinforcement with limited width): 
kovové mreže, rebríky alebo sústava tyčí, kde je vzdialenosť medzi jednotlivými priečnymi prvkami 
väčšia ako 150 mm a výstuž nemá charakter plošnej výstuže 

8.14 výstužný prvok (angl. reinforced element): plošný výrobok z polyméru alebo kovu, ktorý 
preukázateľne zvyšuje pevnostné parametre nevystuženej zeminy vo všetkých smeroch 

8.15 ťahový prvok (angl. tensile element): výrobok z polyméru alebo kovu s obmedzenou šírkou, ktorý 
lokálne pôsobí v bloku zeminy primárne ako kotva a nezlepšuje pevnostné parametre nevystuženej 
zeminy 

8.16 lineárny ťahový prvok (angl. linear tensile element): výrobok z polyméru alebo kovu so šírkou 
do 120 mm, ktorý pôsobí v bloku zeminy primárne ako kotva a nezlepšuje pevnostné parametre 
nevystuženej zeminy 

8.17 pozdĺžny a priečny ťahový prvok: časti tuhej geomreže s otvormi 

8.18 hornina vystužená plošnou výstužou: hornina vystužená vodorovnými vrstvami plošnej výstuže 
podľa čl. 8.12 a 8.14 

8.19 hornina s ťahovými prvkami s obmedzenou šírkou: hornina s vloženými vodorovnými 
ťahovými prvkami podľa čl. 8.13 a 8.15  

8.20 hornina s lineárnymi ťahovými prvkami:  hornina s vloženými lineárnymi ťahovými prvkami 
podľa čl. 8.16  

8.21 t'ahová sečnicová tuhosť geosyntetickej výstuže (angl. secant tensile strength of geosynthetic 
reinforcement): tuhosť geosyntetického výstužného prvku stanovená z výsledkov ťahovej skúšky 

8.22 kotviaca dÍžka geosyntetickej výstuže (angl. anchorage length of geosynthetic reinforcement): 
dĺžka geosyntetickej výstuže za potenciálnou šmykovou plochou v stabilnej oblasti horninového telesa 

8.23 lícové opevnenie (angl. facing): tuhé, poddajné alebo mäkké výrobky z betónu, ocele, geosyntetiky, 
kameňa, dreva alebo z iných vhodných materiálov na povrchu vystuženej horninovej konštrukcie, ktoré 
sú spojené s výstužnými alebo ťahovými prvkami v bloku vystuženej horniny, bránia vypadávaniu 
horniny a plnia požiadavku na estetický povrch konštrukcie 

8.24 tuhý lícový prvok (angl. hard facing unit): vystužený alebo monolitický betónový prefabrikovaný 
panel, tvarovka (plná alebo s otvormi) alebo monolitická betónová stena s nulovou zvislou 
stlačiteľnosťou a vysokou ohybovou tuhosťou 
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8.25 poddajný lícový prvok (angl. deformable facing unit): dielec z oceľovej siete alebo mreže 
s blízkou nulovou zvislou stlačiteľnosťou a nízkou ohybovou tuhosťou alebo gabion s preukázateľnou 
zvislou stlačiteľnosťou a nízkou ohybovou tuhosťou 

8.26 mäkký lícový prvok (angl. soft facing unit): zemina obalená geosyntetikou bez ohybovej tuhosti 

8.27 tuhé lícové opevnenie (angl. rigid facing): nestlačiteľná stena z tuhých diskrétnych lícových 
prvkov bez stlačiteľných podložiek alebo monolitická betónová stena na povrchu  VOM, VMO alebo 
VMK 

8.28 polotuhé lícové opevnenie (angl. semi-rigid facing): stena z tuhých prefabrikovaných panelov s 
podložkami s preukázanou dlhodobou stlačiteľnosťou vo vodorovných škárach medzi panelmi na 
povrchu  VOM, VMO, VMK alebo OMkLO  

8.29 poddajné lícové opevnenie (angl. flexible facing): opevnenie  z poddajných alebo mäkkých 
lícových prvkov na povrchu  VOM, VMK alebo VSS 

8.30 obklad (angl. cladding): staticky nefunkčné obloženie na povrchu alebo pred lícovým opevnením 
na zlepšenie estetického pôsobenia VHK 

8.31 dočasná konštrukcia (angl. temporary structure): VHK s návrhovou životnosťou do 5rokov 

8.32 trvalá konštrukcia  (angl. permanent structure): konštrukcie s návrhovou životnosťou viac ako 5 
rokov, v prípade VOM, VMO, VMK, OMkLO alebo VSS ako súčasti inžinierskych konštrukcií (napr. 
diaľnice, rýchlostné cesty, železnice, mosty) je návrhová životnosť objektu 100 rokov   

8.33 spoj výstuž/lícové opevnenie (angl. connection reinforcement/facing): spojenie výstužného alebo 
ťahového prvku a lícového opevnenia 

8.34 dlhodobá pevnosť spoja geosyntetika/lícové opevnenie; Tconn (angl. long-term connection 
strength between the geosynthetics and facing): dlhodobá pevnosť spoja konkrétneho typu GSY 
a konkrétneho typu lícového opevnenia 

8.35 interakčný mechanizmus (angl. interaction mechanism): spolupôsobenie medzi časticami 
materiálu (najčastejšie horniny) a povrchom geosyntetiky, geotextíliám podobných výrobkov a iných 
výrobkov 

8.36 povrchové trenie (angl. surface friction): interakčný mechanizmus mobilizovaný medzi 
posúvajúcimi sa časticami nesúdržného materiálu  a kompaktným povrchom geosyntetiky 

8.37 zazubenie (angl. interlocking): interakčný mechanizmus, keď partikulárne častice nesúdržného 
materiálu počas zhutňovania a pôsobenia zaťaženia preniknú do otvorov geomreže, oprú sa o rebrá 
a pevné spoje a spolupôsobia s vodorovne položenou geomrežou s funkciou výstuže alebo stabilizátora 

8.38 zadržanie (angl. confining): zadržanie je účinkom zazubenia, keď geomreža najmä vďaka svojej 
tuhosti (ťahovej a ohybovej) pri malých deformáciách bráni vodorovnému pohybu častíc sypkého 
materiálu  

8.39 návrhová životnosť (angl. design service life): predpokladaný časový úsek, počas ktorého sa 
konštrukcia alebo jej časť používa na určený účel pri štandardnej údržbe, bez väčšej opravy alebo 
rekonštrukcie 

8.40 informatívna návrhová životnosť (angl. indicative design service life): návrhová životnosť 
uvádzaná v rokoch pre rôzne kategórie konštrukcií podľa ich významnosti 
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9  Iné typy horninových konštrukcií s geosyntetikou, geotextíliám podobnými 
výrobkami a inými výrobkami 

9.1 oporný múr s kotveným lícovým opevnením; OMkLO (angl.  retaining wall with anchored 
facing): blok horniny s vloženými lineárnymi geosyntetickými ťahovými prvkami (geopásikmi), ktoré 
sú pripevnené ku lícovému opevneniu v sklone od 70° do 90° od horizontály, prenášajúci celé zaťaženie 
od zemného tlaku a všetky vonkajšie stále a premenné zaťaženia 

9.2 blok horniny s vloženými ťahovými prvkami (angl. soil with tensile linear elements): časť 
oporného múru s vloženými lineárnymi geosyntetickými ťahovými prvkami (geopásikmi), kam sa počas 
sypania a zhutňovania zásypového materiálu vkladajú lineárne ťahové prvky, ktoré primárne pôsobia 
ako kotvy, sú pripevnené k lícovému opevneniu, čím sa zabezpečuje stabilita konštrukcie   

9.3 geosyntetikou stabilizovaná podkladová vrstva (angl. geosynthetic-stabilized subbase layer): 
podkladová (konštrukčná) vrstva zo sypkého materiálu obmedzenej hrúbky s jednou alebo niekoľkými 
vrstvami geomreže s dokladovanou primárnou funkciou stabilizovanie  

9.4 podkladová vrstva s geosyntetikou (angl. subbase layer with geosynthetics): podkladová 
(konštrukčná) vrstva zo sypkého materiálu obmedzenej hrúbky s vloženou geosyntetikou (napr. ohybné 
geosyntetické výrobky), ktorá pôsobí najmä ako membrána  

9.5 tuhá roznosná vrstva; LTP (angl. load transfer platform): stabilizovaná podkladová vrstva alebo 
vystužená podkladová vrstva položená na zvislé prvky zhotovené v málo únosnom podloží  

9.6 bunková štruktúra  (angl. geocell structure): priestorová priepustná polymérna voštinová konštrukcia 
s výškou štandardne 1,0 m zostavená priamo na stavbe zo vzájomne spojených zvislo postavených pásov 
tuhých jednoosových HDPE geomreží na vodorovne položenej tuhej PP geomreži  a vyplnená najčastejšie 
hrubozrnným materiálom 
 
 
 
 
10   Aplikácie geosyntetiky 
 

Podkladom k tejto kapitole bol dokument IGS „Guide to the Specification of Geosynthetics 2018“ 
doplnený o aktuálne informácie z revidovanej STN 73 3040. 

Aplikácie geosyntetických materiálov sú v dokumente IGS popísané podľa nasledovných 
základných typov produktov: 

• geotextílie 
• geomreže 
• geosyntetické zábrany  
• georohože a produkty na protikoróznu ochranu 

Popisy jednotlivých aplikácií a funkcií sú uvedené v IGS vzdelávacích materiáloch, ktoré je možné 
stiahnuť z IGS web stránky http://www.geosyntheticssociety.org/ a obsahujú: 

• funkcie geosyntetiky 
• klasifikácia geosyntetiky 
• filtrácia a drenáž s geosyntetikou 
• geosyntetika v násypoch na málo únosných podložiach 
• kontrola erózie s geosyntetikou 
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• geosyntetika vo vodohospodárskych projektoch 
• geosyntetika na železniciach  
• geosyntetika na skládkach 
• geosyntetika v pozemných komunikáciách 
• geosyntetika v nespevnených vozovkách 
• geosyntetika  na strmých svahoch 
• geosyntetika v oporných múroch 
• geosyntetika v odkaliskách 
• geosyntetika v seizmických aplikáciách 
• geosyntetika v poľnohospodárskych aplikáciách 

 

Tab. 1 Primárne funkcie geosyntetiky vo vzťahu k produktom 
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Geotextílie x x  x x   x x 
Geomreže  x x      x 
Geosiete     x   x  
Geopásy  x        
Tuhé profilované fólie 
(Geospacer) 

    x   x  

Drenážne 
geokompozity               
(s jadrom z geomreže, 
georohože alebo 
iného typu jadra)  

x   x x   x  

Geosyntetické 
zábrany (syntetické, 
bitúmenové, ílové) 

x     x    

Geobunky   x    x   
Georohože       x   
Geopokrývky       x   

 

Vo väčšine aplikácií sú geosyntetické materiály používané ako alternatíva tradičných stavebných 
materiálov – hornina, štrk, betón, asfalt a iné. V prevažnej časti prípadov ponúka geosyntetika niektoré 
funkcie, ktoré tradičné materiály nevedia poskytnúť ako napr.  vyššia odolnosť a dlhšia životnosť: 

• Možnosti navrhnúť konštrukcie, ktoré by bez použitia geosyntetiky nebolo možné realizovať 
• Kratší čas realizácie a nižšia citlivosť na zmeny počasia a podobné vplyvy 
• Viac konzistentné vlastnosti než v prírode sa vyskytujúce materiály 
• Redukcia environmentálneho dopadu s geosyntetikou 
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Geosyntetické materiály sú čoraz viac používané pretože prinášajú vyššie spomenuté výhody. Ich 
ďalšou nespornou výhodou je, že ich vplyv na celkovú cenu stavby je minimálny oproti prínosu, ktorý 
majú na úspešnú realizáciu stavby. 

Existujú však prípady, kde nevhodným použitím, alebo nesprávnou inštaláciou dochádza 
k poruchám konštrukcie a vyvolaným nákladom na opravy a rekonštrukcie. Preto je veľmi potrebné 
vyšpecifikovať podstatné parametre a podmienky pre jednotlivé aplikácie, aby k podobným prípadom 
nedochádzalo. 

 

10.1 Geotextílie 

Sú najstarším typom geosyntetiky s najširším rozsahom aplikácií. Geotextílie sú vyrábané v dvoch 
základných variáciách: tkané geotextílie a netkané geotextílie. Produkty majú niektoré aplikácie 
spoločné, ale majú aj významné rozdiely, čiastočne vo filtračných vlastnostiach a účinnosti. 

Geotextílie sa používajú v mnohých aplikáciách a majú niekoľko funkcií, ktoré budú ďalej opísané. 

 

10.1.1 Geotextílie na oddeľovanie 

Primárnou funkciou oddeľovania je zabrániť premiešaniu rôznych typov zemín, hlavne ak tieto 
zeminy majú iné funkcie. Najčastejšou aplikáciou sú konštrukcie ciest, či už spevnených, alebo 
nespevnených. 

Podkladné vrstvy hrubozrnnej frakcie určené na mechanickú stabilizáciu sú pokladané na podložie 
so súdržných zemín a zvyčajne na podkladné vrstvy sú pokladané jemnozrnné frakcie pre optimálnu 
drenáž a rovinatosť. Ak dôjde k premiešaniu týchto vrstiev, žiadna z nich nebude plniť dostatočne svoju 
funkciu. Táto funkcia je veľmi zriedkavo využívaná samostatne, zvyčajne je kombinovaná s inou, alebo 
viacerými funkciami ako je filtrácia a vystužovanie. 

Pri návrhu geotextílie na oddeľovanie sa podľa STN 73 3040 najskôr stanovuje trieda robustnosti 
geotextílie, a to podľa materiálu uloženého na geotextílii a podľa typu zaťaženia. Pre netkané geotextílie 
je rozhodujúca plošná hmotnosť a pretláčacia sila razníkom (skúška CBR). Pre tkané geotextílie je 
rozhodujúca plošná hmotnosť a maximálna ťahová pevnosť.  

 

Obrázok 1 – Použitie geotextílie s funkciou oddeľovania (separácie) 

Základné požiadavky na netkané geotextílie použité na oddeľovanie sa uvádzajú v STN 73 3040, 
tab.6 a na tkané (pletené ) geotextílie v tab. 7 a spoločné požiadavky na odolnosť geotextílií v tab.20. 

 

10.1.2 Geotextílie na filtráciu 

Filtrácia je ďalšou veľmi dobre zavedenou funkciou geosyntetiky s pridanou ekonomickou výhodou 
ako priama náhrada prírodných filtračných materiálov. 
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Zeminy sú pórovité materiály obsahujúce 20 až 40 % pórov medzi časticami, tieto sú vyplnené buď 
plynmi (vzduch) alebo vodou, alebo ich kombináciou. Pohyb vody medzi časticami zeminy generuje 
sily pôsobiace na jednotlivé častice. Ak sú častice (zrná) podopreté medzi sebou, ostávajú na mieste 
a voda sa pohybuje bez porušenia štruktúry zeminy. Avšak ak zrná nie sú v kontakte a nemôžu 
poskytnúť silu, ktorá by odolala prúdeniu, dostanú sa vplyvom prúdenia do pohybu a presunú sa na 
miesto, kde budú zadržané, alebo budú až vyplavené zo štruktúry zeminy. 

 

Obrázok 2 – Použitie geotextílie s funkciou filtrácie 

Na to, aby sa zabránilo vnútornej erózii sa používajú filtre, ktoré slúžia ako podporné štruktúry 
zabraňujúce vyplaveniu častíc. Filtre zároveň nemôžu brániť prietoku vody, tak isto musia zabrániť 
vzniku pórových tlakov, ktoré tak isto môžu porušiť stabilitu štruktúry. 

Pri použití geosyntetiky je filtračná funkcia v stabilizovaní zeminy taká, aby štruktúra ostala 
zachovaná na kontakte s geotextíliou a zabránilo sa nekontrolovaného prieniku častíc zeminy. Zároveň 
musí geotextília zabezpečiť prienik vody alebo iných médií cez filter. Geotextília môže byť považovaná 
za katalyzátor na vytvorenie prirodzeného zrnitého filtra v úzkej zóne v kontakte s geotextíliou. 
V prípade, že geotextília je ponechaná nepokrytá (napr. ochranné zábrany voči pohybu častíc zeminy), 
je jej filtračná funkcia iná. V tomto prípade neexistuje žiadna konštrukcia, ktorú má stabilizovať, jej 
funkcia je zachytávať všetky pohybujúce sa častice. 

Účinnosť filtra môže byť hodnotená ako jeho schopnosť plniť dve protichodné funkcie požadované 
pri filtrácii.  

Prvá je zabrániť poruchám zapríčineným transportom častíc z jednej strany filtra na druhú (piping), 
ktoré môžu zapríčiniť vytvorenie kavern v časti nad filtrom, alebo upchatím drenážnej rúry na dolnej 
časti filtra. 

Druhá je minimalizovanie  prúdenia vody prechádzajúcej cez filter, to znamená minimalizovať 
zvyšovanie pórových tlakov nad filtrom. 

Dlhodobá účinnosť filtra z geotextílie môže byť ohrozená zanesením jej povrchu (blinding) alebo 
pórov (clogging). Tento mechanizmus môže byť zapríčinený akumuláciou jemných častíc a vytvorením 
tzv.“koláča“ na povrchu geotextílie (blinding), alebo v štruktúre geotextílie (clogging), čoho výsledkom 
je dramatická redukcia priepustnosti filtra. 

V niektorých prípadoch redukcia kapacity môže byť spôsobená aj infiltráciou chemických látok ako 
napr. železo, vápnik, alebo  biologickou aktivitou. Kolmatácia môže byť tak isto zapríčinená aj 
v dôsledku prítomnosti vzduchových kapsulí vo filtri, alebo jeho blízkosti. 

Na základe poznatkov z popísaných mechanizmov je zrejmé, že najlepšia účinnosť filtra bude 
dosiahnutá vtedy, keď bude mať materiál filtra dostatočne malé otvory na to aby mohol stabilizovať 
najväčšie častice v kontakte (kostru zeminy), ale zároveň dostatočne veľké otvory na to, aby jemné 
častice v suspenzii mohli prechádzať tak, aby sa zabránilo vnútornej erózii (piping). 
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Pre oba mechanizmy (piping a clogging) je najdôležitejším parametrom veľkosť otvorov, ktorý 
ovplyvňuje účinnosť filtra. Správny návrh filtra z geotextílie  vyžaduje oddelenie filtračných 
charakteristík ako sú veľkosť otvorov a priepustnosť. Tieto vlastnosti musia byť vybrané s prihliadnutím 
na vlastnosti zeminy, ktorá bude filtrovaná a hydraulických podmienok lokality. 

V závislosti od ich štruktúry, môžu byť niektoré geotextílie stlačiteľné. Teda ich priepustnosť môže 
byť nižšia v porovnaní s vlastnosťami overenými bez vplyvu stlačenia. Norma STN ISO 10776 
umožňuje skúšať charakteristiky priepustnosti kolmo na plochu geotextílie pri danom zaťažení. 

V niektorých prípadoch môže byť pri návrhu vzatý do úvahy aj potenciálny mechanizmus zaťaženia, 
prítomnosť železa, potenciálna chemická aktivita, mineralogické zloženia zeminy. Všetky tieto vplyvy 
môžu mať za následok zníženie účinnosti filtra. V extrémnych situáciách projektant môže zvážiť aj iné 
alternatívy ku geotextílii. 

Geotextílie môžu poskytnúť ekonomicky výhodné riešenie pre drenáž a filtráciu. Na trhu je 
k dispozícii dostatočný výber geotextílií s veľkým rozsahom filtračných parametrov schopných pokryť 
najrozšírenejšie typy zemín. Špecifikácie štandardne uvádzajú veľkosť pórov, plošnú hmotnosť, 
fyzikálne vlastnosti a iné aspekty. Ako filtre sa štandardne používajú netkané geotextílie, pretože 
veľkosť otvorov tkaných geotextílií sa môže vplyvom tlaku meniť. Na filtračné účely však môžu byť 
použité tkané geotextílie z monofilamentu, hlavne pri návrhu, kde sú očakávané vysoké rýchlosti 
prúdenia cez geotextíliu v zrnitých zeminách. 

Návrh a následná špecifikácia filtra spočíva v porovnaní laboratórne testovaných efektívnych 
veľkostí otvorov (zvyčajne O90 alebo O95), metódy výroby geotextílie (netkaná alebo tkaná) a jednej 
alebo viacerých zrnitostných charakteristík zeminy (d10, d50 alebo d90) a plasticity zeminy. 

Je potrebné sa uistiť aká bude funkcia geotextílie, či bude pracovať: 

• ako filter – na zastavenie straty jemných častíc zo štruktúry zeminy 
• na umožnenie prietoku vody v úrovni nie nižšej ako je priepustnosť zeminy 
• na umožnenie prietoku tak, aby nedošlo k upchatiu otvorov geotextílie – hlavne pri použití 

robustnejších (hrubších) geotextílií 

Špecifikácia by mala obsahovať nasledovné parametre: 

• charakteristická veľkosť otvorov  (O90 alebo O95) 
• pretláčacia sila razníkom (skúška CBR) 
• priemer otvoru prerazeného kužeľom alebo odolnosť proti oderu 
• odolnosť proti poškodeniu pri inštalácii  
• ťahová pevnosť 
• priepustnosť kolmo na plochu geotextílie 
• trvanlivosť 

o odolnosť proti poveternostným vplyvom (UV odolnosť pred zakrytím zeminou) 
o odolnosť proti chemickým vplyvom 
o mikrobiologická odolnosť ( v špecifických prípadoch) 
o odolnosť proti zanášaniu (kolmatácii) 

Základné požiadavky na geosyntetiku použitú na filtráciu sa uvádzajú v STN 73 3040, tab.8 
a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab.20 

 

10.1.3 Geotextílie s výstužnou funkciou 

Ako výstuže sa zvyčajne používajú tkané geotextílie s vysokou pevnosťou. Táto funkcia sa 
v súčasnosti bežne uplatňuje aj  s použitím geomreží. V niektorých projektoch sa používajú netkané 
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geotextílie, a to hlavne v Japonsku, kde sa použitie vysokopevnostných netkaných geotextílií dobre 
osvedčilo pri zemetraseniach. Produkty, ktoré sa používajú ako výstuže, sú predmetom analytickejšieho 
návrhu než produkty spĺňajúce akúkoľvek inú funkciu. V súčasnosti je pre inžinierov k dispozícii 
nespočetné množstvo výpočtových programov, ktoré im umožňujú navrhovať výstuže pre  strmé svahy, 
vystuženie základovej škáry násypov na málo únosných podložiach, vystuženie na poddolovaných 
územiach, zakladanie násypov na pilótach a pod.  

 

Obrázok 3 – Použitie geotextílie s funkciou vystužovania 

Niektoré špecifické geotextílie sa používajú na vystuženie asfaltových vozoviek. Produkty, ktoré sa 
používajú na tento účel sú tkané mreže zo  sklenených vlákien, polymérne textílie a mreže. 

Špecifikácie pre vystužovanie môžu zahŕňať krátkodobú pevnosť v ťahu aj dlhodobú pevnosť v ťahu 
(v závislosti od krípu a času namáhania geotextílie). 

Parametre, ktoré budú zahrnuté v špecifikáciách, by mali obsahovať: 

• Krátkodobú pevnosť v ťahu 
• Dlhodobú pevnosť v ťahu, plastické tečenie 
• Pretvorenie alebo predĺženie pri návrhovom zaťažení 
• Pretláčacia sila razníkom (skúška CBR) 
• Priemer otvoru prerazeného kužeľom  
• Koeficienty trenia alebo interakcie medzi geotextíliou a zeminami 
• Odolnosť proti  poškodeniu pri ukladaní 
• Trvanlivosť 

o  Chemická odolnosť -  zvlášť v prípade styku s odpadmi 
o  Odolnosť voči poveternostným vplyvom (UV, ak bude vystavená ich vplyvu počas 

inštalácii alebo prevádzky). 

Základné požiadavky na geosyntetiku použitú na vystužovanie zemného telesa, základovej škáry 
a podložia násypov a svahov sa uvádzajú v STN 73 3040, tab.14 a spoločné požiadavky na odolnosť 
geosyntetiky v tab.20 
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10.1.4 Geotextílie v asfaltových aplikáciách (výstuž, redistribúcia napätí, zábrana) 

Výrobky používané v asfaltových vozovkách nemajú predponu geo-. Textílie a mreže, ktoré sa 
používajú na výstuž asfaltových vrstiev vozovky, musia byť odolné v ťahu pri veľmi nízkej deformácií. 
S asfaltom musia byť kompatibilné, aby poskytovali dostatočnú mechanickú väzbu v rámci asfaltovej 
matrice. Musia byť dostatočne tepelne stabilné a fyzicky odolné. V prípade ich dlhodobého výkonu, 
v priebehu času nesmú vykazovať defekty ich vlastností, ani ich výkon. 

Asfaltové výstuže sa zvyčajne ukladajú medzi dve bitúmenové vrstvy. Týmto sa dosiahne 
mechanické zaklinenie kameniva s výstužou, ktoré neumožňuje ďalší pohyb častíc, zabezpečuje lepšie 
zhutnenie, vyššiu únosnosť a zvýšený prenos zaťaženia pri nižšej deformácii. 

 

Obrázok 4 – Použitie textílií do asfaltových aplikácií 

Návrhové metódy sú zvyčajne empirické, ale s príchodom analytických metód pre návrh vozoviek 
je možné vypočítať a špecifikovať realistické odhady prevádzkového zaťaženia a namáhania, ako aj 
konkrétny vzťah medzi namáhaním a zaťažením. 

V závislosti od zloženia produktu, asfaltové medzivrstvy môžu vo vozovke spĺňať nasledujúce 
funkcie alebo kombinácie týchto funkcií: 

• výstuž, 
• redistribúcia napätí, 
• bariéra. 

Aby sa účinnosť asfaltových výstuží maximalizovala, mali by sa inštalovať podľa pokynov výrobcu. 
Rôzne typy výrobkov môžu vyžadovať iné inštalačné techniky v závislosti od podkladu, typu a hrúbky 
vrchnej asfaltovej vrstvy. 

Parametre, ktoré budú zahrnuté v špecifikáciách, by mali obsahovať: 

• typ materiálu 
• pevnosť v ťahu 
• modul pružnosti pri nízkom pretvorení 
• tuhosť 
• predĺženie pri porušení 
• veľkosť otvorov 
• bod topenia 
• hustota/plošná hmotnosť. 
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10.1.5 Geotextílie na ochranu zábrany z geomembrán 

Geotextílie s ochrannou funkciou sú určené na minimalizovanie poškodenia iných materiálov, 
napríklad geomembrány z dôvodu kontaktu so zeminou nad ňou i pod ňou. Ochrana sa zvyčajne 
dosiahne použitím netkaných textílií s vyššou plošnou hmotnosťou alebo pomocou geosyntetickej ílovej 
bariéry ako ochrannej vrstvy. Návrh sa upresňuje zrealizovaním skúšok na stavenisku alebo 
laboratórnych testov simulujúcich zaťaženie na plochu. 

Obrázok 5 – Použitie geotextílie s funkciou ochrany 

Parametre, ktoré budú zahrnuté v špecifikáciách, by mali obsahovať: 

• test efektívnosti ochrany (test valcom a/alebo test veľkorozmerný hydrostatický test a/alebo 
pyramídový prierazový test) 

• odolnosť voči prerazeniu (CBR alebo Cone Drop) 
• poškodenie počas inštalácie (abrázia) 
• plošná hmotnosť 
• životnosť 
• chemická odolnosť – zvlášť v prípade použitia s odpadovým materiálom. 
• odolnosť voči poveternostným vplyvom (UV, ak bude vystavená ich vplyvu počas inštalácii 

alebo prevádzky). 

Základné požiadavky na geosyntetiku použitú na ochranu inej látky sa uvádzajú v STN 73 3040, 
tab.17 a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab.20 

 

10.1.6 Geotextílie na ochranu: Asfaltové povrchy 

Textílie a kompozity sa tiež môžu používať na ochranu asfaltových povrchov pred penetráciou vody 
alebo vznikom reflexných trhlín. Netkané textílie, sa umiestňujú medzi vrstvy vozovky, aby poskytovali 
nepriepustnú bariéru a medzivrstvu na redistribúciu napätí na rozhraní starej a novej asfaltovej vrstvy, 
čo spomaľuje vývoj a propagáciu trhlín. Asfaltové textílie sú impregnované bitúmenom (asfaltovým 
cementom), ktorý zabezpečuje vodoodolnosť textílie, vytvára bariéru pre infiltráciu vody do vozovky 
a poskytuje väzbu s vrstvami vozovky. 
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Obrázok 6 – Použitie textílií ako ochrana asfaltových povrchov 

 

10.1.7 Drenáž s geotextíliami 

Na drenáž sa používajú geosyntetické materiály s trojrozmernou štruktúrou. Taká geosyntetika sa 
bežne nazýva geokompozit a typovo sú to: geosiete, georohože, geospacers (tuhé profilované fólie), 
minirúrky alebo iné polymérne štruktúry poskytujúce prietok vody. Najčastejšie sa používajú spolu 
s geotextilným filtračným komponentom na jednej strane alebo na obidvoch stranách podľa potrieb 
konštrukcie. Veľmi hrubé vpichované netkané geotextílie sa môžu použiť nie len ako filtre, ale aj ako 
drenážne vrstvy. 

 

Obrázok 7 – Použitie geotextílie s funkciou drenáže 

Geosyntetická drenáž sa zvyčajne používa ako: 

• drenáž okrajov vozovky na odvodnenie konštrukčných vrstiev vozovky 
• drenáž násypov (drenáž svahov v zárezoch na odtok presakujúcej podzemnej vody) 
• drenáž za opornými múrmi na prevenciu vzniku zvýšených tlakov vody, ktoré by mohli 

destabilizovať jeho konštrukciu. 
• vrstvy na zníženie nadmerného pórového tlaku v súdržných zeminách 
• drenážne vrstvy v rámci tesniaceho systému skládok 
• vetracie vrstvy pod nepriepustnými uzatváracími vrstvami skládok s cieľom umožniť plynom, 

ktoré sa v skládkach tvoria, aby mohli unikať do atmosféry, alebo ako systém zachytávania 
plynu. 
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Návrhové metódy využívajú štandardné testy s vysokými súčiniteľmi bezpečnosti, ktoré poskytnú 
účinnú drenáž aj pri „neznámych podmienkach“, ako je napríklad rast baktérií alebo kolmatácia. 

Parametre, ktoré budú zahrnuté v špecifikáciách, by mali obsahovať: 

• drenážnu kapacitu v rovine výrobku pod zaťažením a pri zatlačení geotextílie do jadra medzi 
podporné prvky. 

• pevnosť v tlaku. 
• krípové vlastnosti pri stlačení pri vertikálnom a uklonenom zaťažení 
• životnosť 

o chemická odolnosť – zvlášť v prípade použitia na odpad 
o odolnosť voči poveternostným vplyvom (UV, ak bude vystavená ich vplyvu počas 

inštalácii alebo prevádzky) 
o odolnosť voči kolmatácii. 

Drenážnu funkciu bežne spĺňajú geokompozitné produkty, ktoré sú uvedené v kap. 10.4.3. 

 

10.2 Geomreže 

Geomreže sú geosyntetické výrobky, ktoré sa v stavebníctve používajú ako vystužujúci alebo 
stabilizačný materiál. Môžu sa použiť ako výstuž oporných múrov, strmých svahov, násypov a iných 
konštrukčných telies. Tiež sa môžu používať na vystuženie alebo na stabilizáciu sypkého zrnitého 
materiálu v podkladových vrstvách v nestmelených alebo stmelených vozovkách, podvalovom podloží 
železničných tratí, pracovných plôch a iných dopravných plôch. K dispozícii je široká škála typov 
geomreží z rôznych polymérov, napr. polypropylén, polyetylén alebo polyester. 

Kvalitná špecifikácia geomreže by mala obsahovať parametre významné pre zamýšľané použitie. 
Dôležitými výkonnostnými kritériami sú zvyčajne niektoré varianty vlastností v ťahu. Môže ísť o 
krátkodobé, dlhodobé pevnosti alebo pevnosti pri nízkych pretvoreniach, alebo akcelerované 
vyhodnotenia týchto parametrov. Tieto môžu byť realizované na vzorke so šírkou ˃200 mm, a môže ísť 
napríklad o skúšku spoja alebo jedného prameňa (rebra) geomreže. Ďalšími metódami vyhodnotenia 
kritickej výkonnosti môže byť odolnosť proti vytiahnutiu (pull-out test), kde je meraná sila potrebná na 
vytiahnutie geomreže zo zeminy. Špecifikácie geomreže budú odlišné podľa spôsobu použitia: 
stabilizácia podložia sa líši od konštrukcie oporných múrov, a keďže sa rozsah a miera aplikácii taktiež 
líši, môže byť potrebné ďalšie overovanie alebo ďalšie typy skúšok. 

Keďže tieto produkty sú takmer vždy uložené v zemine, životnosť a odolnosť je   v špecifikáciách 
zvyčajne vyjadrená redukčným súčiniteľom na poškodenie daným materiálom počas ukladania 
v konštrukcii. 

Tieto materiály nie je možné po ich inštalácii opraviť resp. vymeniť, a preto požiadavka na ich 
správnu inštaláciu je oprávnená. 

V závislosti od chemického zloženia tieto materiály môžu podliehať chemickým reakciám, ktoré 
s postupom času skracujú trvanlivosť výrobku. Zohľadniť by sa mala chemická kompatibilita, ako aj 
charakteristické vlastnosti dlhodobej odolnosti a možné odhady overené testovaním alebo historickými 
údajmi o odolnosti. Testovanie, ktorého cieľom je preskúmať odolnosť, by malo ísť nad rámec bežných 
testov, a môže zahŕňať skúmanie prognózy na celkovú životnosť. 

Funkcia geomreže ako stabilizátora pri nespevnených pozemných komunikáciách alebo pracovných 
platforiem na málo únosných podložiach, môže minimalizovať pohyb zrnitého materiálu s cieľom znížiť 
deformáciu na povrchu vrstvy. V určitých prípadoch môžu geomreže slúžiť ako separačná vrstva 
znižujúca penetráciu materiálu do málo únosného podložia. 
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Je dôležité zdôrazniť, že miera, do akej geomreže prispejú k odolnosti konštrukcie, sa líši v závislosti 
od rôznych typov geomreží, ktoré sú na trhu k dispozícii. Priama zámena geomreží v konštrukčných 
návrhoch geomreží, bez nového návrhu nie je prípustná. 

Geomreže sú rovinné, polymérové štruktúry, ktoré pozostávajú z pravidelnej otvorenej siete 
prepojených ťahových prvkov, ktoré ako celok môžu mať integrálnu štruktúru alebo sa spájajú 
extrudovaním, spájaním alebo pletením, ktorej otvory sú väčšie než jednotlivé ťahové prvky. Môžu sa 
použiť v kontakte so zeminou/horninou a/alebo s iným geotechnickým materiálom v inžinierskych 
stavbách. Geomreže môžu byť vyrobené rôznymi spôsobmi vrátane: 

• razením a ťahaním, či už jednoosové ťahanie, dvojosové alebo viacosové ťahanie. 
• pásiky polyméru zvarené v bodoch kríženia 
• pletenie alebo tkanie pásov alebo zväzkov vláken s následným opatrením ochranným povlakom 

 

10.2.1 Geomreže na vystužené svahy (VSS) a vystužené oporné múry (VOM) 

Vystuženie svahov a oporných múrov sa zvyčajne uvažuje: 
• Svahy so sklonom líca do 45 stupňov  – výstuž sa bežne ukončuje v blízkosti líca alebo priamo 

v líci, ornica je podporená pomocou geosyntetiky na kontrolu erózie na svahoch strmších ako 27 
stupňov. 

• Svahy so sklonom líca od 45 do 70 stupňov – bežne sa budujú vystužené svahy s obaľovaným 
lícom, alebo vystužené konštrukcie s lícom opatreným oceľovou sieťovinou na zabezpečenie 
požadovaného tvaru a zachytenie vegetačnej vrstvy 

• Svahy so sklonom líca strmším než 70 stupňov (oporné múry) – tieto svahy majú už tuhé alebo 
polotuhé lícové opevnenie, používajú sa napr. prefabrikované betónové panely, betónové 
modulárne bloky, flexibilné oceľové prvky. 

Návrh vystužených svahov a múrov musí obsahovať výpočet internej stability vystuženej zeminy 
s cieľom určiť geometrické usporiadanie geomreží a stanovenie pevnosti v ťahu potrebnej na 
zabezpečenie stability. Tiež sa stanovuje externá a celková stabilita vystuženého bloku, aby bola 
zabezpečená dostatočná únosnosť a stabilita voči posunutiu a preklopeniu konštrukcie. 

 

Obrázok 8a – Použitie geomreží s funkciou vystuženia - VSS 
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Návrh vystužených svahov a múrov by mal zahŕňať podrobné informácie o metódach opravy, ktoré 
je možné použiť v prípade poruchy lícnej časti, napr. následkom požiaru pokrývajúcej vegetácie, 
následkom mechanického poškodenia alebo vandalizmu. 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• krátkodobá pevnosť v ťahu 
• dlhodobá pevnosť alebo pevnosť v ťahu limitovaná krípom 
• pretvorenie pri návrhovom zaťažení 
• odolnosť voči vytiahnutiu 
• interakčné koeficienty alebo koeficienty trenia medzi zeminou a geomrežami 
• pevnosť spojov geomreže a lícového prvku 
• odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii (poškodenie počas hutnenia) 
• odolnosť: 

o UV odolnosť v prípade geomreží exponovaných v líci konštrukcie. 
o chemická odolnosť pri kontakte so zeminou alebo zásypom, zvlášť ak sa ako zásyp 

používa recyklovaný materiál alebo materiál z demolácií. 

 

Obrázok 8b – Použitie geomreží s funkciou vystuženia - VOM 

Základné požiadavky na geomreže použité vo VOM a VSS sa uvádzajú v STN 73 3040, tab. 15 
a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20 

 

10.2.2 Geomreže v násypoch na málo únosných podložiach (basal reinforcement) 

Výstuž v základovej škáre násypov slúži na zabránenie vytláčania násypu do strán a na zníženie 
namáhania v podloží. Návrh výstuže sa zvyčajne robí pomocou štandardných metód stability svahov 
upravených tak, aby umožňovali využitie pevnosti v ťahu v základni násypu a aby zohľadňovali 
mechanizmus ťahovej membrány a mechanizmy vytláčania pôdy. Vo väčšine prístupov, najvyššia 
odolnosť v ťahu od výstuže sa mobilizuje počas a na konci výstavby. Keďže násyp v priebehu času 
konsoliduje a zvyšuje sa jeho šmyková pevnosť, pevnosť, ktorá sa od výstuže vyžaduje na zachovanie 
stability, sa v čase znižuje. 
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Obrázok 9 – Použitie geomreží s funkciou vystuženia podložia 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• krátkodobá pevnosť v ťahu 
• predĺženie alebo pretvorenie pri návrhovej záťaži 
• dlhodobá pevnosť pri limitovanom pretvorení pre dlhodobé zaťaženie 
• pretvorenie pri dlhodobom zaťažení 
• koeficienty trenia alebo interakcie medzi geomrežami a zeminou 
• odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii (poškodenie počas hutnenia) 
• odolnosť: 

o UV odolnosť 
o odolnosť počas inštalácie 
o chemická odolnosť pri kontakte so zeminou alebo podzemnou vodou 

Základné požiadavky na geomreže použité na vystuženie základovej škáry násypu sa uvádzajú 
v STN 73 3040, tab. 14 a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20 

 

10.2.3 Geomreže v priestorovej bunkovej štruktúre 

Geomreže v priestorovej bunkovej štruktúre so štandardnou výškou 1,0 m  sú špeciálnou základovou 
konštrukciou, ktorá z dôvodu vnútornej ohybovej tuhosti roznáša a znižuje sadanie násypu – bežné 
deformácie s maximálnymi sadaním pod centrálnou/najvyššou časťou násypu sa znižuje. Únosnosť 
základovej pôdy je jedným z hlavných kritérií návrhu. 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• krátkodobá pevnosť v ťahu 
• predĺženie alebo pretvorenie pri návrhovej záťaži 
• dlhodobá pevnosť pri limitovanom pretvorení pre dlhodobé zaťaženie 
• pretvorenie pri dlhodobom zaťažení 
• odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii (poškodenie počas hutnenia) 
• odolnosť: 

o UV odolnosť 
o odolnosť počas inštalácie 
o chemická odolnosť pri kontakte so zeminou alebo podzemnou vodou 

Základné požiadavky na geomreže použité v bunkovej štruktúre sa uvádzajú v STN 73 3040, tab.14 
a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab.20 
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10.2.4 Geomreže na vystuženie zemných telies na poddolovanom území 

Špecifické použitie geomreží nad dutinami, poklesnutými územiami, poddolovanými územiami, 
závrtmi v krasovom prostredí. V tomto prípade použitia je štandardné, že geomreža je dlhé obdobie bez 
akéhokoľvek namáhania. Zaťaženie vznikne až vtedy, keď sa dutiny rozšíria na úroveň, kde geomreža 
premosťuje prázdny priestor. Geomreža sa bežne navrhuje a inštaluje s cieľom zabezpečiť krátkodobú 
únosnosť a predísť úplnému zrúteniu konštrukcie do dutiny, aby sa získal čas stabilizovať poruchu. 

 

Kde: 
Ds - šírka poklesu na povrchu násypu 
D - šírka poklesu na výstužnej geomreži 
ds - výška poklesu na povrchu násypu 
d - výška poklesu na výstužnej geomreži  

Obrázok 10 – Použitie geomreží s funkciou vystuženia (na poddolovanom území) 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• krátkodobá pevnosť v ťahu 
• predĺženie alebo pretvorenie pri návrhovom zaťažení 
• dlhodobá pevnosť pri limitovanom pretvorení pre dlhodobé zaťaženie 
• pretvorenie pri dlhodobom zaťažení 
• odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii (poškodenie počas hutnenia) 
• súčinitele trenia a spolupôsobenia medzi geomrežou a zeminou 
• odolnosť: 

o UV odolnosť alebo odolnosť proti vplyvom poveternosti počas inštalácie  
o chemická odolnosť pri kontakte so zeminou alebo podzemnou vodou 

 

10.2.5 Geomreže na stabilizáciu 

Stabilizácia bola charakterizovaná ako funkcia, ktorá popisuje spôsob, akým sa geomreže správajú, 
keď sa použijú s nestmeleným zrnitým materiálom tak, aby sa pohyb častíc minimalizoval vtedy, keď je 
na povrch nestmelenej vrstvy vyvíjané zaťaženie. Zaťaženie môže predstavovať pohyblivé zaťaženie od 
vozidiel alebo trvalé zaťaženie od základov alebo napríklad od platformy žeriavu. Obmedzením pohybu 
častíc sa môže znížiť deformácia vrstvy, čo má za následok zvýšenie únosnosti. 
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Obrázok 11 – Použitie geomreží s funkciou stabilizovania podkladovej vrstvy 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• krátkodobá pevnosť v ťahu – len na účely identifikácie 
• tuhosť pri pretvoreniach primeraných stabilizačnej funkcii 
• rozmery otvorov geomreže korelujúce s krivkou zrnitosti materiálu vrstvy 
• pevnosť spojov / účinnosť 
• odolnosť voči poškodeniu pri inštalácii (poškodenie počas hutnenia) 
• súčinitele trenia a spolupôsobenia medzi geomrežou a horninou 
• odolnosť: 

o UV odolnosť alebo odolnosť proti vplyvom poveternosti počas inštalácie 
o chemická odolnosť pri kontakte so zeminou alebo podzemnou vodou 

Základné požiadavky na geomreže použité na stabilizovanie vrstiev zo sypkých zrnitých materiálov 
sa uvádzajú v STN 73 3040, tab. 13 a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20.  

 

10.3. Geosyntetické zábrany (syntetické, bitúmenové alebo ílové) 

Dostupná je široká škála materiálov na zábrany. Nie je nezvyčajné kombinovať rôzne materiály 
v kompozitných systémoch s funkciou zábrany a používať v nich nie len geomembrány, ale aj ílové 
komponenty. Efektívnosť a využiteľnosť kompozitných systémov je dobre osvedčená a komunálny 
odpad väčšiny sveta sa likviduje v zariadeniach, ktoré používajú kompozitný bariérový systém podľa 
zákonnej požiadavky. 

Obrázok 12 – Použitie geosyntetickej ílovej rohože s funkciou zábrany 
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Dôležitým kritériom je množstvo akceptovateľného úniku. Aj keď sa určite požaduje, aby každá 
zábrana bola „dokonalá“ bez akéhokoľvek úniku, splnenie tohto cieľa je veľmi nákladné. Navyše bez 
značnej podpory v podobe záruky kvality stavby, prieskumov integrity zábran a iných ďalších opatrení, 
nulový únik nie je realistickým cieľom. V prípade mnohých spôsobov využitia geosyntentických zábran 
nie sú však následky malého úniku škodlivé, ani významné. Zvlášť ide o prípady, kedy uzavretou 
tekutinou je voda, či už pitná, odpadová voda, voda na priemyselné účely, morská voda atď. Ak cez 
zábranu uniká voda, je vysoko nepravdepodobné, že by následky únikov vážne poškodili životné 
prostredie. Konštrukčné návrhy sa preto posunuli od kompozitných systémov k systémom, ktoré 
potencionálne mohli mať nejaký únik, ale sú podstatne menej nákladné a jednoduchšie sa inštalujú, teda 
sa prešli k zábranám len z geomembrán alebo len z geosyntetického ílového tesnenia (GCL). 

Pre geomembrány existujú vhodné špecifikácie, ktoré vydal Geosyntentický inštitút (Geosynthetic 
Institute, Folsom, USA), prípadne iné inštitúty. Okrem toho jestvuje množstvo solídnych príkladov 
národných smerníc, ktoré sa zaoberajú požiadavkami na materiál(y) zábran. V prípade geomembrán sa 
vhodnosť materiálov bežne hodnotí podľa ich fyzikálnych vlastností, pričom ich odolnosť sa testuje 
každoročne alebo podľa inak nastavenej frekvencie. V prípade GCL úroveň výkonnosti závisí od hustoty 
a typu ílu (bentonit), a tieto vlastnosti sa bežne testujú a požadujú.  Životnosť ílového komponentu GCL 
sa bežne nevyžaduje, keďže väčšina ílov je ťaženým materiálom, ktorý mení svoju formu len vtedy, ak 
je vystavený určitým chemikáliám alebo určitému prostrediu. Odolnosť neílových komponentov (látky, 
textílie, atď.) musí byť overená. 

Pre oba tieto typy materiálov sú ďalšími kritériami ich výkonnosti práve trenie na rozhraní materiálov 
a stabilita svahu. Mali by byť overené praktickými skúsenosťami  s cieľom uistiť sa, že materiály majú 
dostatočnú stabilitu, ak sú umiestnené na svahy, a že zemina umiestnená na týchto materiáloch bude tiež 
stabilná pri predpokladaných sklonoch svahu, s použitím  dodatočného stupňa bezpečnosti. Do úvahy 
by sa mali vziať aj účinky vody, zrážky, extrémne klimatické prejavy, rýchlosť odtoku a úroveň vlhkosti. 

Funkcia zábrany je primárnym účelom každej geomembrány a GLC. Táto podkapitola sa zaoberá 
geomembránami vyrobenými z polymérových, bitúmenových a geokompozitných ílových tesnení 
(GCL). Používajú sa na zabránenie úniku tekutín z uzatvorených priestorov alebo na zníženie či 
elimináciu toku tekutín cez pôdu alebo iné časti stavebného diela. Konštrukčný návrh by mal 
minimalizovať alebo eliminovať ťahové sily vo vrstve membrány. Použitie materiálov s hladkým 
alebo drsným povrchom môže pomôcť odkontrolovať ťahové a šmykové namáhanie vo vrstve. 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• typ materiálu (polymér, guma, bitúmen alebo íl) 
• namiešanie a spracúvanie receptúry (pre polymér, gumu a bitúmen) 
• hrúbka 
• priepustnosť pre plyny a vodu 
• ťahové vlastnosti (v smere jednej osi alebo osovo súmerne) 

o  pevnosť v ťahu 
o  pretvorenie 

• odolnosť proti prerazeniu 
• odolnosť proti roztrhnutiu 
• šmyková pevnosť na rozhraní materiálov 
• vnútorná šmyková pevnosť (bitúmen, GCL a geokompozit) 
• objemová hmotnosť ílu, vlhkosť (pre GCL) 
• modifikácie ílu (pridanie polymérov alebo chemické zloženie ílu) 
• životnosť, výkonnosť: 

o  požiadavky na vystavenie UV žiareniu 
o  skúška starnutia materiálu (nie v prípade GCL) 
o  skúšky ponorenia do tekutiny – úplné testovanie produktu 
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o  odolnosť voči vzniku únavových trhlín (len polymérne HDPE) 
• postupy a kontrola spájania 
• testovanie prác na stavenisku (spoje, v prípade mechanického spojenia). 

Základné požiadavky na geosyntetické ílové zábrany použité na tesnenie (okrem skládok odpadov 
a vodohospodárskych stavieb) sa uvádzajú v STN 73 3040, tab. 19 a spoločné požiadavky na odolnosť 
geosyntetiky v tab. 20 

 

10.4 Georohože, geoprikrývky a iné výrobky na kontrolu erózie  

Podobne ako v prípade geosyntetiky na drenážne účely, existuje široká škála materiálov na 
protieróznu ochranu  vyrobených pre množstvo konštrukcií. Okrem toho produkty na kontrolu erózie 
majú asi najmenší počet a najmenej rozvinuté požiadavky na špecifikácie. Kontrola erózie spadá do 
dvoch všeobecných kategórií – tuhé opláštenie, s využitím kameniva, betónu alebo iných materiálov 
s geosyntetickým komponentom, alebo mäkšie techniky, kde erózia je kontrolovaná inými 
mechanizmami. Životnosť je znovu dôležitým kritériom a malo by sa prijať správne rozhodnutie, ktorú 
techniku použiť. V prípade tuhého opláštenia je dôležitá pevnosť, odolnosť povrchu proti lokálnemu 
namáhaniu a životnosť.  

Mäkšie techniky zvyknú byť krátkodobým riešením a sú určené hlavne na podporu rastu vegetácie, 
ktorá v dlhodobom horizonte bude predstavovať kontrolu erózie. Geosyntetický komponent mäkkého 
systému slúži na ochranu a niekedy na podporu rastu vegetácie po dobu jednej alebo viacerých sezón jej 
rastu, ale konečnú dlhodobú ochranu pred eróziou poskytujú dospelé rastliny. Teda životnosť je 
špecifická pre každý návrh. 

Tiež existuje hybridný systém, ktorý je tvorený pomocou 3D geotextílie a betónovej výplne, ktorá 
sa dodáva suchá a zrolovaná predtým, ako sa na mieste hydratuje vodou. Betón takto vytvára trvalú 
ochranu podkladového materiálu. 

 

Obrázok 13 – Použitie georohože s protieróznou funkciou 

Ukotvenie produktov a iné inštalačné techniky sú tiež dôležitým faktorom. Mali by sa brať do úvahy 
pri zostavovaní špecifikácií. Ako aj v prípade všetkých ostatných materiálov, aj v tomto prípade je nutné 
urobiť kompromis medzi nákladmi a výkonnosťou.  

 

10.4.1 Georohože a geoprikrývky 

Georohože a geoprikrývky sa používajú na kontrolu povrchovej erózie, na prevenciu a redukciu 
zosuvov pôdy pod vplyvom erózneho pôsobenia (voda alebo vzduch). Niektoré produkty môžu byť 
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určené na trvalé použitie, pričom iné sú navrhnuté len s krátkou životnosťou, aby zabránili erózii, dokým 
nevyrastie vegetácia. Georohože sú vyrobené z polymérov, pričom geoprikrývky môžu byť vyrobené 
z polymérov a/alebo prírodných vláken, ako napríklad juta alebo kokosové vlákno. 

Výsledok návrhu by mala byť špecifikácia georohoží a geoprikrývok ako produktov na kontrolu 
erózie a môže zahŕňať nasledovné: 

• kapacita ochrany pred eróziou pod vplyvom zrážok 
• ochranná kapacita pred eróziou pod vplyvom prúdenia 
• kapacita výplne zeminou 
• šmyková pevnosť 
• biologická rozložiteľnosť v prípade dočasného použitia 
• odolnosť voči UV v prípade trvalého použitia 
• pevnosť v ťahu (druhotná) 
• upevnenie produktu k svahu, stabilizačné a kotviace priekopy. 

Základné požiadavky na geosyntetiku použitú na trvalú protieróznu ochranu sa uvádzajú v STN 
73 3040, tab. 18 a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20 

 

10.4.2 Geobunky 

Geobunky sú geosyntetický materiál, ktorý sa v stavebníctve používa na stabilizačné účely. 
Geobunky majú trojrozmerný tvar a najčastejšie sa používajú na ochranu pôd pred eróziou alebo na 
posilnenie stabilizácie pozemných komunikácií, železničných tratí, prístavov, oporných múrov, strmých 
svahov a iných konštrukcií. Geobunky majú podobu matraca s bunkami, aby zemina bola uzavretá tak, 
aby sa nemohla pohybovať do strán. Tieto dva materiály (zemina a geobunka) pracujú spoločne 
a zabezpečujú lepšiu tuhosť kompozitného systému. Keď sa geobunky používajú na kontrolu erózie na 
povrchu svahov, slúžia na fyzické zabránenie posuvu pôdy dolu svahom pod vplyvom jej vlastnej 
hmotnosti a eróznych činiteľov (zvyčajne vody). 

Geobunky sa môžu používať aj na výstavbu strmých vystužených svahov. Inštalujú sa v 
horizontálnych vrstvách, pričom každá vrstva je vyplnená zeminou. 

Geobunky so štandardnou výškou 150 mm sa môžu používať na spevnenie alebo stabilizáciu 
nestmeleného zrnitého materiálu v pozemných komunikáciách a pracovných platformách na neúnosnom 
podloží. 

 

Obrázok 14 – Použitie geobunky 

Výsledkom návrhu by mala byť špecifikácia geobuniek, ktorá môže zahŕňať nasledovné: 

• fyzické rozmery buniek (dĺžka, šírka, výška) 
• pevnosť spojov 
• biologická rozložiteľnosť v prípade dočasného použitia 
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• odolnosť voči UV v prípade trvalého použitia 
• okamžitá a dlhodobá pevnosť v ťahu 
• permeabilita materiálov buniek 
• charakteristiky trenia v kontakte so zeminami príp. inými výplňami 
• stabilita rozmerov počas plnenia 
• upevnenie a ukotvenie. 

Základné požiadavky na geobunky použité na vystužovanie a protieróznu ochranu sa uvádzajú 
v STN 73 3040, tab. 12 a spoločné požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20 

 

10.4.3 Drenážne geokompozity 

Existuje široká škála geosyntetických materiálov vyrobených na drenážne účely a ich špecifikácie 
majú toho zvyčajne menej spoločné so špecifikáciami ostatných geosyntetických materiálov. Základná 
štruktúra a primárne ciele ale platia rovnako. 

Definujúcim parametrom je pohyb tekutiny alebo plynov cez geosyntetiku: koľko, ako rýchlo alebo 
na základe akých podmienok. Toto môže byť veľmi presne zadefinované, ako napríklad priepustnosť 
alebo prietok. Kľúčové podmienky musia byť zdokumentované a mali by sa zadefinovať počiatočné, aj 
dlhodobé požiadavky na výkonnosť. 

Určený prietok ako dôležitý výkonnostný mechanizmus by sa mal vyhodnotiť a porovnať 
k historickej výkonnosti za návrhových a indexových podmienok. Pri tomto testovaní by sa mala 
aplikovať taká tlaková sila, ktorá v priebehu času alebo následkom okolností (zvyčajne kvôli premávke 
ťažkej techniky), zníži prietok cez drenážny výrobok. Tieto materiály zvyčajne majú štruktúru, ktorá nie 
je dostatočná na to, aby odolávala intenzívnemu mechanickému namáhaniu, a teda by sa nemali 
používať nad také limity, ktorým môžu byť vystavené. 

Životnosť je taktiež dôležité kritérium, keďže tieto materiály zvyčajne nie je možné 
opravovať/vymieňať po inštalácii. Môže sa to prejaviť ako zníženie prietoku po čase alebo ako zmena 
rozmerov materiálu. Časom, teplotou alebo iným spôsobom sa tento proces urýchľuje. Fyzikálne 
vlastnosti sa bežne používajú pri indexových testoch. Hrúbka a filtračné vlastnosti sú bežne súčasťou 
špecifikácií. 

Výsledok návrhu by mala byť špecifikácia drenážnych geokompozitov, ktorá môže zahŕňať 
nasledovné: 

• požiadavky na prietok alebo priepustnosť 
• pevnosť v tlaku (dlhodobá a okamžitá) 
• životnosť a filtračná výkonnosť v prípade dlhodobého použitia 
• fyzické rozmery (dĺžka, šírka, výška, konzistentnosť štruktúry) 
• metódy spájania sekcií (spoje) 
• metódy ukončenia geosyntetickej drenáže (správny prechod do potrubia atď.) 

Základné požiadavky na drenážny geokompozity sa uvádzajú v STN 73 3040, tab. 9 a 10 a spoločné 
požiadavky na odolnosť geosyntetiky v tab. 20 
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11   Značky 
Používajú sa nasledujúce značky vlastností geosyntetiky, geotextíliám podobných výrobkov a iných 

výrobkov:  

Tabuľka 1 – Značky vlastností geosyntetiky 

Vlastnosť Značka Rozmer 

plošná hmotnosť ρA g/m2 

hrúbka d mm 

počiatočná hrúbka di mm 

charakteristická veľkosť otvoru O90 µm 

percentuálna veľkosť otvorov POA % 

maximálna ťahová pevnosť Tmax kN/m 

ťahová sila pri ε = 2 % T2   kN/m 

ťahová pevnosť T kN/m 

ťahová pevnosť pri porušení Tf kN/m 

pomerné predĺženie pri maximálnom zaťažení εmax % 

napätie v ťahu σ kPa 

maximálne napätie v ťahu σmax kPa 

napätie v ťahu na medzi klzu σν kPa 

napätie v ťahu pri porušení σf kPa 

dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť stanovená dlhodobými skúškami  Tkp kN/m 

extrapolovaná dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť  Tke kN/m 

extrapolovaná dlhodobá (krípová) ťahová pevnosť redukovaná 
čiastkovým súčiniteľomγm11 

Tkr kN/m 

dlhodobá pevnosť spoja geosyntetika/lícové opevnenie  Tconn kN/m, kN 

ťahová tuhosť J kN/m 

sečnicová ťahová tuhosť  jsec,ε kN/m 

sečnicová tuhosť pri ε = 2 % j2 kN/m 

radiálna sečnicová tuhosť pri ε = 0,5%  jr,0,5 kN/m 

izotropná plošná tuhosť - - 

výška šesťuholníka (geomreže)  HPnom mm 

strihová pevnosť spoja geobunky  αts kN/m 

odlupová pevnosť spoja geobunky  αp kN/m 

odtrhová pevnosť spoja geobunky  αsplit kN/m 

prietok (kolmo na rovinu) qi, qn m3/m2 . s 
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indexová rýchlosť  VH50 mm/s 

prietoková kapacita v rovine qp, qs,g l/m . s 

priepustnosť (kolmo na rovinu)  ψ s-1 

prietočnosť (v rovine) θ m2/s 

koeficient filtrácie kolmo k rovine výrobku kn m/s 

koeficient filtrácie v rovine výrobku kp m/s 

uhol trenia medzi geosyntetikou a zeminou  ϕ´s/GSY ° 

súčiniteľ trenia medzi geosyntetikou a zeminou fs/GSY – 

odolnosť proti vytiahnutiu zo zeminy Pr kN/m 

priemer otvoru prerazeného kužeľom Dc mm 

pretláčacia sila razníkom (porušujúca sila pri pretláčaní valcovým 
razníkom  - skúška CBR) 

Fp kN 

celková krátkodobá pevnosť v tlaku σmr MPa 

celkové krátkodobé pomerné stlačenie εmr % 

celkové tlakové plastické tečenie εcc % 

zvyšková ťahová pevnosť (vyhodnotenie skúšok trvanlivosti) RF % 

obsah uhlíka - % 

účinnosť spoja (geomreža) Espoj % 

sorpcia vody (Enslin) (výplň GBR-C)  wA % 

napučiavosť (výplň GBR-C) SI ml/2g 

odolnosť proti poškodeniu pri ukladaní ΔR % 

odolnosť proti vplyvom poveternosti  
%, deň, 
(mesiac) 

odolnosť proti oxidácii - rok 

odolnosť proti vnútornej hydrolýze - rok 

odolnosť proti hnedej korózii pôsobením NaCl na kovovom povrchu 
pod 5%  

 hod. 

odolnosť proti korózii pôsobením NaCl na kovovom povrchu pod 
neporušeným  a porušeným poplastovaním  

 hod. 

adhézia - priľnavosť kovového povlaku na povrch drôtu   

adhézia - priľnavosť polymérneho povlaku na povrch drôtu   

trieda robustnosti (geotextília) TGR - 

adhézia - priľnavosť polymérneho povlaku na povrch drôtu   

priemer drôtu zváranej siete  Dw mm 

priemer drôtu pletenej šesťuholníkovej siete  Dc mm 
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hrúbka kovového alebo polymérneho povlaku na drôtu siete - μm 

veľkosť oka oceľovej siete  mm 

rozmery kovových výrobkov W, L, H m 

ťahová pevnosť a predĺženie drôtu siete  ft , ε N/mm2, % 

ťahová pevnosť oceľovej siete pk, pm kN/m 

pevnosť zvarov v šmyku - % 

 
 
 
 
12   Skratky 
 

Okrem skratiek uvedených v kap. 3 a 6 sa v súvislosti s geosyntetikou, geosyntetike podobných 
výrobkov a iných výrobkov sa používajú ešte tieto skratky: 

PE - polyetylén  
PET - polyethylenteraftalát (polyester)  
PP – polypropylén  
PA – polyamid  
HDPE – vysokohustotný polyetylén  
PVA – polyvinylalkohol  
AR – aramid 
PTFE - polytetrafluóretylén  

Ďalej platia skratky: 
MD - pozdĺžny smer  
CMD - priečny smer 
PVC – polyvinylchlorid  
 
 
 
 
13 Grafické symboly a piktogramy 
 

13.1 Piktogramy pre funkcie geosyntetiky 

Geosyntetika, geotextíliám podobné výrobky a iné výrobky sa používajú na tieto účely: 

            13.1.1    oddeľovanie (separácia)                       13.1.2    zábrana 
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                         13.1.3    filtrácia                          13.1.4    drenáž 

 
 

                      13.1.5    vystužovanie        13.1.6    obmedzenie povrchovej erózie 

  

                         13.1.7    ochrana 
     13.1.8    vyrovnávanie napätia pre asfaltové 
                   (živičné) vrstvy 

  

                       13.1.9    stabilizácia 13.1.10    druhotná nádrž 
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13.1.11    hydroizolačné a podzemné stavby 

 

 

 

 

13.2 Piktogramy pre aplikácie geosyntetiky 

Geosyntetika, geotextíliám podobné výrobky a iné výrobky sa používajú na tieto aplikácie: 

13.2.1    nádrže a hrádze 13.2.2    odkaliská 

  

13.2.3    kanály 13.2.4    skládky pre tuhé odpady 
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13.2.5    dopravná infraštruktúra a cesty 

 

13.2.6    zakladanie a vystužené múry 

  

13.2.7    železnice 
13.2.8    systém povrchovej ochrany pred 
eróziou 

  

  

13.2.9    tunely a podzemné stavby 13.2.10    drenážne systémy 

  

13.2.11    obmedzenie pobrežnej erózie 13.2.12    vystuženie asfaltov 
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13.3    Grafické symboly 
 

Grafické symboly jednotlivých najčastejšie používaných geosyntetických materiálov, ktoré by mali 
byť použité v projektových dokumentáciách na ich správnu identifikáciu: 

GTX  Geotextília 

GBR  Geosyntetická zábrana 

GGR  Geomreža 

GCO  Geokompozit 

GNT  Geosieť 

GBR-C  Ílová geosyntetická zábrana 

GCE  Geobunka 

GMA  Georohož 

 
 
 
14  Geosyntetika – termíny a definície v budúcnosti 

14.1 nanogeosyntetika (angl. nanogeosynthetics): geosyntetika vyrobená z polymérov spevnených 
uhlíkovými nanorúrkami (CNTs) 

14.2 elektrokinetická geosyntetika (angl. electrokinetic geosynthetics): geosyntetika použitá na 
elektrokinetické spevnenie zemín 

14.3 nekovový vodivý geosyntetický výrobok (angl. nonmetallic conductive geosynthetic product): 
geotextília alebo geokompozit, ktorý sa skladá z geotextílie a nekovovej vodivej vrstvy 

 
 
Zoznam platných noriem a dokumentov súvisiacich s geosyntetikou 
 

STN 73 3040 Geosyntetika. Základné ustanovenia a technické požiadavky 

STN 73 3041 Horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou. Technické požiadavky 

STN EN 10218-1 Oceľový drôt a výrobky z drôtu. Všeobecne. Časť 1. Skúšobné metódy (42 5431) 

STN EN 10223-3 Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 3: Výrobky zo sietí 
z oceľového drôtu so šesťuholníkovým okom určené na stavebné účely (15 3160) 

STN EN 10223-8 Oceľový drôt a drôtené výrobky na ploty a siete. Časť 8: Zvárané siete na gabionové 
produkty (15 3160) 

STN EN 10 244-2 Oceľový drôt a drôtené výrobky. Neželezné kovové povlaky na oceľovom drôte. 
Časť 2: Povlaky zo zinku a zliatin zinku (42 6470) 
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STN EN 10245-1 Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 1: 
Všeobecné požiadavky (42 6474) 

STN EN 10245-2Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 2: 
Drôt s povlakom PVC (42 6474) 

STN EN 10245-3 Oceľový drôt a drôtené výrobky. Organické povlaky na oceľovom drôte. Časť 3: 
Drôt s povlakom PE 

STN EN 12224 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Zisťovanie odolnosti proti vplyvom 
poveternosti (80 6138) 

STN EN 12225 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Zisťovanie odolnosti proti 
mikroorganizmom pomocou skúšky zahrabávaním do pôdy (80 6147) 

STN EN 12226 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Všeobecné skúšky na vyhodnotenie po 
skúškach trvanlivosti (80 6136) 

STN EN 12447 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Skúšobná metóda na zisťovanie odolnosti 
proti hydrolýze vo vode (80 6141) 

STN EN 13249 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 
pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a vystužovania asfaltových 
povrchov vozoviek) (80 6104) 

STN EN 13250 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe 
železníc (80 6105) 

STN EN 13251 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v zemných 
stavbách, základoch a podperných konštrukciách (80 6106) 

STN EN 13252 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované v odvodňovacích 
systémoch (80 6107) 

STN EN 13253 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbách na 
ochranu proti erózii (ochrana pobrežia, vystužovanie brehov) (80 6108) 

STN EN 13254 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe nádrží       
a hrádzí (80 6109) 

STN EN 13255 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe kanálov 
(80 6110) 

STN EN 13256 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované pri stavbe tunelov     
a v podzemných stavbách (80 6112) 

STN EN 13491 Geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na použitie zábran proti kvapalinám pri 
stavbe tunelov a podzemných stavieb (80 6221) 

STN EN 13501-1+A1/Z1 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov 
stavieb. Časť 1:Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)             
(92 0850) 

STN EN 13738 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Zisťovanie odolnosti proti vytiahnutiu zo 
zeme (80 6150) 

STN EN 14196 Geosyntetika. Skúšobné metódy na zisťovanie plošnej hmotnosti ílovitých 
geosyntetických zábran (80 6188) 

STN EN 15382 Geosyntetické zábrany. Charakteristiky požadované v dopravnej infraštruktúre                    
(80 6151)  
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STN EN 16994 Ílové geosyntetické zábrany. Vlastnosti požadované na ich použitie pri stavbe 
podzemných konštrukcií (okrem tunelov a súvisiacich stavieb) (80 6250) 

STN EN 16416 Geosyntetické ílové zábrany. Stanovenie prietoku. Metóda merania v priepustomere 
s konštantným hydraulickým spádom (80 6158) 

STN EN 61386-1 Systémy elektroinštalačných rúrok na uloženie káblov. Časť 1: Všeobecné 
požiadavky (37 0000) 

STN EN ISO 186 Papier a lepenka. Odber vzoriek na stanovenie priemernej kvality (ISO 186:2002)       
(50 0302) 

STN EN ISO 1461  Zinkové povlaky na železných a oceľových výrobkoch vytvorené ponorným 
žiarovým zinkovaním. Požiadavky a skúšobné metódy (ISO 1461:2009) (03 8558) 

STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti 
(ISO 1043-1: 2011) (64 0003) 

STN EN ISO 4892-2  Plasty. Metódy vystavovania účinkom laboratórnych svetelných zdrojov.               
Časť 2: Xenónové lampy (ISO 4892-2:2013) (64 0152) 

STN EN ISO 9223 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, stanovenie 
a odhad (ISO 9223:2012) (03 8202) 

STN EN ISO 9227 Skúšky korózie v umelých atmosférach. Skúšky soľnou hmlou (ISO 9227:2017)     
(03 8132) 

STN EN ISO 9862 Geosyntetika. Odber a príprava skúšobných vzoriek (ISO 9862: 2005) (80 6121) 

STN EN ISO 9863-1 Geosyntetika. Zisťovanie hrúbky pri určených tlakoch. Časť 1: Jednovrstvové 
(ISO 9863-1: 2016) (80 6129) 

STN EN ISO 9864 Geosyntetika. Skúšobné metódy na zisťovanie plošnej hmotnosti geotextílií 
a geotextíliám podobných výrobkov (ISO 9864: 2005) (80 6123) 

STN EN ISO 10318-1 Geosyntetika. Časť 1: Termíny a definície (ISO 10318-1: 2015) (80 6100) 

STN EN ISO 10318-1/A1 Geosyntetika. Časť 1: Termíny a definície (ISO 10318-1: 2015/Amd 1: 
2018) (80 6100) 

STN EN ISO 10318-2 Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015) (80 6100) 

STN EN ISO 10318-2/A1 Geosyntetika. Časť 2: Symboly a piktogramy (ISO 10318-2: 2015/Amd 
1:2018) (80 6100) 

STN EN ISO 10320 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Identifikácia (ISO 10320:1999)            
(80 6120)  

STN EN ISO 10321 Geosyntetika. Ťahová skúška pevnosti spojov/švov metódou Strip na širokých 
vzorkách (ISO 10321: 2008) (80 6125)  

STN EN ISO 10722 Geosyntetika. Postupy indexových skúšok na vyhodnotenie mechanického 
poškodenia pri opakovanom zaťažení. Poškodenie spôsobené zrnitým materiálom (ISO 10722: 2007)                
(80 6146) 

STN EN ISO 10769 Geosyntetické ílové zábrany (GBR-C). Stanovenie nasiakavosti bentonitu vodou 
(ISO 10769: 2011) (80 6157) 

STN EN ISO 10773 Geosyntetické ílové zábrany. Stanovenie prúdenia plynu cez GCL alebo GCB 
(Geosyntetický ílový liner alebo Geosyntetická ílová zábrana) (ISO 10773: 2011) (80 6156) 

STN EN ISO 11058 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie priepustnosti vody 
kolmo na rovinu bez zaťaženia (ISO 11058: 2010) (80 6131)  
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STN EN ISO 11925-2 Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť stavebných výrobkov vystavených 
priamemu pôsobeniu plameňového horenia. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom                             
(ISO 11925-2: 2010) (92 0211) 

STN EN ISO 12236 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Skúška pretláčaním valcovým 
razníkom (skúška CBR) (ISO 12236: 2006) (80 6126)  

STN EN ISO 12956 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Zisťovanie charakteristickej veľkosti 
otvorov (ISO 12956: 2010) (80 6134)  

STN EN ISO 12957-1 Geosyntetika. Zisťovanie trecích vlastností. Časť 1: Priama šmyková skúška 
(ISO 12957-1: 2005) (80 6192) 

STN EN ISO 12957-2 Geosyntetika. Zisťovanie trecích vlastností. Časť 2: Skúška na naklonenej 
rovine (ISO 12957-2: 2005) (80 6192) 

STN EN ISO 12958 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie prietokovej kapacity 
vody     v rovine výrobku (ISO 12958: 2010) (80 6133) 

STN EN ISO 13426-1 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Pevnosť vnútorných 
štrukturálnych spojov. Časť 1: Geobunky (ISO 13426-1: 2003) (80 6181)  

STN EN ISO 13426-2 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Pevnosť vnútorných 
štrukturálnych spojov. Časť 2: Geokompozity (ISO 13426-2:2005) (80 6192)  

STN EN ISO 13431 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Stanovenie ťahového plastického 
tečenia a porušenia pri ťahovom plastickom tečení (ISO 13431: 1999) (80 6128) 

STN EN ISO 13433 Geosyntetika. Skúška dynamickým prerazením (skúška padajúcim kužeľom)           
(ISO 13433: 2006) (80 6142) 

STN EN ISO 13438 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Skúšobná metóda na zisťovanie 
odolnosti proti oxidácii (ISO 13438: 2004) (80 6140) 

STN EN ISO 14713-1 Zinkové povlaky. Návody a odporúčania na protikoróznu ochranu oceľových 
konštrukcií. Časť 1: Všeobecné princípy navrhovania a odolnosti proti korózii (ISO 14713-1:2017) 

STN EN ISO 17892-4 Geotechnický prieskum a skúšky. Laboratórne skúšky zemín. Časť 4: 
Stanovenie krivky zrnitosti (ISO 17892-4: 2016) (72 1049) 

STN EN ISO 25619-1 Geosyntetika. Zisťovanie tlakového plastického tečenia. Časť 1: Tlakové 
plastické tečenie (ISO 25619-1: 2008) (80 6127) 

STN EN ISO 25619-2 Geosyntetika. Zisťovanie tlakového plastického tečenia. Časť 2: Zisťovanie 
správania pri krátkodobom stlačení (ISO 25619-2: 2015) (80 6127) 

ISO/TR 20432 Guidelines for the determination of the long-term strength of geosynthetics for soil 
reinforcement, 2007 

Recommended Descriptions of Geosynthetics Functions, Geosynthetics Terminology, Mathematical 
and Graphical Symbols, IGS, 2009 

Guide to the Specification of Geosynthetics 2018, IGS 

CUR 243 Durability of Geosynthetics, 2012 

EAD 080002-00-0102 Non-reinforcing hexagonal geogrid for the stabilization of unbound granular 
layers by way of interlock with the aggregate, EOTA, 2016 

EAD 200019-00-0102 Šesťuholníkové pletené gabiónové krabice a matrace, EOTA, 2015 (preklad 
TSÚS, 2016) 

EAD 200020-00-0102 Gabiónové koše a matrace zo zváraných sietí, EOTA, 2017 (preklad TSÚS, 
2018) 
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EAD 200026-00-0102 Steel mesh systems for reinforced fill, EOTA, 2016 

EAD 200039-00-0102 Gabiónové koše a matrace zo šesťuholníkového pletiva so zinkovým povlakom, 
EOTA, 2016 (preklad TSÚS, 2017) 

EAD 200050-01-0102 Gabion boxes, mattresses and sack gabions made of hexagonal regular twisted 
mesh with pre coated zinc and/or zinc+organic coating, EOTA, 2018 

ASTM D1603 Standard test method for carbon black content in olefin plastics  

ASTM D1693 Standard test method for environmental stress-cracking of ethylene plastics  

ASTM D4355/D4355M Standard test method for deterioration of geotextiles by exposure to light, 
moisture and heat in a xenon arc-type apparatus 

ASTM D4603 Standard test method for determining inherent viscosity of poly(ethylene terephthalate) 
(PET) by glass capillary viscometer  

ASTM D5596  Standard test method for microscopic evaluation of the dispersion of carbon black in 
polyolefin geosynthetics  

ASTM D5890 Standard test method for swell index of clay mineral component of geosynthetic clay 
liners  

ASTM D 6459 Standard test method for determination of rolled erosion control product (RECP). 
Performance in protecting hillslopes from rainfall-induced erosion 

ASTM D6992 Standard test method for accelerated tensile creep and creep-rupture of geosynthetic 
materials based on time-temperature superposition using the stepped isothermal method  

ASTM D7101 Standard index test method for determination of unvegetated rolled erosion control 
product (RECP). Ability to protect soil from rain splash and associated runoff under bench-scale 
conditions  

ASTM D 7207 Standard test method for determination of unvegetated rolled erosion control product 
(RECP). Ability to protect sand from hydraulically-induced shear stresses under bench-scale 
conditions (withdrawn 2014)  

ASTM D7409  Standard test method for carboxyl end group content of polyethylene terephthalate 
(PET) yearns  

ASTM D7737 Standard test method for individual geogrid junction strength  

ASTM D7864/D7864M Standard test method for determining the aperture stability modulus of 
geogrids 
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