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Vyztužení zeminy pomocí 
geotextilie Stabilenka® 

Při vložení geotextilie, která je pevná v tahu, mezi 
vrstvy nasypané a zhutněné zeminy, vzniká tímto 
způsobem kompozitní zemní těleso z geotextilie a 
zeminy. Geotextilie přitom působí, vzhledem ke své 
schopnosti převzít tahové síly, jako výztuž. 

Stabilenka®, polyesterová tkanina s vysokým 
tahovým modulem a velké pevnosti v tahu, přejímá 
již při nízkých protaženích vysoké tahové síly a má 
proto velký rozsah použití tam, kde je požadováno 
vyztužení zeminy tvořící zemní konstrukci s malými 
přípustnými deformacemi. 
 
 

Násypy na měkkém podloží 
Při výstavbě násypů na měkkém a málo únosném 
podloží, jako je rašelina nebo plastické jíly, vzniká při 
rychlém postupu stavby nebezpečí porušení 
základové půdy v důsledku překročení smykové 
pevnosti zeminy. Vložením geotextilie Stabilenka® 
mezi podloží a násyp se zvýší únosnost podloží. 
Stabilenka® současně zajišťuje celkovou stabilitu 
v kritickém období po dokončení násypu, tj. do doby 
dokud zemina v průběhu konsolidace opět nezvýší 
svojí smykovou pevnost. 
 
 
 

 

Stabilenka® ve vodním stavitelství 
Rychlé zlepšení únosnosti podloží pomocí geotextilie 
Stabilenka® je také možné ve vodním stavitelství, například 
při stavbě liniových staveb, vlnolamů nebo mol. Stabilenka® 
může být použita při výrobě velkoplošných stabilizačních 
matrací a potom bez problémů pokládána z pracovní lodi 
nebo z lešení. Z geotextilie Stabilenka® se zhotovují také 
velké pytle nebo válce, které jsou plněny pískem a ty potom 
slouží k ochraně proti erozi. 

Násypy s geotextilií Stabilenka® zůstávají stabilní. Detail ukazuje 
deformaci výztužné textilie během počátečních sedání. 

Opěrné zemní konstrukce lze při využití tkaniny Stabilenka® stavět 
velice jednoduše 

Malá deformace při 
vysokém zatížení 

Bez tkaniny Stabilenka® může 
násyp zkolabovat a/nebo 
může dojít k vytlačení podloží 
z pod násypu 

Strmé násypy bez tkaniny Stabilenka 
se mohou porušit sesutím 

Smyková plocha

Násyp 

Měkké podloží

Podloží

Stabilenka®

Stabilenka®



    

  GEOSYNTETIKA, s.r.o. 

Vyztužování skládek 
 U minerálních těsnících vrstev skládek smí docházet 
pouze k nízkému protažení. Stabilenka®, která je 
uložena pod těsněním, může, při správném návrhu, 
zamezit vzniku nepřípustně vysokých protažení, a tím 
vzniku tahových trhlin. Pro stabilizaci strmých svahů 
skládek je Stabilenka® vhodná jako výztuž. 
 
 
 
 
 
 
 

Opěrné konstrukce 
z vyztužené zeminy 
Pokud se provádějí opěrné konstrukce nebo strmé 
násypy ze zemin, u nichž by za normálních okolností 
byla překročena smyková pevnost, může být dosaženo 
požadované bezpečnosti pomocí vodorovného 
vyztužení násypových vrstev pomocí geotextilie 
Stabilenka®. Strmé gabionové opěrné zdi, kde 
Stabilenka® tvoří základ gabionu a navíc zajišťuje jeho 
ukotvení, mohou být ozeleněny.  Při užití betonových 
prvků jako líce opěrné zdi slouží Stabilenka® jako 
horizontální pásková výztuž. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hospodárné stavby 
s geotextilií Stabilenka® 
Pokud se k vyztužení měkkého málo únosného 
podloží použije Stabilenka®,  nemusí se provádět 
výměna zeminy, konvenční stabilizace zemin či 
opatření pro urychlení konsolidace podloží. 
Samotné zeminy s nízkou smykovou pevností 
mohou být společně s tkaninou Stabilenka® použity 
k výstavbě strmějších opěrných konstrukcí. Ve 
všech případech se šetří čas a náklady, protože 
Stabilenka® se snadno transportuje a lze ji 
zabudovat snadno a bez problémů, aniž by bylo 
zapotřebí speciálních zařízení. 
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Stabilenka® 
Velmi kvalitní tkaná geotextilie 
Stabilenka® je velmi kvalitní tkanina z polyesteru 
v podélném směru (osnova) a polyamidu nebo 
polyesteru v příčném směru (útek). K dispozici je 
mnoho standardních verzí s pevností v tahu do 
1 000 kN/m ve směru hlavního namáhání. 

Používání polyesterových multivláken o vysokém 
tahovém modulu a specielního patentovaného 
výrobního postupu „straight warp“ zaručuje, že 
Stabilenka® mobilizuje již při nízkých protaženích 
vysokou pevnost v tahu. A protože polyesterová 
vlákna mají nízký krípový potenciál, je krípové 
protažení po dvou letech menší než 1%. 

Stabilenka®  je propustná pro vodu a je dlouhodobě 
vysoce odolná proti mikrobiálním, chemickým a 
fyzikálním vlivům. 

Tradiční tkaní (a) 
Tkaní technologií „straight warp“ (b) 

 

 

 

 

Stabilenka® - Výztužný 
stavební materiál 
Od prvního testu v roce 1974 Stabilenka® 
prokázala svoji vysokou kvalitu ve stovkách 
projektů. Po mnoho let byly dokumentovány četné 
projekty, aby se získaly další zkušenosti pro 
návrh zemních konstrukcí s geotextilií 
Stabilenka®. 

Provedené projektové studie a odkazy na stavby 
s geotextilií Stabilenka® jsou k dispozici u firmy 
HUESKER Synthetic. Stabilenka® je společný 
výrobek firem COLBOND Geosynthetics a 
HUESKER Synthetic, které poskytují nejen 
kvalitní stavební materiál, ale také kompetentní 
podporu již od fáze plánování projektů až jejich 
provádění na stavbě. Společnost 
GEOSYNTETIKA je partnerem obou zahraničních 
společností v ČR a také zajišťuje výše uvedené 
služby. 

 
Stabilenka® je registrovaná ochranná známka 

 

útek

strukturní protažení

osnova

útek

 

 
Zatěžovací diagramy základních 
typů tkaniny Stabilenka® 
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COLBOND Geosynthetics, b.v. 
 

Násyp na málo únosném podloží na kontaktu vyztužený 
pomocí tkaniny Stabilenka® 
 

 
 
 

 
 
Stabilenka 150/45 - vyztužení násypu 
příjezdní komunikace k obchvatu města 
Jever v Německu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
dodatečné vyztužení 
existujících příkopů 
 
 
 
 
 
 
 
Stabilenka 300/45 - 
vyztužení násypu obchvatu 

Stabilenka® 
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HUESKER Synthetic GmbH & Co. KG 
Fabrikstraße 13-15 · D-48712 Gescher 
P.O.Box 12 62 · D-48705 Gescher 
Phone: +49 (0) 25 42 - 701 0 
Fax: +49 (0) 25 42 - 701 499 
Internet: http://www.huesker.com 
E-mail: huesker.synthetic@t-online.de 

 
Výhradní zastoupení pro 
Českou republiku: 

GEOSYNTETIKA, s.r.o. 
Myslivečkova 5 ,  162 00  Praha 6 
tel./fax: (02) 3535 6088 ; 2091 0256 
Paegas tel.: (0603) 180 721 ; 803 648 
E-mail: geosyntetika@geosyntetika.cz 
http://www.geosyntetika.cz 

 


