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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI    
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-
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kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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ÚČASTNÍCI ČESKO - SLOVENSKÉHO KOLA SVOČ 
 

Společného, to je slovenského-česko kola SVOČ, se zúčastnily následně vyjme-

nované fakulty: 

 

Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  

(dále jen SvF STU Bratislava), 8132 68  Bratislava, Radlinského 11 

 07/59274-111, resp. 07/59274-klapka   07/5296 7027 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD.  

 02/5292 3006,  02/5296 7027      belohorc@svf.stuba.sk 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

Předseda rady SVOČ : Prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD. 

 02/5927 4508 ,  02/5296 7027      fillo@svf.stuba.sk 

 

Stavební fakulta Vysokého učení technického v Brně  

(dále jen FAST VUT Brno), 662 37 Brno, Veveří 95 
 

 05/4114 1111,  05/745 147 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Jaroslav Puchrík, CSc.  

 05/4114 7101,  05/745 147       dekan@fce.vutbr.cz 

Pověrený proděkan : Doc. Ing. Bohumil Straka, CSc. 

 05/4114 7303,  05/745 147       straka.b@fce.vutbr.cz 

Předseda rady SVOČ : Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

 05/4114 7311,  05/745 147         bajer.m@fce.vutbr.cz 
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Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52 
 

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  

Zastoupená :  

Děkan fakulty :           Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.  

 041/2435 4873,  041/72 335 02     bujnak@fstav.utc.sk 
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Pověřený proděkan : Doc. Ing. Libor Ižvolt, CSc. 
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Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Karol Potoček, CSc. 

 041/7634 818,kl.209,  041/72 335 02  kpsu@fstav.utc.sk 

 

Stavební fakulta VŠB-Technické univerzity Ostravě  

(dále jen FAST VŠB Ostrava), 708 33 Ostrava-Poruba, Ludvíka Podéště 1875 
 ( 069/732 1111, 7 069/6914 215 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc.  

 069/732 1316,  069/699 1356    jindrich.ciganek@vsb.cz 

Pověřený proděkan : Prof. Ing. Josef Aldorf, DrSc. 

 069/732 1944,  069/ 699 1308    josef.aldorf@vsb.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Petr Janas, CSc. 

 069/732 1308,  069/699 1358   petr.janas@vsb.cz 
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VPLYV ZMENY OKRAJOVÝCH PODMIENOK KRABICOVEJ 
ŠMYKOVEJ SKÚŠKY NA ZISŤOVANÉ PARAMETRE 

ŠMYKOVEJ PEVNOSTI 
 

Řešitel:   Rastislav Demeter, Martin Filo - 

Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Študenti III. ročníku, odbor: Objekty dopravných stavieb 

Vedoucí práce:  Ing. Dušan Drinka - Žilinská Univerzita, Stavebná fakulta,  

Katedra geotechniky 

 

 
 

Anotace práce:  
V roku 2001 bol na Katedre geotechniky Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 

v Žiline inštalovaný prototyp veľkorozmerného šmykového prístroja. 

Táto práca hovorí o porovnaní medzi prototypom a štandardným šmykovým 

prístrojom. Prvá časť sa zaoberá teóriou šmykovej pevnosti zemín a rozdielnych spôso-

boch jej určovania. Druhá časť obsahuje praktické laboratórne skúšky. Je tu súbor me-

raní z oboch prístrojov a ich rozdiely. Taktiež sme skúšali zmeniť okrajové podmienky 

skúšok a vyhodnotiť vplyvy týchto zmien na zisťované parametre šmykovej pevnosti 

testovaných zemín. Testovanými zeminami boli piesok a dolomitické kataklazity. 
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Úvod 
V roku 2001 bol na Katedre geotechniky ŽU uvedený do prevádzkovej činnosti prototyp 

veľkorozmerného šmykového prístroja. Vzhľadom na to, že sa jedná o prototyp, ktorý nie je po-

rovnateľný s u nás dostupnými krabicovými prístrojmi, bolo potrebné overiť jeho prevádzkovú 

spôsobilosť dostupnou metodikou. Rozhodli sme sa preto overiť jeho funkčnosť a správnosť 

merania s výsledkami štandardného šmykového prístroja, ktorý sa používa vo väčši-

ne laboratórií. Na základe tohto porovnania bude možné určiť a vyhodnotiť prípadné rozdiely 

medzi prístrojmi. 

Druhú fázu práce sme orientovali na vplyv zmeny okrajových podmienok (výšky škáry a 

rýchlosti posunu) na výsledné zisťované parametre. 

Pre konkrétne merania sme zvolili dva typy zemín: 1. fáza – suchý preosiaty piesok, 2. 

fáza – dolomitické kataklazity. Dané zeminy sme vybrali kvôli ich vlastnostiam, vhodným pre 

použitie v oboch prístrojoch a menšej časovej náročnosti z hľadiska prípravy vzoriek na meranie 

(úpravy fyzikálnych vlastností, ako napr. vlhkosti a najmä konsolidácie, ktorá by v prípade vlhkej 

vzorky prebiehala až niekoľko hodín). 
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Teoretická časť 

Šmyková pevnosť hornín 

Definovanie šmykovej pevnosti 
 

Pod pojmom pevnosť všeobecne rozumieme najväčšie namáhanie, ktoré je látka alebo 

materiál schopný preniesť, resp. odpor látky proti porušeniu pri danom spôsobe zaťaženia. Prí-

činy porušenia materiálu môžeme vysvetliť pomocou rôznych teórií porušenia. Pre prípad skal-

ných a poloskalných  hornín sa najčastejšie určuje ich pevnosť v prostom jednoosom tlaku, tla-

ku za ohybu a v priečnom ťahu, resp. šmykovej pevnosti na puklinách. 

Príčiny porušenia zemín principiálne popisuje Coulombova teória porušenia. Coulomb 

zistil, že šmyková pevnosť zemín τf nie je konštanta, ale závisí od veľkosti normálového napätia 

v rovine porušenia a vo všeobecnosti má dve zložky:  

 vnútorné trenie (charakterizované uhlom vnútorného trenia ϕ), 

 súdržnosť c, ktorá sa dá definovať ako šmyková pevnosť pri nulovom normálovom napätí. 

 

Šmykovú pevnosť potom Coulomb definoval lineárnou závislosťou: 

 

τ =σ tg ϕ + c.  

 

U sypkých zemín je súdržnosť nulová, alebo veľmi malá. Naopak u nasýtených zemín 

môže nulové hodnoty dočasne nadobudnúť uhol vnútorného trenia. Porušenie zeminy podľa 

Coulomba nastane vtedy, keď šmykové napätie τ dosiahne hodnotu šmykovej pevnosti τf. 

Podľa Mohra dôjde k porušeniu materiálu vtedy, keď maximálny rozdiel medzi najväčším tan-

genciálnym napätím (v absolútnej hodnote) a nejakou funkciou normálového napätia, charakte-

ristickú pre daný materiál, klesne na nulu: 

 

max [max |τ| - f (σ ) ] = 0. 

 

Funkciu f (σ) určuje Mohr experimentálne ako obalovú čiaru kružníc napätí 

zodpovedajúcich stavom na medzi porušenia materiálu. Pre zeminy môžeme f (σ) v zmysle 

Coulombovho zákona považovať za lineárnu. Ak vyjadríme stav napätosti na medzi porušenia 

Mohrovou kružnicou, musí sa táto dotýkať čiary pevnosti. 
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 Šmyková pevnosť nesúdržných zemín 
 

Za nesúdržné môžeme považovať zeminy, u ktorých sú väzby medzi jednotlivými zrnami 

zanedbateľné. Do tejto kategórie patria piesky, štrky, kamenité zeminy a taktiež aj hrubozrnnej-

šie silty. Pretože priepustnosť týchto zemín je pomerne vysoká a zaťažovanie in situ obvykle 

prebieha za odvodnených podmienok, určujeme im prevažne efektívne parametre šmykovej 

pevnosti. Je však potrebné zdôrazniť, že ak sa v praxi vyskytne prípad s neodvodnenými pod-

mienkami (zvodnené šošovky nakypreného piesku, najmä v náplavových oblastiach riek), ich 

šmyková pevnosť je veľmi nízka. 

Hodnoty šmykovej pevnosti nesúdržných zemín do značnej miery závisia od ich  zrnitos-

ti, tvaru zŕn a uľahlosti.  Najviac  badateľný  rozdiel  je medzi  uľahlými  a kyprými  pieskami. Pri  

skúšaní v krabicovom šmykovom prístroji môžeme sledovať, že sa odpor uľahlého piesku prud-

ko zväčšuje a po dosiahnutí vrcholovej  pevnosti τf  sa  zníži na  pevnosť reziduálnu τr. Naopak, 

u pieskov nakyprených sa odpor proti šmýkaniu zväčšuje plynulo až sa ustáli na maximálnej 

hodnote, ktorá sa blíži k hodnote reziduálneho napätia uľahlých pieskov. Zvislé pomerné pretvo-

renie pri porušení εzf dosahuje u uľahlých pieskov hodnoty 2 - 4 % a u pieskov nakyprených 

hodnoty 10 - 20 %. Počas skúšky je preto dôležité sledovať zvislú deformáciu vzorky, keďže 

dochádza k tzv. dilatancii. Dilatanciu môžeme chápať ako jav, pri ktorom dochádza k nadvih-

nutiu jednotlivých zŕn na šmykovej ploche, aby mohlo dôjsť ku ich vzájomnému kinematickému 

posunutiu. Tento jav potom spôsobuje dočasný pokles normálového napätia na šmykovej 

ploche.  V pracovnom diagrame sa prejaví ako "hrb", ktorý zodpovedá hodnote vrcholovej šmy-

kovej pevnosti. Dilatanciou sa zväčšuje šmyková pevnosť zeminy prácou posúvajúcej sily, vy-

konanej naviac proti pôsobeniu normálovej sily. 

Tento proces sa prejaví na vzraste tangenciálneho napätia o hodnotu potrebnú na pre-

konanie dilatančného efektu (jednotlivé zrná uľahlého piesku do seba najskôr zaklinené sa mu-

sia najskôr od seba oddialiť, aby mohol nastať ich následný preklz). 

V prípade kyprých pieskov však dochádza k inému efektu tzv. kontraktancii. Pri tomto 

procese sa v oblasti šmyku jednotlivé zrná navzájom posúvajú, čím sa šmyková plocha stáva  

uľahlejšou. 

 Ak nemeriame šmykovú pevnosť  pre malé normálové napätia, môžeme preložením 

priamky medzi nameranými bodmi získať hodnotu τ0, označovanú ako počiatočnú súdržnosť, 

ktorá sa pripisuje zaklinenosti zŕn. 
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Obr. č. 1.  Závislosť šmykového odporu a pórovitosti pieskov na šmykovom posunutí 

 

Orientačné hodnoty uhla vnútorného trenia nesúdržných materiálov udáva tab. č. 1 a pre zhut-

nené zeminy STN 73 6824. 

TAB. 1 

Efektívne parametre šmykovej pevnosti 
Typ zeminy 

ϕef [°] pre kypré ϕef [°] pre hutné cef [kPa] 

Piesky prachovité 28 – 30 ≤ 38 0 

Piesky hrubozrnné, zaoblené < 35 < 40 0 

Piesky hrubozrnné, ostro-

hranné 
< 38 < 45 0 

Štrky piesčité < 38 < 42 0 

Skalná ostrohranná suť < 50 < 65 0 

 

  Reziduálna šmyková pevnosť 
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Na stanovenie reziduálnej šmykovej pevnosti sa najčastejšie používajú reverzné krabi-

cové šmykové prístroje, krabicové šmykové skúšky s prerezanou vzorkou alebo kruhové šmy-

kové prístroje. Reziduálna šmyková pevnosť je vlastne zostatková šmyková pevnosť skúšaného 

materiálu, ktorú nadobudne vzorka po prekonaní dilatantného efektu, resp. môže byť rovná vr-

cholovej pevnosti, ak nedošlo k dilatantnému efektu. Významné rozdiely medzi vrcholovou a re-

ziduálnou šmykovou pevnosťou pozorujeme najmä v prekonsolidovaných zeminách na rozdiel 

od normálne konsolidovaných zemín, v ktorých je tento rozdiel podstatne menší. 
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Najpresnejšie hodnoty reziduálnej pevnosti však získame na vzorke, ktorá bola priamo 

odobratá zo šmykovej plochy (orientácia častíc nastala in situ). 

V prípade, že nie je možné merať reziduálnu šmykovú pevnosť, zaznamenáva sa tzv. 

koncová pevnosť, t.j. pevnosť, ktorú má zemina po prvom ušmyknutí v krabicovom prístroji. 

 

Metódy určovania šmykovej pevnosti zemín 
Šmykovú pevnosť zemín môžeme určovať skúškami na vzorkách v laboratóriu alebo 

priamo in situ. Skúšky in situ nám poskytujú pomerne presné informácie o šmykovej pevnosti, 

avšak okrem vrtuľkovej skúšky sú finančne a realizačne náročné. Najčastejšie sa preto používa-

jú skúšky laboratórne, ktorých výsledky sa tým viac približujú realite, čím presnejšie namodelu-

jeme podmienky pôsobenia in situ. Našou snahou je zachovať vzorke jej pôvodnú vlhkosť, 

štruktúru, objemovú hmotnosť, podmienky odvodnenia a napätosť, ktorou je vzorka zaťažená v 

horninovom masíve. 

Základné typy šmykových skúšok 
 

 skúšky šmykovej pevnosti zemín in situ: 

- skúška na blokoch 

- vrtuľková skúška 

 

 skúšky šmykovej pevnosti zemín určované laboratórne: 

- skúška v triaxiálnom prístroji (typy skúšky – UU, CU, CD) 

- skúška v krabicovom prístroji 

Určovanie šmykovej pevnosti zemín v krabicovom prístroji 

 

Jedným zo spôsobov určovania parametrov šmykovej pevnosti zeminy je skúška 

v krabicovom šmykovom prístroji, ktorá je podrobne popísaná v STN 72 1030 a ktorou sa bude 

zaoberať aj nasledovný odstavec. 

 Popis skúšky 
 

Princíp skúšky spočíva v tom, že sa vzorka zaťaží konštantným normálovým napätím a 

po jej konsolidácii na ňu aplikujeme plynulo narastajúce šmykové zaťaženie pri konštantnej 

rýchlosti šmykového posunutia až do dosiahnutia jeho stanovenej hodnoty. Rozhodujúcimi 

podmienkami skúšky sú doba konsolidácie a rýchlosť šmykového posunu. Musia byť prispôso-
[       ] 17
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bené výške vzorky a vlastnostiam skúšanej zeminy takým spôsobom, aby tlak vody v póroch 

zeminy neovplyvňoval prostredníctvom normálového napätia meraný odpor proti ušmyknutiu po 

dobu celého procesu šmýkania. 

 

Indikátor 
zmeny 
deformácie

Indikátor 
posunu 
krabice

Smer posunu 
krabice

N= konštanta

 
Obr. č. 2.  Schéma zaťaženia vzorky v krabicovom šmykovom prístroji 

 

Skúšobné vzorky môžu mať prierez kruhový alebo štvorcový, pričom za štandardnú sa 

považuje vzorka kruhového prierezu o priemere 100 mm. Výška vzorky by nemala byť vyššia 

ako 0,25-násobok jej priečneho rozmeru a po konsolidácii nesmie byť menšia ako 0,10-násobok 

jej výšky. Skúšobné vzorky nesmú obsahovať neprípustne hrubé zrná, za ktoré sa považujú 

častice veľkosti 10 % výšky vzorky a väčšie. Pre skúšku vrcholovej pevnosti je potrebné testo-

vať najmenej 4 skúšobné vzorky rovnakých fyzikálnych vlastností. Každej vzorke je potrebné 

určiť vlhkosť a počiatočnú objemovú hmotnosť. Tieto hodnoty by mali byť zachované počas tes-

tovania všetkých vzoriek. Z krabicovej šmykovej skúšky dostávame potom parametre vrcholovej 

šmykovej pevnosti zeminy: 

ϕef – efektívny uhol vrcholovej šmykovej pevnosti, 

cef – efektívnu súdržnosť, 

a reziduálnej šmykovej pevnosti zeminy: 

ϕr – efektívny uhol reziduálnej šmykovej pevnosti, 

cr – efektívnu reziduálnu súdržnosť. 

Hodnoty normálových napätí sa volia podľa toho, pre aké rozmedzie normálových napätí 

je potrebné šmykovú pevnosť zistiť. Po zaťažení vzorky nasleduje konsolidácia, ktorej minimál-

na doba sa vypočíta zo vzťahu: 

[       ] 18
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vc
Ht

22
=  

kde  H je najdlhšia drenážna dráha, ktorá sa pri obojstrannej drenáži skúšobnej vzorky 

rovná polovici jej výšky, v [mm], 

cv – súčiniteľ konsolidácie, v [mm2.s-1]. 

Ak nepoznáme súčiniteľ konsolidácie, môžeme ju považovať za ukončenú po uplynutí 

doby t v hodinách, podľa tab. č. 2 (z STN 72 1030). 

TAB. 2 

Druh zeminy Min. doba konsolidácie t [hod] 

Piesky, hlinité piesky 0.005 . H2 

Hliny, piesčité hliny, prachovité hliny 0.01 . H2 

Ílovité hliny a íly s nižšou medzou tekutosti ωl < 50% 0.02 . H2 

Íly s vyššou medzou tekutosti ωl > 50% 0.06 . H2 

 

Po ukončení konsolidácie začneme vzorku zaťažovať šmykovou silou. Za štandardné sa pova-

žuje spôsob zaťažovania stálou rýchlosťou šmykového posunu, ktorá sa vypočíta podľa vzťahu: 

f

f

t
l

v = , 

kde lf je šmykové posunutie pri dosiahnutí najvyššej hodnoty τ = τmax, 

 tf je doba potrebná k dosiahnutiu najvyššej hodnoty τ = τmax, v [s]; stanovená podľa vzor-

ca: 

v
f c

Ht
2.10

=  

 Ak však nie je známy súčiniteľ konsolidácie, môžeme použiť rýchlosť šmykového posu-

nutia podľa tab. č. 3 (z STN 72 1030) alebo nižšiu rýchlosť. 

TAB. 3 

Druh zeminy 
Rýchlosť šmykového posunutia

[mm.min-1] 
Piesky, hlinité piesky 0,250 

Hliny, piesčité hliny, prachovité hliny 0,050 

Ílovité hliny a íly s nižšou medzou tekutosti ωl < 50% 0,010 

Íly s vyššou medzou tekutosti ωl > 50% 0,002 
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Odporúčané hodnoty rýchlostí však platia len pre výšku vzorky do 12 mm. Pri vyšších vzorkách 

je potrebné preukázať, že pórový tlak neovplyvňuje najvyššie hodnoty šmykového napätia. 

Počas skúšok pri jednotlivých normálových zaťaženiach zaznamenávame veľkosť šmykovej sily 

a hodnoty zvislých deformácií tak, aby bolo možné vyhodnotiť maximálnu hodnotu šmykového 

napätia pri zodpovedajúcom šmykovom posunutí. Minimálna hodnota šmykového posunu by 

mala dosiahnuť 10 % priečneho rozmeru krabice. 

Skúška reziduálnej šmykovej pevnosti sa vykonáva najmenej na troch rôznych normálo-

vých napätiach. Môžeme ju vykonať buď na neporušenej vzorke, ktorej umelo vytvoríme šmy-

kovú plochu pomocou oceľovej struny, alebo na vzorke, ktorej sme predtým určovali vrcholovú 

šmykovú pevnosť. Vzorku potom zaťažujeme šmykovou silou, pričom najvyššia dovolená rých-

losť posunu je 0,05 mm.min-1 . 

 Vyhodnotenie skúšky 
 
Hodnotu normálového efektívneho napätia vypočítame podľa vzťahu: 

A
N

ef =σ , 

kde N je normálová sila v [kN], 

 A – prierezová plocha skúšobnej vzorky v [m2]. 

Šmykové napätie v ľubovoľnom okamihu šmýkania vypočítame podľa vzorca: 

A
T

=τ , 

kde T je šmyková sila v [kN]. 

 

Obr. č. 3.  Pracovný diagram krabicovej šmykovej skúšky 

τ

τ

τ 
(k

Pa
)
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Okrem pracovných diagramov vývinu šmykového napätia v závislosti od horizontálneho 

posunu (Obr. č. 3), je potrebné k vyhodnoteniu skúšky zostrojiť aj graf šmykovej pevnosti. Pre 

prehľadné vyhodnotenie je vhodné použiť rovnakú mierku pre vodorovnú aj zvislú os grafu. Na 

vodorovnú os sa nanáša efektívne normálové napätie, na zvislú os prislúchajúce hodnoty efek-

tívnej vrcholovej šmykovej pevnosti alebo efektívnej reziduálnej šmykovej pevnosti vzorky (Obr. 

č. 4). 

Ako náhradu čiary šmykovej pevnosti môžeme zvoliť buď funkciu lineárnu (priamka), 

alebo bilineárnu (lomená priamka). Pri vyhodnocovaní je potrebné vziať do úvahy reálny stav 

vzorky, pôvodný tlak nadložia, štruktúrnu pevnosť, možnosť drvenia častíc zŕn a ďalšie vplyvy, 

na základe ktorých zvolíme čo najlepšie vystihujúcu čiaru šmykovej pevnosti danej zeminy. 

V prípade, že nie sú známe žiadne fyzikálne dôvody na vyhodnotenie lomenou priamkou, dá-

vame prednosť lineárnej čiare šmykovej pevnosti. 

 

0

ϕ
ef

c ef

σ ef [kPa]

τ e
f
[k

Pa
]

Obr. č. 4.  Čiara šmykovej pevnosti zeminy 

 

Hodnoty zisťovaných parametrov šmykovej pevnosti zeminy ϕ a c sa určia modelovaním 

závislosti medzi napätím σ a τ metódami regresnej analýzy. Pre vyhodnocovanie parametrov 

šmykovej pevnosti je vhodná metóda najmenších štvorcov.  
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Hodnoty parametrov tg ϕ a c potom vypočítame podľa vzťahov: 

( )∑ ∑ ∑−= efefn
a

σττσϕ 1tg , 

( )∑ ∑ ∑ ∑−= efefefa
c τσσστ 21

( )

, 

 

kde σ a τ sú dvojice napätí zistených pri jednotlivých skúškach 

n – počet skúšok, 

∑ ∑−=
22

efefna σσ

( )
( )[ ]

. 

 

Parametre ϕ a c zodpovedajú vrcholovej šmykovej pevnosti (ϕf a cf) alebo reziduálnej 

šmykovej pevnosti (ϕr a cr) podľa toho, či boli dosadené hodnoty τmax alebo τmin. Vzorce je mož-

né použiť aj pre jednotlivé priamkové úseky pri bilineárnej závislosti šmykového a normálového 

napätia. 

V metóde najmenších štvorcov je ďalej potrebné určiť výberový korelačný súčiniteľ r, kto-

rý určuje tzv. priliehavosť náhrady čiary šmykovej pevnosti lineárnou regresiou závislosti σ a τ. 

Hodnota korelačného súčiniteľa sa vypočíta zo vzťahu: 

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

⋅−⋅
=

22 ττ

στστ

na

n
r efef . 

 

Hodnota súčiniteľa však musí byť väčšia ako kritická hodnota súčiniteľa rα,, ktorý je 

predpísaný STN 72 1030. Zvolená náhrada čiary šmykovej pevnosti vyhovuje, ak : r > rα,. 

 V prípade, že podmienka nie je splnená, je treba preveriť, či nie je potrebné niektoré 

meranie z vyhodnotenia vylúčiť. Ak však nedošlo ku chybnému meraniu, je potrebné nájsť inú 

náhradu čiary šmykovej pevnosti. 

Pokiaľ vyjde záporná súdržnosť a zo záznamu o skúškach nie je dôvod na vylúčenie 

niektorej skúšky z vyhodnotenia, položí sa c = 0 a uhol ϕ sa vypočíta metódou najmenších 

štvorcov s podmienkou, že čiara šmykovej pevnosti prechádza počiatkom súradnicového sys-

tému zo vzťahu: 

∑
∑ ⋅

=
2

tg
ef

ef

σ

στ
ϕ . 
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  Popis prístrojov a ich vzájomné rozdiely 

Prototyp veľkorozmerného krabicového šmykového prístroja SvF ŽU 
Vzhľadom na obmedzené možnosti štandartných krabicových šmykových prístrojov 

(kruhová krabica s priemerom d = 0,1m) bol na Katedre geotechniky ŽU vyvinutý prototyp 

veľkorozmerného krabicového šmykového prístroja. Prototyp veľkorozmerného krabicového 

šmykového prístroja sa od klasických čeľusťových prístrojov odlišuje predovšetkým v rozmeroch 

krabice a vo veľkosti vyvodzovaných normálových a tangenciálnych napätí, čím sa výrazne roz-

širujú možnosti jeho využitia. Okrem základných efektívnych parametrov ϕef a cef  jemnozrnných 

zemín môžeme vzhľadom na rozmery krabice určovať aj charakteristiky stredno- až hrubozrn-

nejších zemín (max. zrno cca. do 50 mm) a taktiež aj iných sypkých materiálov, ktorých hodnoty 

uhla vnútorného trenia sú potrebné pri ich skladovaní. Významným prínosom prístroja je mož-

nosť testovania interakcie zeminy s geosyntetickými výstužnými prvkami. Podľa prEN ISO 

12957-1 (1997), resp. BS 6906 (1996) je pre tieto skúšky optimálny šmykový čeľusťový prístroj 

so štvorcovou krabicou o rozmeroch 300 x 300 mm. Jednou z dôležitých výhod prístroja je 

možnosť regulácie rýchlosti horizontálneho posunu spodnej krabice. Rýchlosť posunu krabice 

závisí od druhu skúšanej zeminy a je predpísaná v STN 72 1030. 

 Obr. č. 5.  Schéma prototypu veľkorozmerného šmykového prístroja 
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Popis prototypu šmykového prístroja 

Hlavnou časťou prístroja je dvojčeľusťová oceľová krabica štvorcového pôdorysu o roz-

meroch 350 x 350 mm s možnosťou regulácie výšky vzorky podľa aktuálnej potreby, max. však 

210 mm. Mierkový faktor pomeru zrna k rozmerom krabice je 1:10 až 1:6. Krabica umožňuje od-

tok vody počas skúšky (na dne krabice i na zaťažovacom pieste sú osadené porézne doštičky), 

čím zabezpečuje vykonávanie skúšky typu CD. Normálové zaťaženie, ktoré počas skúšky pô-

sobí na vzorku, je vyvodzované pomocou piesta a hydraulického systému tak, aby normálové 

napätie počas skúšky bolo konštantné (s rozptylom cca. 1 %). Maximálna hodnota normálového 

napätia je 1500 kPa, pričom z doterajších meraní bolo zistené, že spoľahlivosť a presnosť na-

meraných hodnôt je preukázateľná až pri zaťažení normálovým napätím min. 150 až 200 kPa. 

Šmykový posun vzniká vodorovným pohybom spodnej čeľuste umiestnenej do vodiacich drá-

žok. Posun je realizovaný pomocou guličkovej skrutky cez prevodovku riadeným krokovým mo-

torom, ktorý umožňuje regulovať rýchlosť posunu od 0,005 do 5,0 mm.min-1. Maximálny vzá-

jomný posun krabíc je 125 mm. Počas skúšky sa merajú hodnoty normálovej a šmykovej sily 

prostredníctvom silových snímačov PSI 200. Hodnoty vodorovného posunu a zvislých pretvore-

ní meriame pomocou potenciometrických snímačov dráhy TE150 a TR50, čo umožňuje presný 

záznam pracovných diagramov a určenie dilatancie uľahlých nesúdržných zemín.  

Riadenie skúšky a záznam všetkých meraných veličín sú zautomatizované pomocou 

programu pracujúceho pod systémom Windows 95. 

 

Štandardný krabicový šmykový prístroj 

 
HORNÁ 
KRABICA

RETURN

SMER 
POSUNU 
SPODNEJ 
ČASTI 
KRABICE

HROT NA 
UROVNANIE 
ZÁVAŽIA

ZÁŤAŽ

HODINKY 
NA 
MERANIE 
POSUNU

 
Obr. č. 6.  Schéma štandardného šmykového prístroja 
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Popis štandardného šmykového prístroja 
Hlavnou časťou prístroja je dvojčeľusťová krabica kruhového pôdorysu s priemerom  d = 

100 mm. Posun spodnej krabice uloženej do vodiacich drážok sa vykonáva prostredníctvom 

motora cez prevodovku, pričom je do istej miery umožnené meniť rýchlosť posunu v hodnotách 

od 0,002 do 10,0 mm.min-1. Maximálny horizontálny posun krabice je 10 mm, maximálny roz-

mer zŕn, pre ktorý sa prístroj môže použiť, je 2 mm. Na tomto prístroji nie je možné meranie a 

následné odčítanie zvislej deformácie vzorky, čo zabraňuje získaniu hodnôt dilatancie počas jej 

šmýkania. Pri tomto prístroji je použitý mierkový faktor pomeru zrna k rozmerom krabice 1:50. 

Vyvodzovanie zvislého normálového napätia je prevedené pomocou pákového systému so zá-

važiami, ktoré po zaaretovaní zabezpečuje jeho nemennosť, čiže konštantnú hodnotu normálo-

vého napätia počas celého procesu šmykovej skúšky, pričom max. hodnota je 400 kPa. Hodno-

tu normálového napätia určíme podľa vzťahu: 

 









==

4
.
.

2d
gm

A
N

π
σ  

kde σ  je zvislé normálové napätie v [kPa], 

 N – zvislá normálová sila v [kN], 

 A – šmyková plocha v [m2], 

 m – hmotnosť závažia v [kg]. 

 

V prístroji je umožnený odvod vody nachádzajúcej sa vo vzorke (prostredníctvom poréz-

nych doštičiek umiestnených v hornej časti zaťažovacieho piesta a spodnej časti krabice), čo 

umožňuje skúškou zisťovať aj efektívne parametre šmykovej pevnosti ϕef  a cef . 

Odčítavanie horizontálneho posunu spodnej krabice je realizované pomocou indikátoro-

vých hodiniek s rozsahom 10 mm a presnosťou ∆1 = 0,01 mm. Hodnota šmykového napätia sa 

určuje nepriamo cez deformáciu prstenca predpísanej tuhosti. Jeho maximálna deformácia by 

nemala presiahnuť 2 mm (z dôvodu zachovania lineárnej závislosti sily a deformácie). V našom 

prípade bola limitovaná rozsahom indikátorových hodiniek 1,3 mm s presnosťou ∆2 =0,001 mm.  
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.
.

2d
CM

A
T y

π
τ  

kde τ je šmykové napätie v [kPa], 
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 T – horizontálna šmyková sila v [kN], 

 A – šmyková plocha v [mm2], 

 M – čítanie deformácie kruhového prstenca na indikátorových hodinkách v [mm], 

 Cy – konštanta tuhosti kruhového prstenca; Cy = 2,0 kN.mm-1. 

 

Vzhľadom na rozsah indikátorových hodiniek udávajúcich deformáciu kruhového prsten-

ca nie je možné prevádzať šmykové skúšky pre normálové napätia vyššie ako cca.      350 kPa. 

 

Vzájomné rozdiely oboch šmykových prístrojov 
Základné rozdiely prístrojov sú zobrazené v nasledujúcej tabuľke (TAB. č. 4). 

TAB. 4 

Porovnávané vlastnosti Štandardný šmykový prístroj Prototyp VRŠP SvF ŽU 

tvar krabice a jej rozmery kruhový, d = 100 mm, v = 70 mm štvorcový 350x350 mm, v = 210 
mm 

vyvodzovanie normálovej 
sily 

závažie; konštantná hodnota 
normálového napätia 

hydraulicky, nezaistená stálosť 
zvislého normálového napätia 

odčítanie šmykovej sily horizontálnou deformáciou prs-
tenca silové snímače PSI 200 

odčítanie horizontálneho 
posunu indikátorové hodinky potenciometrický snímač dráhy 

TE150 
odčítanie vertikálneho po-
sunu nie je možné odčítať potenciometrické snímače dráhy 

TR50 

rozsah rýchlostí horizon-
tálneho posunu 0,002 až 10,0 mm.min-1 0,005 až 5,0 mm.min-1 

max. hodnota horizontál-
neho posunu spodnej 
krabice 

10 mm 125 mm 

max. výška škáry 1,0 mm 10 mm 
mierkový faktor pomeru 
zrna k rozmerom krabice 1:50 1:10 – 1:6 

typ použitej vzorky neporušená, porušená iba porušená 

spôsob vyhodnocovania 
výsledkov – par. ϕef a cef  

ručne počítačová automatizácia 
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Praktická časť 

Priebehy skúšok 
Z hľadiska nedostatku času potrebného pre dôsledné vyhotovenie práce sme ako skú-

šobnú zeminu zvolili piesok. Vzorku zeminy sme pre skúšky používali v suchom stave, aby bolo 

zamedzené príliš dlhej konsolidácii, ktorá by bola potrebná pri použití navlhčenej zeminy. 

V prvom rade bolo nevyhnutné urobiť granulometrický rozbor (preosievacou a následne 

aj hustomernou skúškou zeminy), výsledkom ktorých je krivka zrnitosti. Následne sme zistili ob-

jemové hmotnosti suchej zeminy ρd,min a ρd,max a jej uľahlosť, podľa veľkosti indexu relatívnej 

uľahlosti Id (postup podľa STN 73 1001). Vyhodnotením sme zistili, že typ skúšanej zeminy je 

piesok so zlou zrnitosťou - S2. 
 

Skúška zo štandardného šmykového prístroja bola vyhodnotená v programe Excel, kde 

pri vyhodnocovaní čiary šmykovej pevnosti bola použitá lineárna regresia - metóda najmenších 

štvorcov. 

Výsledky z VRŠP boli spracované automaticky v riadiacom programe (Excel) s využitím 

metódy najmenších štvorcov. Výstupný formulár obsahuje okrem pracovných diagramov a vý-

sledných čiar šmykovej pevnosti (vrcholovej a reziduálnej) aj priebeh zvislých deformácií pri 

jednotlivých skúškach.  

 

Skúška 1 – Štandardný šmykový prístroj 
Prvá skúška spočívala v zistení parametrov šmykovej pevnosti vzorky piesku, pracovný názov 

Piesok 01, na štandardnom šmykovom prístroji. Aby sme dosiahli čo najväčšiu presnosť, zvolili 

sme až 6-bodové vyhodnotenie parametrov šmykovej pevnosti (STN 72 1030 odporúča min. 

počet – 3 body).  

Vzhľadom na to, že je dôležitá metodika skúšky, uvádzame aj podrobnejší postup: 

Prístroj sme pred skúškou uviedli do východzej polohy a pomocou prevodového mechanizmu 

nastavili požadovanú rýchlosť posunu krabice. Ďalej sme nastavili výšku šmykovej škáry na 

hodnotu 0,5 mm. Do krabice sme inštalovali porušenú vzorku a jej povrch urovnali valčekom. 

Toto môžeme považovať za určitú mieru zhutnenia vzhľadom na malú výšku vzorky. Vzorku 

sme sa snažili vždy nahutniť na rovnakú hodnotu, aby sme dosiahli rovnaké okrajové podmien-

ky. Ďalej sme vzorku zaťažili požadovanou hodnotu zvislého normálového napätia (prostredníc-

tvom pákového systému). Vzorku sme nechali konsolidovať po dobu 30-tich minút. Daná doba 

konsolidácie je určená z STN 72 1030 pre daný  typ zeminy – piesok. Vzhľadom na to, že sa 

jednalo o suchú vzorku, nemôžeme hovoriť o konsolidácii v pravom zmysle slova, ale v našom 
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prípade sme chceli dosiahnuť ustálenie normálových deformácií. Následne sme spustili samot-

ný priebeh šmykovej skúšky. Počas priebehu skúšky bolo potrebné vizuálne odčítavať namera-

né hodnoty z dvojice indikátorových hodiniek v intervale 1 minúta a tie zapisovať do tabuľky pre 

neskoršie vyhodnotenie.  

Samotné meranie prebiehalo 50 minút, čo pri zvolenej rýchlosti 0,02 mm.min-1 predsta-

vovalo absolútny horizontálny posun spodnej krabice 10 mm. Hodnoty zvislého normálového 

zaťaženia sme volili od 100 kN do 350 kN, čo bolo vhodné pre štandardný šmykový prístroj (na 

ktorom boli nadobudnuté takmer max. hodnoty normálového zaťaženia) a taktiež pre prototyp 

VRŠP SvF ŽU.  

 

Vyhodnotenie skúšky 1 
Hodnoty nameraných veličín sú prehľadne spracované v tabuľkách a vyhodnotené 

v grafoch (Príloha č.3). Zároveň je v nej uvedený pracovný diagram jednotlivých skúšok,  graf 

čiary šmykovej pevnosti zeminy s konkrétnym matematickým riešením – rovnicou šmykovej 

pevnosti a zistenými hodnotami parametrov šmykovej pevnosti ϕef  a cef. 

 

Skúška 2 – VRŠP – voľne sypaná 
V skúške č. 2 sme tú istú vzorku zeminy (Piesok 01) testovali vo veľkorozmernom šmy-

kovom prístroji, pričom sme sa snažili zachovať všetky okrajové podmienky, okrem rozmeru 

vzorky, rovnaké. Zachovali sme teda rovnakú dobu konsolidácie, rovnakú rýchlosť posunu, rov-

nakú vlhkosť, približne rovnaký rozsah normálových napätí a podľa možnosti rovnakú objemovú 

hmotnosť vzorky. 

Postup skúšky bol z časti obdobný ako pri štandardnom šmykovom prístroji: 

Najskôr sme upravili veľkosť šmykovej škáry na hodnotu 1,0 mm. Vzorku sme do krabice voľne 

sypali bez zhutnenia. Povrch sme urovnali do vodorovnej polohy a krabicu uzavreli. Keďže je 

skúška plne automatizovaná, ďalší postup spočíval v zadefinovaní vstupných parametrov do 

zadávacieho panelu riadiaceho programu: 

 názov vzorky – Piesok 01, 

 hodnotu zvislého normálového zaťaženia – 200, 250, 300, 350 kPa, 

 rýchlosť posunu spodnej krabice – 0,2 mm/min, 

 dĺžku dráhy posunu spodnej krabice – 20 mm, 

 dobu konsolidácie – 30 minút. 
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Vyhodnotenie skúšky 2 

Hodnoty nameraných veličín a grafické vyhodnotenie skúšky sú prehľadne spracované 

vo výstupnom formulári (Príloha č.4).  

 

Skúška 3 – VRŠP – zhutnená 
Pre možnosť zdokumentovania vplyvu zmeny  jednej z okrajových podmienok (objemo-

vej hmotnosti vzorky) sme skúšku so vzorkou Piesok 01 vo VRŠP zopakovali tak, že jednotlivé 

vzorky boli pred skúškou nahutnené na rôzne objemové hmotnosti.  

Ďalší postup prípravy a priebehu skúšky bol rovnaký ako pri voľne sypanej vzorke. 

 

Vyhodnotenie skúšky 3 
Hodnoty nameraných veličín a grafické vyhodnotenie skúšky sú prehľadne spracované 

vo výstupnom formulári (Príloha č.5 a 6).  

 

Skúška 4 – VRŠP – zemina strednozrnný štrk s prímesou jemnozrnných častíc 
Skúška 4 bola zameraná na sledovanie vplyvu zmeny výšky škáry na zisťované parame-

tre. Z tohto dôvodu sme za skúšobnú vzorku zvolili dolomitické kataklazity s plynulou čiarou zr-

nitosti (viď Príloha č. 2). Zemina obsahovala max. frakcie cca. 6 mm. Skúšaná bola s prirodze-

nou vlhkosťou okolo 5 %. Vzhľadom na to, že vzorka bola vlhká a obsahovala aj jemnejšie frak-

cie, potrebnú dobu konsolidácie sme určili na 60 minút. Celkovo sme zrealizovali štyri rovnaké 

skúšky so vstupnými hodnotami: 

 zvislé normálové zaťaženie – 200 kPa, 

 rýchlosť posunu spodnej krabice – 1,0 mm/min, 

 dĺžku dráhy posunu spodnej krabice – 70 mm, 

 dobu konsolidácie – 60 minút. 

Jediným meniacim sa parametrom bola výška škáry v nasledovnom poradí: 2, 4, 6, 8 

mm. Pre skúšku sme použili zeminu s takými rozmermi zŕn, aby im pri vyššom nastavení výšky 

škáry bolo umožnené ňou prejsť. Vzorka mala pri všetkých skúškach dodržanú rovnakú vlhkosť. 

Aby sme dodržali rovnakú objemovú hmotnosť pri všetkých skúškach, rozhodli sme sa vzorku 

voľne sypať v jednej vrstve s následným urovnaním povrchu do požadovanej výšky. 

 

Vyhodnotenie skúšky 4 
Hodnoty nameraných veličín a grafické vyhodnotenie skúšky sú prehľadne spra-

cované vo výstupnom formulári (Príloha č.7).  
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Skúška 5 – VRŠP – zemina strednozrnný štrk s prímesou jemnozrnných častíc 
Skúška 5 bola zameraná na sledovanie vplyvu zmeny rýchlosti posunu vzorky na zisťo-

vané parametre. Skúšobnú vzorku sme opäť zvolilli dolomitické kataklazity s veľkosťou zŕn max. 

6 mm a prirodzenou vlhkosťou okolo 5 %. Dobu konsolidácie sme z dôvodu vlhkosti vzorky určili 

na 60 minút. Celkovo sme zrealizovali štyri rovnaké skúšky so vstupnými hodnotami: 

 zvislé normálové zaťaženie – 200 kPa, 

 veľkosť šmykovej škáry – 4 mm, 

 dĺžku dráhy posunu spodnej krabice – 70 mm, 

 dobu konsolidácie – 60 minút. 

Jediným meniacim sa parametrom skúšky bola rýchlosť posunu vzorky s hodnotami 

v poradí 0,05; 0,5; 1,0 a 3,0 mm.min-1. Vzorka mala pri všetkých skúškach dodržanú rovnakú 

vlhkosť. Aby sme dodržali rovnakú objemovú hmotnosť pri všetkých skúškach, rozhodli sme sa 

vzorku voľne sypať v jednej vrstve s následným urovnaním povrchu do požadovanej výšky. 

 

Vyhodnotenie skúšky 5 
Hodnoty nameraných veličín a grafické vyhodnotenie skúšky sú prehľadne spracované 

vo výstupnom formulári (Príloha č.8).  

Zhodnotenie výsledkov jednotlivých skúšok 
TAB. 5 

Skúška 1 2 3a 3b 

ϕef [°] 38,5 43,1 51,8 44,1 

τ0,ef [kPa] 41,4 30,0 38,0 88,0 

ϕr [°] 35,9 43,2 49,3 48,6 

τ0,r [kPa] 20,6 27,0 3,0 0,0 

 

Výsledky jednotlivých skúšok sa do istej miery líšia, čo však nepredstavuje veľké rozdie-

ly pri meraniach a tento rozsah je v rámci kompatibility štandardného a veľkorozmerného šmy-

kového prístroja. 

Pri porovnaní skúšky 1 a skúšky 2 sme dospeli k záveru, že výsledné parametre v oboch 

prístrojoch sú porovnateľné a z pohľadu cieľa práce uspokojivé. 

Rozdiel medzi vrcholovými uhlami vnútorného trenia je 4,6° v prospech VRŠP. Rozdiel v 

zdanlivej súdržnosti činí 11,4 kPa v prospech štandardného šmykového prístroja.  
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Rozdiel medzi reziduálnymi uhlami vnútorného trenia je 7,3° v prospech VRŠP. Rozdiel 

v zdanlivej reziduálnej súdržnosti je 6,4 kPa v prospech VRŠP. 

Z porovnania výsledkov môžeme sledovať tendenciu mierneho zvýšenia parametrov 

šmykovej pevnosti u VRŠP. Vzhľadom na malý počet skúšok nemôžeme toto tvrdenie zovšeo-

becniť. Z nameraných výsledkov sme zistili, že vo VRŠP je jednoduchšie zabezpečiť požado-

vanú objemovú hmotnosť vďaka tomu, že krabica je masívna, pevne uložená, t. j. nepôsobia na 

ňu dynamické účinky okolia. Opačným prípadom je štandardný šmykový prístroj, kde pri pomer-

ne malých rozmeroch vzorky stačí na ovplyvnenie objemovej hmotnosti už menší dynamický 

účinok. 

Skúška 3 bola rozdelená na dve časti kvôli schopnosti programu vyhodnotiť max. štyri 

body šmykovej pevnosti. Súčasne sme chceli poukázať na odlišnosť výsledkov v rovnakej skú-

ške, kedy čiara šmykovej pevnosti nadobúda podstatne odlišné parametre pri rôznej kombinácii 

bodov. 

Zo zistených hodnôt sa nám ukazuje, že pri vykonávaní jednotlivých skúšok je veľmi 

dôležité dodržiavať metodiku zhutnenia vzorky v krabici. Pri prvých meraniach sme zistili, že ak 

vzorky nie sú rovnako zhutnené, výsledky skúšok nadobúdajú rôzne hodnoty, čo výrazne 

ovplyvňuje vyhodnotenie parametrov šmykovej pevnosti (vrcholovej alebo reziduálnej). Máme 

tým na mysli rozdiely šmykovej pevnosti medzi kyprým a uľahlým pieskom, ako bolo uvedené 

v teoretickej časti a postupoch priebehov skúšok. 

Skúška 4 preukázala, že výška škáry môže do istej miery vplývať na zisťované paramet-

re šmykovej pevnosti. Ukázalo sa, že v prípadoch, kedy bola škára vysoká 2, 4, 6 mm, boli hod-

noty max. šmykového napätia takmer identické (277, 280, 274 kPa). Výnimkou bol prípad škáry 

vysokej 8 mm, kedy hodnota max. šmykového napätia dosiahla len 246 kPa. Tento jav môžeme 

prisúdiť tomu, že v prvých troch prípadoch zrnám nebolo umožnené vniknúť do škáry. Vo štvr-

tom prípade už rozmer škáry prekročil veľkosť max. zrna, čím im umožnil vniknúť do škáry.  

Skúška 5 preukázala, že rýchlosť šmykového posunu spodnej krabice u daného typu 

zeminy prakticky nemá vplyv na dosiahnuté vrcholové (resp. reziduálne) šmykové napätie. 

Rozdiely medzi jednotlivými skúškami sa pohybovali od 1 kPa po 15 kPa. Namerané hodnoty 

šmykového napätia sa približne rovnali u rýchlostí 0,5; 1,0 a 3,0 mm.min-1 (279, 280, 285 kPa). 

Zaujímavým zistením bolo, že pri rýchlosti 0,05 mm.min-1 šmykové napätie dosiahlo väčšiu 

hodnotu ako pri vyšších rýchlostiach (294 kPa). U jemnozrnných (súdržných) zemín sa spravi-

dla max. hodnota dosiahnutého napätia so znižovaním rýchlosti znižuje. 
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Záver 
Princíp prototypu VRŠP bol založený na štandardnom malorozmernom prístroji, pričom 

bola snaha rozšíriť možnosti jeho využitia. Doposiaľ platná norma (STN 72 1030), ktorá sa zao-

berá postupom pri krabicovej šmykovej skúške, sa vzťahuje skôr na šmykové prístroje s malými 

rozmermi krabice. Cieľom našej práce bolo okrem iného vytvoriť základné odporúčania pre me-

todiku krabicovej šmykovej skúšky s väčšími rozmermi skúšobnej krabice. 

Výsledky našich porovnávacích skúšok v malom a veľkom šmykovom prístroji neboli 

úplne identické aj vďaka tomu, že nebolo možné vytvoriť absolútne rovnaké okrajové podmien-

ky. Tiež musíme prihliadnuť na to, že na výsledky môže pôsobiť rôzny mierkový faktor skúša-

ných vzoriek. 

V druhej etape praktickej časti sa preukázal vplyv zmeny výšky škáry na zistené 

parametre (keď výška škáry prekročila rozmer zrna). Pri testovaní zmeny rýchlosti 

horizontálneho posunu spodnej krabice sa nepreukázal podstatný vplyv rýchlosti na dosiahnuté 

šmykové napätia. Toto konštatovanie by sme mohli zovšeobecniť len pre nesúdržné zeminy, 

keďže u súdržných zemín je dokázaný podstatný vplyv rýchlostí na dosiahnuté parametre 

šmykovej pevnosti. 

 

Na základe našich skúseností pri meraniach sme vypracovali niekoľko odporúčaní pre 

budúcnosť: 

 je potrebné ďalej sa zaoberať vplyvmi zmeny okrajových podmienok na zisťované para-

metre šmykovej pevnosti, 

 bolo by vhodné ďalej skúmať vplyvy zmien okrajových podmienok skúšky aj s inými 

typmi zemín, 

 na dokázanie presnosti a spoľahlivosti získaných hodnôt je potreba vykonať viac meraní 

a štatisticky ich vyhodnotiť. 

 na základe dostatočného množstva skúšobných meraní by bolo vhodné vypracovať me-

todiku skúšok na VRŠP, keďže táto doposiaľ nie je pre daný typ krabicového šmykového 

prístroja vypracovaná (postup sa realizuje len na základe STN 72 1030). 
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ŠMYKOVÚ PEVNOSŤ 

 

Řešitel:   Zuzana Tomašovičová - STU Bratislava, Staveb.fakulta  
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Vedoucí práce:  Ing Ivan Slávik, Ph.D..  - STU Bratislava, Stavebná fakulta 

Katedra geotechniky 

 
 
 

Anotace práce:  
Uvádzaná experimentálna štúdia sa zaoberá zisťovaním vplyvu zhutniteľnosti 

popolov na ich šmykovú pevnosť. Táto problematika, v literatúre doposiaľ 

nepublikovaná, má praktický význam, nakoľko v hodnotiacich správach Technicko 

bezpečnostného dohľadu "Def. odkalisko" ENO o.z. sú pre stabilitnú analýzu 

odporúčané nižšie parametre šmykovej pevnosti  popolov nachádzajúcich sa v 

hrádzovom telese, ako popolov voľne sedimentovaných v telese odkaliska. 

Experimentálnymi meraniami je dokumentovaná nesprávnosť uvedeného odporúčania 

a overený je nárast šmykovej pevnosti popolov vplyvom zhutnenia. Na základe 

uvedenej skutočnosti možno uvažovať v stabilitných výpočtoch minimálne s rovnakou 

šmykovou pevnosťou popolov hrádzového systému, ako popolového sedimentu 

tvoriaceho teleso odkaliska. Zavedenie vyšších hodnôt šmykových pevností popolov 

zabudovaných v hrádzovom systéme odkaliska sa odrazí na náraste jeho stability, v 

dôsledku čoho možno pristúpiť k zefektívneniu jeho ďalšieho nadvyšovania. 
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ÚVOD 
Sprievodným javom napredovania ľudskej spoločnosti je produkcia odpadov. V 

najväčšej miere sa to týka priemyselnej výroby, ktorá má rastúcu spotrebu energetických 

surovín, rúd a nerudných surovín. V súčasnosti vyťažená rúbanina obsahuje len časť úžitkových 

zložiek a preto musí prejsť náročným procesom upravovania. Nevyužiteľné odpady z úpravy 

alebo zužitkovania nerastných surovín treba bezpečne a vhodne uskladniť. Podobne ako odpad 

pri spracovaní rúd sa odpad z energetických výrobní - popol vzniknutý spálením uhlia - musí 

vhodne uložiť. Ukladá sa mokrým procesom v odkaliskách. Neustále zvyšovanie ťažby a 

následnej produkcie odpadu nás núti k výstavbe nových odkalísk, ale aj k predlžovaniu 

životnosti existujúcich, s prihliadnutím na zvýšené nároky na ochranu životného prostredia a na 

ekonomické používanie diela. Toto bude vyžadovať nové technicky i ekonomicky progresívne 

riešenia odkalísk, ktoré musia nevyhnutne vychádzať z dôkladnej analýzy vlastností ukladaných 

odpadov. 

V prípade energetických výrobní sa popoly zmiešajú s vodou a naplavujú sa do 

odkaliska, kde sedimentujú. Hrádzové systémy týchto odkalísk sú budované z popolov 

uložených v odkalisku. Najväčšie popolové odkaliská na Slovensku sa nachádzajú pri tepelnej 

elektrárni v Zemianskych Kostoľanoch. Podľa odboru Technicko bezpečnostného dohľadu 

(ďalej TBD) sú pre "Definitívne odkalisko" ENO o.z. Zemianske Kostoľany odporúčané používať 

v stabilitných analýzach nasledovné hodnoty fyzikálno-mechanických vlastností popolov [5]: 

Tab. 1.1 Odporúčané pevnostné parametre popolov pre stabilitnú analýzu Definitívneho 

odkaliska Chalmová 
 objemová 

tiaž 
γ [kN.m-3] 

objemová tiaž 
nasýteného popola 

γsat [kN.m-3] 

uhol vnútorného 
trenia 
ϕef [°] 

súdržnosť
 

cef [kPa] 
Popol v hrádzi hutnený  

12,2 
 

14,5 
 

25 
 
0 

Popol naplavený v 
telese odkaliska  

 
13,1 

 
14,6 

 
28,3 

 
0 

V predbežnej experimentálnej štúdii sú porovnané šmykové parametre zhutnených a 

voľne sedimentovaných popolov na dvoch vzorkách, nakoľko odporúčané hodnoty šmykových 

pevností zhutnených a voľne sedimentovaných popolov sú nepravdepodobné. Je možné 

predpokladať, že parametre šmykovej pevnosti zhutneného popola v porovnaní s nezhutneným 

budú priaznivejšie. Tento predpoklad sa potvrdzuje aj v literatúre [2], kde na základe skúšok 46 

vzoriek popolov namerali uhol vnútorného trenia čerstvo naplavovaného popola 24,5° a popola 

zabudovaného v hrádzi 26,2°. Uvedený rozdiel je síce malý, ale jasne naznačuje nárast 

šmykovej pevnosti zhutneného popola. Pre úplné potvrdenie týchto predpokladov by bol 

samozrejme potrebný výskum na viacerých vzorkách a na podobnom princípe, ktorý bol použitý 
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pri uvedených experimentálnych meraniach. V uvádzanej literatúre (okrem lit. [2]) som o tejto 

problematike nenašla žiadnu zmienku. Pritom zvýšením šmykových parametrov popola 

zabudovaného v hrádzi vzrastie stupeň stability odkaliska a umožní napríklad zmenu sklonu 

svahu, čím sa zväčší jeho úložný objem. Bolo by to ekonomicky atraktívne riešenie, pričom by 

bola zachovaná stabilita hrádzového systému. 

 

ZHUTNITEĽNOSŤ HNEDOUHOLNÝCH POPOLOV 

Zhutniteľnosť zemín závisí predovšetkým od zrnitosti. Podobnú závislosť možno 

očakávať aj u popolov. 

ZRNITOSTNÉ ZLOŽENIE ZHUTŇOVANÝCH POPOLOV 

 

Zrnitosť popolov podmieňuje, podobne ako zrnitosť zemín, jeho mechanické vlastnosti. 

Podľa mechaniky zemín, ako uvádza lit. [9], sú popoly prevažne stredne až jemnozrnné 

piesky, prachovité piesky a prachy. Podiel ílovitej frakcie väčšinou chýba. 

Podľa lit. [6] možno rozdeliť popoly na hrubozrnné -s prevládajúcou piesčitou zložkou a 

jemnozrnné popoly -s dominantnou prachovou zložkou. Na základe uvedeného bola pre 

experimentálne merania reprezentačne vybratá jedna vzorka jemnozrnná a druhá vzorka 

hrubozrnná. Zrnitostné zloženia popolov sú na obr.2.1. Červená čiara znázorňuje hranicu 

jemnozrnných a hrubozrnných popolov. 

 

Obr. 2.1 Krivky zrnitosti skúšaných popolov 
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Zrnitostné zloženie skúšaných vzoriek popolov dokumentuje aj fotodokumentácia na obr.2.2 a 

2.3. 

 
Obr.2.2 Vysušené vzorky jemnozrnného a hrubozrnného popola 

 
Obr.2.3 Vlhké vzorky jemnozrnného a hrubozrnného popola 
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Hrubozrnný popol podľa zrnitostnej analýzy obsahuje 12 % jemných častíc menších ako 

0,06 mm. Podľa STN 73 1001 Základová pôda pod plošnými základmi môžme hrubozrnnú 

vzorku popola prirovnať k zemine triedy S3 (S-F) piesok s prímesou jemnozrnnej zeminy. 

Jemnozrnná vzorka popola obsahuje 91 % zŕn ílovej a prachovej zložky. Jemnozrnné 

popoly vykazovali neplastické chovanie, nedali sa urobiť laboratórne skúšky na určenie 

Atterbergových medzí vlhkosti na bližšie zatriedenie tejto vzorky. Podľa zistených skutočností 

ich možno zatriediť do tried F5 - F8 (ML-CE) podľa triedenia STN 73 1001. 

Z krivky zrnitosti bolo určené číslo nerovnozrnnsti Cu a číslo krivosti Cc. V tab.2.1 sú 

uvedené čísla krivosti a čísla nerovnozrnnosti pre obidve vzorky popolov. 

Skúšaná vzorka jemnozrnného popola je stredne nerovnozrnná (Cu = 5 - 15) a dobre 

zrnená (1 < Cc < 3). 

Hrubozrnná vzorka je rovnozrnná (Cu < 5) a číslo krivosti ukazuje, že je dobre zrnená (1 

< Cc < 3). 

Podľa výsledkov práce v lit. [9] možno na základe spracovania 316 kriviek zrnitosti 

popolov konštatovať: 

 až 89 % vzoriek je rovnozrnných prípadne stredne nerovnozrnných (Cu < 15) 

 rovnozrnnosť (Cu < 5) prevláda u hrubozrnných popolov (42 % vzoriek oproti 12 % 

vzorkám jemnozrnných popolov) 

 50 % vzoriek je zle zrnených (1 > Cc > 3) 

Obidve analyzované vzorky zapadajú svojou zrnitosťou do prvého a druhého záveru z 

lit. [9]. Sú však obe dobre zrnené, čo si tiež neodporuje s tretím tvrdením. 

Tab. 2.1 Charakteristiky zrnitostného zloženia 

 JEMNOZRNNÁ 
VZORKA 

HRUBOZRNNÁ 
VZORKA 

PRIEMER ZRNA d60 [mm] 0,022 0,21 

PRIEMER ZRNA d30 [mm] 0,0098 0,14 

PRIEMER ZRNA d10 [mm] 0,0039 0,054 

ČÍSLO KRIVOSTI Cc =  
1,12 1,73 

ČÍSLO NEROVNOZRNNOSTI Cu=  
5,6 3,9 

6010.dd
30

2d

10

60

d
d
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PARAMETRE ZHUTNITEĽNOSTI POPOLOV 

 
Parametre zhutniteľnosti zemín sa vyjadrujú maximálnou objemovou hmotnosťou v 

suchom stave ρdmax,, ktorá sa dosiahne určitým zhutnením zeminy normovým postupom pri 

optimálnej vlhkosti wopt.  

Pri stanovení zhutniteľnosti podľa skúšky Proctor-Štandard sa použije kladivo o 

hmotnosti 2500 g, dopadajúce na zhutňovanú zeminu z výšky 300 mm. Zemina sa zhutňuje v 

troch vrstvách po 25 úderov v normovom valci. 

Podľa laboratórnych výsledkov uvedených v lit. [7] boli pre hnedouhoľné popoly skúškou 

Proctor-Štandard určené tieto rozmedzia parametrov zhutniteľnosti:  

 wopt = 33,4 - 38 % 

 ρdmax = 0,87 - 0,96 g.cm-3 

Krivky zrnitosti neboli uvedené, avšak podľa popisu by ich bolo možné zatriediť 

medzi hrubozrnné popoly. 

Závislosť maximálnej suchej objemovej hmotnosti na vlhkosti pre popoly bola stanovená 

skúškou Proctor-Štandard podľa STN 72 1015 Laboratórne stanovenie zhutniteľnosti zemín. 

Jemnozrnný popol sa postupom PS dal dobre zhutniť. Jednotlivé body vynesené na obr. 

2.4 sa dali ľahko preložiť krivkou, ktorej vrchol označuje hľadané parametre zhutniteľnosti: 

ρdmax = 0,923 g.cm-3 

wopt = 44 %  

V porovnaní s hodnotami uvádzanými v lit. [7] je zistená objemová hmotnosť v rozmedzí 

0,87 - 0,96 g.cm-3. Optimálna vlhkosť však prevyšuje uvádzané hodnoty (33,4 - 38%).Vyššia 

hodnota optimálnej vlhkosti poukazuje na to, že v lit. [7] uvádzané hodnoty boli určené na 

vzorkách hrubozrnných popolov. 

Zhutňovanie hrubozrnnej vzorky popola postupom Proctor-Štandard bolo značne 

problematické. 

Hrubozrnný popol sa nedal dobre zhutniť, otrasmi od kladiva sa rozrušoval a kladivo sa 

doň zabáralo. Problémy pri zhutňovaní možno prisúdiť rovnozrnnosti materiálu (všetky zrná 

majú približne rovnakú veľkosť a póry nie sú vyplnené menšími zrnami, Cu < 5), podobné 

problémy sa vyskytujú u piesčitých materiálov. Výsledky zhutňovania pri rôznych vlhkostiach sú 

vynesené na obr.2.5. Body sa nedajú dobre preložiť krivkou a stanovenie vrcholu preto nie je 

jednoznačné. Z dôvodu problematického zhutnenia hrubozrnného popola hlavne pri nižších 
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vlhkostiach možno zhutňovanie pri 20 % vlhkosti vylúčiť zo súboru výsledkov a parametre 

zhutniteľnosti určiť na základe ostatných údajov. 

Parametre zhutniteľnosti hrubozrnného popola sú potom: 

ρdmax = 0,8 g.cm-3 

wopt = 34 % 
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Obr.2.5 Závislosť maximálnej objemovej hmotnosti vysušeného hrubozrnného 

popola na vlhkosti  

POROVNANIE VYBRANÝCH FYZIKÁLNYCH VLASTNOSTÍ ZHUTNENÝCH A 
VOĽNE SEDIMENTOVANÝCH POPOLOV 

 

Pre porovnanie sú v tab.2.2 porovnané fyzikálne vlastnosti zhutneného popola a popola 

sedimentovaného vo vode rovnakého zrnitostného zloženia. Voľnou sedimentáciou popola vo 

vode bol napodobnený sedimentačný proces v odkalisku. 

Spolu s granulometrickým rozborom boli v laboratóriu zisťované aj hustoty pevných 

častíc ρs obidvoch vzoriek popolov, potrebné na určenie ich pórovitostí. Hustota pevných častíc 

bola zisťovaná pyknometrom obdobne ako u zemín podľa STN 72 1011. Meranie bolo 

uskutočnené na dvoch jemnozrnných vzorkách s výsledným priemerom hustoty pevných častíc 

ρs = 1,93 g.cm-3 a na dvoch hrubozrnných vzorkách s výslednou hustotou pevných častíc ρs = 

2,05 g.cm-3. 

Pórovitosť bola určená z uvedených nameraných hodnôt pre hrubozrnné a jemnozrnné 

vzorky popola zhutnené i nezhutnené. 

Zistené fyzikálne vlastnosti sú uvedené v tabuľke 2.2. 
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Tab. 2.2 Fyzikálne vlastnosti skúšaných popolov 

 JEMNOZRNNÁ VZORKA HRUBOZRNNÁ VZORKA 
 ZHUTNENÁ SEDIMENTOVANÁ ZHUTNENÁ SEDIMENTOVANÁ 

OBJEM. TIAŽ     
γ [kN.m-3]  

 
13,3 

 
14,5 

 
10,7 

 
10,9 

OBJEM. TIAŽ 
V SUCHOM 
STAVE                
γd [kN.m-3] 

 
9,23 

 
8,94 

 
8,0 

 
7,84 

VLHKOSŤ          
w [%] 

44 62 34 39 

HUSTOTA 
PEVNÝCH 
ČASTÍC              
ρs [g.cm-3] 

 
1,93 

 
2,05 

PÓROVITOSŤ   
n [%] 

52,2 53,7 60,9 61,7 

 

Hrubozrnné a jemnozrnné popoly sa vyznačujú nízkou objemovou tiažou, nízkou 

hustotou pevných častíc a vysokou pórovitosťou v porovnaní so zeminami. Vplyv zhutnenia je 

nevýrazný. Rozdiel objemovej tiaže v suchom stave voľne sedimentovaných a zhutnených 

jemnozrnných popolov bol malý -ρd
sed =96,9 % ρdmax. U hrubozrnných popolov bol dôsledkom 

rovnozrnnosti rozdiel ešte menší -ρd
sed =98 % ρdmax. 

Rozdiel pórovitostí jemnozrnných popolov zhutnených a nezhutnených je                  nzhut 

= 97,2% nsed a u hrubozrnných popolov platí nzhut = 98,7 % nsed. 

 

VPLYV ZHUTNITEĽNOSTI POPOLOV NA ICH ŠMYKOVÚ PEVNOSŤ 

Znalosť šmykovej pevnosti zeminy je základným predpokladom tradičného prístupu 

mechaniky zemín k riešeniu stabilitných úloh. [1] 

Šmykovú pevnosť popolov bola stanovená na čeľusťovom šmykovom prístroji. Priebeh 

skúšky simuloval podmienky, v ktorých sa popol nachádza v odkalisku. 

Skúška prebehla za odvodnených podmienok. Výsledkom sú efektívne šmykové 

parametre. 

Počas šmykovej skúšky pôsobiace normálové napätie bolo v rozmedzí 50 - 400 kPa. V 

uvedenom rozmedzí možno očakávať pôsobenie normálových napätí v odkalisku, kde mocnosť 

uloženého popola dosahuje 30 - 35 m. Priemerná objemová tiaž popola v prirodzenom uložení 

je približne 12 kN.m-3. Potom normálové napätie pôsobiace na popoly môže mať hodnotu 360 - 

420 kPa. 
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Použitý typ šmykového čeľusťového prístroja má riadenú rýchlosť posunu, pričom sa 

sleduje šmykové napätie τ. Rýchlosť posunu čeľustí pri šmykovej skúške popolov sa odporúča 

voliť menšia ako 0,094 mm.min-1. [2] Keďže pre skúšané vzorky popola neboli k dispozícii 

merania súčiniteľa konsolidácie cv, rýchlosť posunu bola zvolená podľa odporúčaní STN 72 

1030 Laboratórne metódy stanovenia šmykovej pevnosti zemín krabicovým prístrojom. 

Hrubozrnný popol  v = 0,05 mm.min-1 

Jemnozrnný popol  v = 0,025 mm.min-1 

Skúšobné vzorky boli výšky 2,5 cm a plochy 36 cm2. Pri šmykovej skúške boli 

zaznamenávané vertikálne deformácie vzorky, horizontálne posuny a šmykové napätia τ. 

Výsledky sú vyhodnotené v pracovných diagramoch popolov, priebehmi vertikálnych deformácií 

v závislosti na horizontálnych posunoch a čiarami pevnosti. 

ŠMYKOVÁ PEVNOSŤ VOĽNE SEDIMENTOVANÝCH POPOLOV 

 

Vzorka popola bola zmiešaná s vodou a vyliata do usadzovacej nádoby na filtračný 

papier, kde mohla voľne sedimentovať. 

Voľne sedimentovaný popol je kyprý. Z priebehov vertikálnych deformácií je zrejmé, že 

popol sa pri šmykovom namáhaní správa kontraktantne, teda zmenšuje svoj objem. Pri 

kontraktantne sa správajúcich materiáloch narastá odpor proti ušmyknutiu plynule až po 

porušenie a po porušení zostáva zachovaný. Tieto materiály nazývame stabilnými. [1] Aj pri 

skúšaných popoloch možno hovoriť o takomto priebehu skúšky. Šmykové napätie v pracovnom 

diagrame narastalo plynule a pri porušení sa materiál správal plasticky.  

Výsledné pracovné diagramy voľne sedimentovaných popolov sú na obr.3.1 a 3.3, 

priebehy vertikálnych deformácií sú uvedené na obr.3.2 a3.4. 

ŠMYKOVÁ PEVNOSŤ ZHUTŇOVANÝCH POPOLOV 

 

Vzorky boli pripravené postupom Proctor-Štandard podľa STN 72 1015 Laboratórne 

stanovenie zhutniteľnosti zemín. 

Napriek zhutneniu materiálu sa popol pri šmykovom zaťažení správal kontraktantne. 

Kontraktantné správanie sa pravdepodobne prejavilo preto, lebo pórovitosť zostáva po zhutnení 

stále vysoká (jemnozrnné popoly nzhut = 97,2 % nsed a u hrubozrnných popolov platí nzhut = 98,7 

% nsed). 
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Dilatancia sa prejavila iba na jednej vzorke jemnozrnného popola. Dá sa predpokladať, 

že tento jav tu nastal preto, lebo táto vzorka bola zaťažená najmenším použitým normálovým 

napätím 50 kPa a preto došlo k zväčšeniu objemu počas šmykového namáhania. 

Výsledné pracovné diagramy zhutňovaných popolov sú na obr.3.5 a 3.7, priebehy 

vertikálnych deformácií sú uvedené na obr.3.6 a 3.8. 

ZHODNOTENIE VPLYVU ZHUTNITEĽNOSTI POPOLOV NA ICH ŠMYKOVÚ 
PEVNOSŤ 

 

Podľa lit. [8] šmyková pevnosť popolov na území bývalého Československa 

zhutňovaných postupom PS, málo závisí na vlhkosti materiálu pri ich spracovaní, na režime 

saturácie vodou a na uľahnutosti vzoriek. Uhol vnútorného trenia zhutňovaného materiálu sa 

pohybuje vo veľmi úzkom rozmedzí. Hodnota súdržnosti sa zdá byť do určitej miery určovaná 

uľahnutosťou a vlhkosťou pri spracovaní vzorky. Najmenšie šmykové pevnosti vykazuje 

nezhutnený, voľne sypaný popol.  

K obdobným výsledkom dospela aj uvedená experimentálna štúdia. 

Do grafov na obr. 3.9 a 3.10 je vynesená závislosť šmykového napätia τ od 

normálového napätia σ.  

Na obr. 3.9 sú porovnané čiary pevnosti dvoch rozdielne pripravených vzoriek 

hrubozrnného popola (zhutneného a nezhutneného). Je to nesúdržný materiál (c = 0). Uhol 

vnútorného trenia zhutnenej vzorky bol približne o 3° väčší ako nezhutnenej vzorky. Predpoklad 

nárastu šmykovej pevnosti popolov v dôsledku zhutnenia bol teda správny. Rozdiel nie je veľký, 

z čoho možno konštatovať, že zhutnenie má u hrubozrnných popolov malý vplyv na ich 

šmykovú pevnosť. 

Obr. 3.10 porovnáva šmykové parametre dvoch rozdielnych vzoriek jemnozrnného 

popola (zhutneného a nezhutneného). Opäť možno konštatovať, že uhol vnútorného trenia sa 

zhutnením výrazne nezmenil, rozdiel tvoria 2°. Zato súdržnosť nezhutnenej, voľne 

sedimentovanej vzorky vzrástla z 4,9 kPa, na 20,8 kPa u zhutnenej vzorky. Ukázalo sa, že 

zhutnenie u jemnozrnných popolov má zreteľný vplyv na hodnotu súdržnosti a malý vplyv na 

uhol vnútorného trenia. Podobne aj u jemnozrnných popolov sa potvrdila správnosť 

počiatočného predpokladu o náraste šmykovej pevnosti popolov v dôsledku ich zhutnenia. 
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Obr.3.1 Pracovný diagram voľne sedimentovaného hruboz
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Obr.3.2 Priebeh vertikálnych deformácií voľne sedimentovaného h
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Obr.3.3 Pracovný diagram voľne sedimentovaného jemnozrnného
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Obr.3.4 Priebeh vertikálnych deformácií voľne sedimentovaného je

[       ] 45
σ=250kPa
σ=150kPa
 
σ=50kPa
7 8

rnného popola  

7 8
σ=150kPa

 

rub

7

 pop

7

mn
σ=50kPa

σ=250kPa
ozrnného popola 

 

 
σ=150kPσ=250kPa
8

 

ola  

8

σ=400kPa
σ=50kPa
σ=50kPa
σ=150kPa
σ=400kPa
σ=250kPa
ozrnného popola 



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4 5 6

Šm
yk

ov
é 

na
pä

tie
[k

Pa
]

σ=250kPa 

σ=400kPa 

 

Obr.3.5 Pracovný diagram zhutneného hrubozrnného popola  
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Obr.3.9 Čiary pevností hrubozrnných popolov 
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V lit. [10] dospel autor k podobným záverom skúškami na partikulárnych rovnozrnných 

potravinách - pšenici, šošovici a cukre. Pšenica a šošovica sú veľmi rovnozrnné. Rozdiel 

objemovej tiaže kyprých a uľahnutých vzoriek bol preto malý (γd kyprých vzoriek bolo 92% až 

96% γd) a rozdiel v uhle vnútorného trenia (29 a 31°) nevýznamný. Čiary pevnosti sú 

znázornené na obr. 3.11. 

 

šošovica (kyprá,
pšenica
cukor (kyprý,

 

Obr. 3.11 Vrcholová pevnosť pšenice, šošovice a kryštálového cukru v šmykovej krabici. 

 

ZÁVER 

Experimentálnymi meraniami bola potvrdená správnosť v úvode zavedeného 

predpokladu o šmykovej pevnosti popolov. Nárast parametrov šmykovej pevnosti je málo 

výrazný, nakoľko u popolov prevláda rovnozrnnosť (póry nie sú vyplnené jemnejším 

materiálom), to znamená, že sa dajú ťažko zhutniť, čoho dôkazom je aj porovnanie objemovej 

tiaže popola v suchom stave γd zhutnených a voľne sedimentovaných jemnozrnných aj 

hrubozrnných popolov. 
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ANOTACE PRÁCE:  
 Práce  pojednává o technologii vyztužování zemin tuhými geomřížemi. Cílem by-

lo charakterizovat geomříže, definovat jejich vlastnosti, výrobu, princip působení, kon-

strukční metody provádění a především metodiku návrhu.  

Článek je zaměřen na problematiku strmých svahů, svislých stěn a opěrných 

konstrukcí. Jsou zde uvedeny možné metody návrhu armovaných zemin. Podrobněji je 

probrána Metoda Bautechnik, dle které je  vypočten vzorový příklad navrhování stěnové 

konstrukce. 
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Úvod 
Při mnoha projektech se setkáváme s nevhodnými zeminami. Například je třeba zbudo-

vat silnici na území s malou únosností zeminy nebo je třeba postavit násypy z nestabilních vý-

plňových materiálů.  

Standardní postup při návrhu svahu pak požaduje buď mírné svahy, které plýtvají draho-

cennou půdou, nebo drahé opěrné zdi.   V silničním  stavitelství  je často nezbytné zlepšit 

únosnost podloží s pomocí silné vrstvy drahého hrubozrnného materiálu.  

Výhodným řešením těchto problémů je vyztužení  nestabilní zeminy s pomocí geosynte-

tik. Při vyztužování se uplatňují různé typy výztužných geosyntetických materiálů v závislostech 

na požadavcích konkrétně řešeného problému. Při vyztužování štěrkovitých hrubozrnných ze-

min se nejvíce osvědčily právě geomříže, které umožňují zaklínění větších zrn zeminy do ok 

geomříže. Naproti tomu při požadavku na vyztužování jemnozrnných zemin na bázi písku až 

hlín je nejvhodnější použití výztužných geotextilií, které plní i roli separační – oddělení dvou od-

lišných materiálů. Pokud to však situace vyžaduje, zejména s ohledem na požadavek separace 

velmi jemnozrnného málo únosného podloží na bázi jílů od výrazně hrubozrnné únosné vrstvy, 

je vhodné použít kompozitních materiálů, které v sobě zahrnují jak výztužný prvek , tak i prvek 

separační – nejčastěji netkanou geotextilii. 

Význam slova geomříže  
 

Definice dle ASTM Committee D-35(Society for Engineering in Technics and Materials )[1] 

Geomříž = geosyntetikum používané pro zpevnění, které je tvořeno pravidelnou sítí na-

pjatých vláken tvořící otvory takových velikostí, aby se do nich zaklínily zrna okolní ze-

miny, skály nebo jiných geotechnických materiálů. 

 

     Definice dle GRI (Geosynthetic Research Institute at Drecxel University) [1] 

Geomříže = tuhý nebo flexibilní polymer tvořící plochu s velkými otvory připomínající 

mříž, používá se především pro zpevnění nestabilní zeminy a skládek 

Charakteristika  geomříží 
 

Geomříže  jsou  otevřenou polymerovou mřížovitou strukturou. Jde o materiál s vysokou  

tahovou  pevností v podélném i příčném směru, s tuhými obdélníkovými nebo  čtvercovými ot-

vory dimenzovanými  tak,  aby  vyhovovaly  zrnitosti určité výplně.   

 

• Vykazuje vysokou  tahovou pevnost při minimální deformaci,  
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• odolnost proti mechanickému namáhání při zabudování,  

• optimální spolupůsobení s násypovými materiály (především nesoudržnými),  

• rozměrovou stálost a odolnost vůči dotvarování při dlouhodobém zatížení, 

• chemická, biologická a klimatická odolnost 

 

Použití výztužné geomříže zajišťuje 

• redukci zemních tlaků za rubem opěrných zdí, úsporu stavebního materiálu 

• zvýšení únosnosti a snížení deformací vyztužených zemních těles a konstrukcí, možnost 

využití místních materiálů 

• redukci stavebních záborů a objemu zemních prací zřizováním strmých svahů 

 

Geomříže lze efektivně využít v těchto oblastech: 

• opěrné konstrukce z vyztužených zemin 

• zajištění a budování strmých svahů 

• vyztužená zemní tělesa i na neúnosném podloží 

• plošné zakládání na málo únosném podloží 

• sanace sesuvů 

• zajištění svahů skládek a nádrží 

• vyztužení železničního spodku 

• mostní opěry z vyztužených zemin 

• protihlukové valy 

Historie geomříží  
 

Zkušenosti s výrobou extrudovaných sítí se datují  od roku 1956, kdy započala jejich vý-

roba ve firmě Netlon.  Jejich  původním určením byla obalová technika a  zahradnictví. Užití  ve 

stavitelství začalo až po vývoji silnějších typů těchto sítí.   

  Vývoj od 70-tých let dal vzniknout nové generaci výrobků  vyráběných odlišnou  techno-

logií a specifikovaných jako tuhé  geomříže. Tyto výrobky respektují výsledky výzkumu a vývoje 

v oblasti výztužných materiálů v zeminách, které jasně ukazují, že nejdůležitějšími prvky geo-

mříží jsou spoje (uzly) a žebra a právě jejich vlastnosti pak určují vlastnosti celého výrobku. [2] 

  Podíváme se tedy  na  základní rozdíly mezi extrudovanými geosítěmi a  novou generací  

tuhých geomříží.   
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Ve struktuře  extrudované  sítě vidíme  několik typických znaků :  

• konstrukčním prvkem je ohebné vlákno  

• uspořádání vláken ve dvou konstrukčních rovinách  

• dodatečné spojení podélných a příčných vláken  

• oválný průřez žebra  

    
Všechny tyto znaky jsou příčinou vlastností, které  

dávají extrudované síti  její charakter. Výše  uvedené  

vlastnosti přinášejí  řadu nedostatků,  

které znevýhodňují použití geosítí pro vyztužování 

zejména  v podkladních  vrstvách staveb. 

             Obr.č.1: Struktura extrudované sítě [2] 

 

Vývojáři Tensar ve snaze odstranit nedostatky plynoucí  z vlastností geosítí přišli s myšlenkou  

geomříže vyráběné z tuhé polymerní fólie jejím proděravěním a natažením při řízené teplotě. [2]  

 

Výsledkem byl výrobní  proces Tensar, jehož finální produkty přinášejí strukturu s těmito hlav-

ními znaky :   

• jedna konstrukční rovina  pro oba výztužné směry  

• žebra jsou tuhá, neohebná  

• vysoká pevnost při nízkém přetvoření  

• spoje jsou integrální součástí výrobku   

• žebra mají pravoúhlý průřez  

 Obr.č.2: Proces Tensar začíná   

proděravěnou plochou fólií [2] 

Obr.č.3: Fotoelastické zobrazení ukazuje rozložení napětí ve spoji tuhé geomříže a geosítě pod  

              zatížením. [2] 
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Tímto postupem vznikla konstrukce, která je symetrická jak  geometricky,  tak molekulárně. To 

je ostatně dobře patrné z obrázku č.3 

• Jednorovinná geomříž Tensar se chová symetricky (vlevo).   

• Nerovinný spoj geosítě,  typický  pro  extrudované výrobky, ukazuje tahové 

napětí  

přesunuté směrem k bázi uzlu. Tmavé oblasti v horní  části spoje indikují přeby-

tečný polymer vystavený tlakovému napětí. (pravý obr.) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.4: Tvar  příčného  řezu žebra je  rozhodující pro dobrou funkci výrobku. 

 
Zároveň  vytvoření  pravoúhlého  průřezu žebrem  

přispělo k mnohem lepší  součinnosti geomříže  

se zásypovým  materiálem oproti oválnému  

průřezu žeber  extrudovaných geosítí.  Také  

možnost volby tloušťky  přední hrany  žebra  

zajišťuje dobrý základ pro zazubení zásypu.   

  

 

Obr.č.5: Částice  zeminy a opora tvořená žebrem 

geomříže. Žebro vytváří pravoúhlou a silnou oporu 

pro výplňový materiál a  zajišťuje tak účinný přenos 

sil mezi zeminou a geomříží [2].  
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VÝROBA GEOMŘÍŽÍ 
Existuje řada metod používaných pro výrobu geomříží. Tyto odlišné způsoby výroby 

produkují mříže, které se vzájemně od sebe liší jak svým vzhledem, tak chováním a vlastnostmi 

(pevnostní a deformační moduly, přetvárné vlastnosti apod.). 

Metody výroby [1] 

 

Existuje řada metod, které se používají při výrobě geomříží. Níže jsou uvedeny tři nejčastěj-

ší způsoby výroby: 

 

A) Nejvíce používaný způsob výroby (které používají i jedny z nejsilnějších společ-

ností pro výrobu geomříží – Tensar Corp., Tenax Corp.) spočívá ve 3 krocích: 

• Vyrobí se průběžný pás polyetylénu nebo polypropylénu o vysoké hustotě 

(platí pro výrobky Tensar 

• Dále probíhá perforace pravidelně  uspořádanými otvory o určitém tvaru 

         viz obr.č.2 

• Zahřívání (při 120 - 130°C) a současné natahování v jednom nebo obou 

směrech 

 

 B) Další metoda se týká  výroby polymerních mříží, které jsou vytvářeny křížením 

podélných a příčných žeber. Často pro zvýšení pevnostních vlastností je do spojů 

dodatečné přidáván roztavený polymer  

 

C) 3.metoda spočívá ve vytvoření geomříží z žeber, které jsou vyrobeny 

z polymerních vláken. Tato vlákna jsou vzájemně protkána nebo protavena do 

struktury připomínající svou stavbou mříž. V některých případech jsou geomříže 

potaženy polymerní látkou nebo opatřeny nátěrem. 

 

Stejně tak existují další méně rozšířené způsoby výroby geomříží 
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Jednoosé a dvouosé geomříže 
 

Geomříže mohou být vyráběny jako jednoosé nebo dvouosé. 

Jednoosé geomříže se vyrábí specifickým výrobním procesem, během něhož dochází k 

usměrňování řetězců molekul polymeru v jednom směru, aby bylo dosaženo vysoké pevnosti ve 

směru délky role. Jejich charakteristickým rysem jsou podlouhlé otvory.[11] 

 Jednoosé geomříže se uplatňují především u stabilizace svahů a strmých konstrukcí. 

 

                   Obr.č.6  : Jednoosé geomříže Tensar [11] 

Dvouosé geomříže se vyrábí specifickým výrobním procesem, během něhož dochází k 

usměrňování řetězců molekul polymeru ve dvou směrech. Jejich charakteristickým rysem jsou 

čtvercová oka.[11].Dvouosé geomříže se používají ke zpevnění granulárních podkladních vrs-

tev dopravních staveb i štěrkových loží železnic, situovaných na měkkých nebo nehomogenních 

zeminách. Dvouosých geomříží lze tedy použít při vyztužování podkladních vrstev, báze násy-

pů, kolejového lože a pro zhotovení roznášecí platformy.[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Obr.č.7  : Dvouosé geomříže Tensar [11] 
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Výběr geomříže se provádí na základě návrhových výpočtů tahových napětí, kdy se be-

rou v úvahu očekávané dopravní zatížení a únosnost zeminy podloží, a též na základě velikosti 

zrn navrženého výplňového materiálu. Vybraná velikost ok geomříže by měla být aspoň tak vel-

ká, jaký je průměr zrna odpovídající 50% propadu dle zrnitostní křivky (D50), aby bylo zajištěno 

dobré spolupůsobení (zaklínění) zeminy s geomříží.[7] 

Materiál používaný při výrobě: 
 

Nejčastějšími typy používanými pro výrobu geomříží jsou: 

1. Polyester (PES)  objeven roku  1941 

2. Polyamide (PAD)    1935 

3. Polypropylene (PP)    1954  

4. Polyethylene (PE)    1931 

 

Tab.č.1: srovnání vlastností 4 nejpoužívanějších materiálů [5] 

 Polyester Polyamid Polypropylen Polyethylen 

Pevnost H M L L 

Modul pružnosti H M L L 

Deformace M M H H 

Měrná hmotnost H M L L 

Cena H M L L 

Odolnost vůči:     

U.V. light  stabili-

zed 

H M H H 

Unstabilized H M M L 

Zásady L H H H 

Houby, škůdci M M M H 

Pohonné hmoty M M L L 

Rozpouštědla H H H H 

H: (High) – vysoká    M: (Medium) - střední  L: (Low) – nízká 
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FUNKCE GEOMŘÍŽÍ 

Vyztužující funkce 
 

Geomříže  vyztužují  nestmelené vrstvy, tzn.  vytvářejí nosnou konstrukci.  V neúnosném 

podloží umožňuje jejich  existence redukci tloušťky nestmelených vrstev nebo  zvýšení 

životnosti. V nehomogenním podloží geomříže (obvykle instalované  ve více vrstvách) také 

minimalizují vliv  diferenciálního sedání.  [3] 

 

Při umístění do zeminy nebo asfaltu musí být žebra geomříže v postavení příčném ke 

směru zatížení. Vytvářejí tak řadu opěrných bodů - ukotvení.  

Princip: Napětí se na geomříž nepřenáší pouhým třením na povrchu, jako je tomu při 

zpevňování geotextiliemi, ale pomocí interakce mezi zeminou a geomříží. Tím se vytváří vysoce 

účinný mechanismus přenosu napětí, který maximalizuje účinek vyztužení geomříží a minimali-

zuje délky ukotvení. Žebra geomříží  jsou zpravidla vyráběna v podélném i příčném směru s té-

měř vertikálními ostrými hranami. Hrany tak tvoří záchytné plochy pro částice zeminy zachyce-

né v geomříži.  

 

Po zhutnění zrnité zeminy položené  
přes geomříže částečně vniknou zrna do otvorů 

a přečnívají, čímž se vytvoří tzv. jev „zazubení“  

mezi částicemi a mříží.  

Toto zazubení způsobuje, že mříž klade odpor   

horizontálnímu smyku a tudíž mobilizuje  

maximální únosnost měkkého podloží.   

 

 

 

 

 

Obr.č.8: Efekt zazubení geomříže se zeminou [3] 

Obr.č.9:„zazubení“ při použití geomříží Nicogrid [12] 
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Vyztužující funkce geomříží  - u podkladních vrstev staveb 
 

Důležitou výhodou geomříží v případě tohoto použití je především jejich účinnost i při 

vystavení různým místním klimatickým podmínkám. Vysoká účinnost byla ověřena testy v labo-

ratorních podmínkách i na reálných stavbách. Uplatňují se velmi dobře při zpevnění málo únos-

ného nebo nehomogenního podloží v případě dopravních staveb, parkovacích, obslužných ne-

bo příjezdových komunikací.  

Výběr vhodné dvouosé geomříže se v těchto případech řídí únosností podloží,  velikostí  

a typem  zatížení i křivkou zrnitosti výplně. Pravidelně je možno dosáhnout až 40 % úspory na 

tloušťce podkladní vrstvy nebo v případě dodržení požadované tloušťky dochází k výraznému 

zvýšení únosnosti vrstvy. (Existují  projekční grafy, které vyčíslují tloušťky vrstev a jejich úspory 

[3]). 

Konstrukci tělesa dopravních staveb tvoří spodní a vrchní stavba. Jejich uspořádání a 

výběr materiálů slouží k dosažení rovnoměrného rozložení zatížení na podloží. Tloušťka pod-

kladních vrstev závisí na dopravním zatížení, únosnosti a namrzavosti podloží. Čím měkčí je 

podloží, tím tlustší musí být podkladní vrstvy a tím více těžkostí se projeví při stavbě, což má za 

následek vyšší náklady. A navíc použití štěrku nebo jiného kvalitního materiálu pro zlepšení této 

vrstvy je drahé.  

Při zabudování geomříže na rozhraní podloží a podkladních vrstev či přímo do nich se zvyšuje 

únosnost podloží a to tím, že výztuhy přebírají vodorovná napětí, čímž dochází ke snížení ne-

rovnoměrných deformací v celé konstrukci. Použití geomříží v těchto případech potřebnou 

tloušťku podkladních vrstev výrazně snižuje, což se projeví ve snížených nákladech na materiál 

nebo se zlepší vlastnosti a tím i užitná hodnota spodní stavby.  

Zpráva  publikovaná v roce 1992 společností US Corps of Engineers  [5]  popisuje kom-

pletní  zkušební testy vozovek prováděné  v dvouletém období. Tento přední,  nezávislý  vý-

zkum  byl dokončen jako smluvní  závazek pro „Federal Aviation Authority“. Zpráva potvrzuje 

redukci tloušťky výplně, kterých je dosahováno za použití geomříží Tensar.   

Tato zpráva také vymezila vlastnosti mříží, které mají vliv na jejich konstrukční přínos. 

Těmito vlastnostmi  jsou tvar  žebra,  tloušťka, tuhost a velikost, tvar, tuhost  a stabilita otvoru.  

Stojí  za zmínku, že  nebylo dokázáno,  že by krátkodobá pevnost (tj. skutečná pevnost při  rela-

tivně velkém přetvoření) měla přímou  souvislost s účinností geomříží. [5] 
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Obr.č.10: Zvýšení pevnosti spodku vozovky požitím geomříže (TerraGrid) 

 

Princip činnosti například při zatížení koly vozidla je následující:  

• tlak kola vozidla působí svisle v půdě vyplňující jednotlivé články geomříže, což vyvolává 

růst tlačených sil na drsné stěny buňky  

• pružný pás geomříže přebírá část těchto sil a ty síly, které působí na sousední buňky 

geomříže způsobují vznik odporujících sil (sil pasivního tlaku)  

• články vzájemně spolupracující v prostorové struktuře geomříže zatahují do spolupráce 

velké plochy podloží, což výrazně redukuje velikost svislých tlaků 

Vyztužující funkce geomříží u strmých svahů a opěrných konstrukcí 
 

Abychom mohli vybudovat strmé svahy s akceptovatelným stupněm bezpečnosti, je po-

třeba kvalitní zeminy nebo vodorovných výztužných vrstev. Při použití vhodných výztuh je do-

konce možné postavit mnoho metrů vysoké téměř svislé zdi. Obecně je nemožné postavit strmé 

svahy bez vyztužení. Všechny tradiční metody vyztužování, jako jsou betonové nebo gravitační 

zdi, jsou drahé ve srovnání s vyztužením pomocí geomříží [15] 

Na výstavbu těchto konstrukcí se používají zpravidla jednoosé geomříže (vysoká pev-

nost ve směru role), a to u svahů se sklonem až do 90°. 

Geomříže (jednoosé) se pokládají v horizontálních vrstvách na zhutněnou výplň a 

zakončují se na čele konstrukce. Výplňovému materiálu z jedné strany mříže je umožněno se 

skrz oka zaklínit do výplňového materiálu na straně druhé. Toto zaklínění mezi zeminou a geo-
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mříží dosáhne po zhutnění ještě větší pevnosti, čímž zajistí vynikající zakotvení. Při položení 

geomříže v oblasti možného vývoje smykové plochy se geomříž svojí pevností zapojí do přeno-

su zatížení přímo a současně svým ukotvením zapojí do přenosu zatížení větší oblast zemního 

tělesa. Na velkém množství smykových zkoušek se ukázalo, že odolnost proti usmyknutí se vy-

ztužením několika násobně zvětšila [8].  

 

Tento způsob instalace geomříží zajišťuje účinné přenesení zatížení zeminy do výztuže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.11: Způsob kladení geomříží (Terrarid) při vyztužování svahu 

 

Vyztužování strmých svahů geomřížemi  umožňuje: 

- zvětšení plochy nad svahem 

- vytvoření přírodních protihlukových valů 

- využití nesoudržných zemin nebo jiných nevhodných zásypových materiálů získaných   

     přímo na stavbě 

- vybudování levných dočasných konstrukcí 

- zkrácení doby výstavby. 

Separační funkce – sekundární funkce 
 

Za sekundární  funkci je  považována schopnost geomříží zajišťovat separaci v případě, 

že  je překrývána dobře zrnitou zeminou.  Zazubení mezi geomříží a správně zrnitou zeminou  

brání laterálnímu (příčnému) pohybu  částic ve spodní  vrstvě zásypové  zeminy. To  pak zame-

zí pohybu drobných  částic  pokladní  vrstvy  směrem nahoru při tzv.  pumpování.  
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     Geomříž 

 

 

Zásadní rozdíly ve funkčních vlastnostech geomříží a geotextilií  
 

Geomříže se liší od geotextilií především tím, že jsou to tuhá integrální výztužná geosyn-

tetika   s otevřenou strukturou, s obdélníkovými nebo čtvercovými otvory. 

    Pro porovnání uvádím i definici geotextilií: 

Geotextilie jsou propustné tkaniny  vyrobené z polymerních vláken s maximální velikostí 

pórů do 1 mm. Rozlišujeme 2 hlavní typy geotextilií:  

• Tkané  se skládají  ze dvou  řad souběžných vláken propletených v pravých  

Úhlech tak, aby vytvořily dvojrozměrnou plochu.   

• Netkané se skládají  z vláken uspořádaných do nepravidelné struktury. Mo-

hou 

být dále tříděné podle metod spojování, tzn. tepelně, mechanicky  

(proděravěné za použití jehel) nebo chemicky.  
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• Odvodněním se rozumí odvedení vody v rovině geotextilie 

• Rozhodující parametry pro tuto funkci: propustnost v rovině, tloušťka a cho-

vání při různém zatížení 

Ochrana 

 

 

 

 

 

 

• Ochrana představuje schopnost trvalé ochrany plastových těsnících fólií (ge-

omembrán) proti proražení a otěru 

• Rozhodující parametry: plošná hmotnost, tloušťka, struktura a kvalita vláken. 

Pro dlouhodobou odolnost jsou důležité i chemické a fyzikální vlastnosti 

Filtrace 

 

 

 

 

 

   

• Filtrační schopnost geotextilie zajišťuje zadržení jemných částic při průtoku 

vody z vrstvy jemnozrnné zeminy do hrubozrnné. 

• Potřebné vlastnosti geosyntetik: 

- Mechanická filtrační stabilita (zábrana vyplavování jemných částic) 

- Hydraulická filtrační stabilita (zajištění pokud možno hladkého průtoku 

vody vhodným filtračním kritériem propustnosti) 

- Dlouhodobá odolnost (zábrana kolmatace – utěsnění – geotextilie, 

chemická odolnost, odolnost proti tlení) 

Těsnění 

• Při stavbě skládek, vodních nádrží, zavodňovacích kanálů, v podzemním sta-

vitelství 

• Plastové těsnící fólie se rozlišují podle výchozí suroviny a používají se 

s rozličnými strukturami povrchu (dle oblasti použití) 
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•  

Vyztužení u geotextilií 

 

 

 

 

 

 

 

Vyztužením se rozumí zvýšení smykové pevnosti systému geotextilie – zemina.  

  

 Jsou-li geotextilie aplikovány pod vozovky se zpevněným povrchem nebo bez povrchu a 

dopravní  plochy, pak tato se nepodílí na roznášení konstrukčního zatížení.  

Důkazy, které potvrzují, že geotextilie neplní vyztužovací (zpevňovací) funkci.  

  

„The Department of Transport publication HA 35/87. [5]   tvrdí:  

Nebylo  prokázáno,  že  by  geotextilie  užité v nestmelených  vrstvách  vozovek  

přinesly jakoukoliv  významnou  konstrukční  výhodu pro konečnou podobu vo-

zovku.   

  

Dále jsou uvedeny  výňatky  ze  dvou  předních prací.  

  CIRIA Technical Note 126. [5]shrnuje:  

  Z provedených  zkoušek  s geotextiliemi  průkazně nevyplynulo, že  geotextilie  

způsobují redukci vrstvy.  

 

Společnost US Corps of Engineers [5] shrnula po  rozsáhlé světové revizi 104 pramenů  

zahrnujících důkladné zkušební testy, že:  

Jsou-li geotextilie součástí  konstrukce, neměla by  jim být přisuzována  jakákoliv 

konstrukční funkce. 
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Důvod, proč geotextilie nemají schopnost zpevnit nestmelené vrstvy:  
 Geomříže  dosahují pozitivního mechanického zazubení  se zeminou, což je umožněno 

formou a tvarem žeber a spojů. Geotextilie  však  musí spoléhat pouze  na povrchové  tření, což 

je nedostatečné k zabezpečení laterálního zadržení částic výplně pod dynamickým dopravním 

zatížením.   

 Jediný způsob, jak mohou geotextilie nabídnout  
konstrukční přínos vozovkám nebo dopravním  

plochám,  je  jejich  působení jako tahová  

membrána v řetězové křivce (řetězovce)  

pod kolovými drahami (obdoba síťové houpačky).  

Chceme-li však  zmobilizovat jakýmkoliv způsobem  

pevnost, musí dojít k značně svislé deformaci.  

To by ovšem  způsobilo  vytvoření nepřijatelně  

hlubokých kolejí. [6]             Obr.č.12: Deformace povrchu komunikace  

Funkční nedostatky geomříží 
 

Creep (tečení): tato vlastnost se výrazně projevuje na dlouhodobé pevnosti v tahu. (viz kap.  

Dlouhodobá pevnost geomříží). 

Filtrační schopnost: geomříže nemohou filtrovat nebo odvádět vodu. Tím je dána  

  speciálně u jemnozrnných zemin menší stabilita ve srovnání k výztužným 

  Prvkům s drenážní schopností. 

Separační schopnost: Geomříže nejsou schopny oddělit špatně zrněný materiál od podloží 

z jemnozrnných zemin, dochází pak k promísení materiálů nosné vrstvy a podloží a tím ke ztrá-

tám materiálů a únosnosti. 

Efekt zazubení: Efekt zazubení vzniká pouze tehdy, když v otvoru mříže leží zrno dané velikosti. 

(jsou-li splněny požadavky výrobce, nedochází k selhávkám) 

 

Způsoby úprav čel  svahů 
Volba čela svahu rozhoduje nejen o vzhledu líce stavby, ale především určuje armování 

zeminy (vertikální vzdálenost geomříží). 

Líc nezajišťuje stabilitu vyztuženého zemního bloku, pouze řeší estetiku konstrukce a vy-

tváří ochranu proti erozi . Aktivní síly nejsou přenášeny na obklad. Veškerou stabilitní funkci za-

jišťuje armování geomřížemi..  
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Povrchový líc opěrných stěn nebo mostních opěr se provádí buď současně s výstavbou 

či dodatečně zabudovanými konstrukcemi. 

Typy líců: 
- Tuhé Panely na plnou výšku 

Dělené panely 

Systém Dewsbury 

Betonové bloky 

Gabiony 

- Měkké Obalovaná čela 

- Smíšené typy čel 

a) Panely na plnou výšku stěny 

Historicky první používaný typ čela 

Panely kryjí celou výšku stěny 

Prefabrikované betonové prvky  mohou být vyrobeny se zabudovanými zárodky 

geomříží  na rubové straně (tzv.startery) . Po osazení panelu je projektovaná délka ge-

omříže jednoduše napojena k zárodku plnohodnotným spojem. Formy jsou navrženy tak, 

aby umožňovaly zhotovení mnoha atraktivních provedení čel.  

  Výhody:   - Jednoduchá manipulace a ukládání 

    - Výztužné prvky nejsou viditelné 

  Nevýhody: - Poměrně citlivé na sedání 

    - Potřeba přesného urovnání 

b) Dělené panely 

Panely o různých tvarech a rozměrech. 

Zabudované kousky geomříží – startery 

c) Systém Dewsbury 

Tato konstrukční metoda používá jednoduché komponenty – ocelové „I“ profily, 

které jsou zabudovány do základu a betonové tvárnice vkládané mezi tyto profily. Geo-

mříž může být uchycena k líci např. pomocí prutů 

Aby tato levná konstrukce vyhovovala i estetickým požadavkům, může být upra-

vena kamennou nebo zděnou obezdívkou. 

d) modulové betonové bloky 

V mnoha částech světa jsou vyráběny prefabrikované betonové bloky, umožňují-

cí vytvoření estetických a jednoduše sestavitelných líců opěrných stěn. Hlavním rysem 

těchto systémů je vysoká účinnost spojení mezi čelním blokem a geomříží. (certifikovaná 

spojení – Tensar) 
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Bloky jsou vyráběny z betonu vysoké kvality různých barev, vzorů a provedení. 

Z architektonických důvodů některé systémy také umožňují jednoduché připojení zděné 

fasády ke konstrukci použitím spojek z nerezavějící oceli. Geometricky může být kon-

strukce buď přímá nebo zakřivená, v příčném řezu jako svislá, šikmá nebo stupňovitá. 

Pokládka pohledových lícních prvků, geomříže i výplně jsou součástí jednoho 

konstrukčního procesu. Výsledkem je rychlý postup bez požadavků na speciální mecha-

nizaci či kvalifikovanou pracovní sílu a suchá technologie obkládání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Obr.č.13: Strmý svah vyztužený  

    geomřížemi s pohledovými  

    betonovými bloky 

 

 

e) Gabiony  

Gabiony plní funkci obkladu. 

Jednoduché kotvení geomříže mezi gabiony (vlastní tíha gabionu fixuje geomříž). 

Není vhodné pro vysoké opěrné zdi. [14] 

f) Měkké  =  Obalované čelo 

Metoda obalovaného čela spočívá v ovinutí geomříže přes čelo svahu a násled-

ným spojením s další vrstvou. Pro zvýšení stability a tvaru čela se běžně používají pytle 

naplněné zeminou, které jsou umístěny za geomříž v líci svahu. Pytle se též mohou na-

plnit směsí 

ornice s travním semenem, čímž lze vytvořit vegetací porostlé čelo svahu a zabránit tak 

odplavení zeminy ze svahu vlivem eroze. 

Proti vysypávání jemnozrnného výplňového materiálu (např. písku) skrz oka ge-

omříže lze zabránit umístěním netkané geotextilie. (Nutno zvážit typ a tloušťku geotexti-

lie) 
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 Výhodou této technologie je nenáročnost, nízké náklady a vegetace dá časem 

konstrukci přirozený vzhled.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr.č.14: Obalované čelo svahu zpevněného geomřížemi [7] 

 

g) Mříže z betonářské oceli ohnuté podle sklonu líce 

Panely s ocelovou sítí slouží jako konstrukční prvek a zároveň jako ztracené 

bednění umožňující dosažení požadovaného tvaru čela svahu.  

 Výhody: - Jednoduchá manipulace vzhledem k nízké hmotnosti 

   - Možnost proměnlivého průběhu líce 

   - Umožňuje i velmi ploché svahy s hladkým lícem 

- Není nutná ochrana viditelných částí výztuh (pro vytvoření vegetací   

  pokrytého čela lze použít travní pásy, pro pozdější ozelenění lze do čela     

  umístit geotextilii nasycenou travním semenem. 

- ideální pro dočasné i trvalé stavby 

  výstavba může probíhat výhradně ze sypané strany. 

h) smíšené typy čel 

   tvořeny 2 úrvky systému 

- vyztužený funkční blok zemniny (obalovaný) 

- vnější obklad (možno volit z velké škály materiálů) 
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i) certifikovaný systém “Tensar Wall” 

   systém se skládá z bloků typu Tensar Wall Systém, geomříže Tensar a 

speciálních spojek. Proces je technologicky nenáročný – není třeba mechanizace. Není 

citlivý na nerovnoměrné sedání. Stačí jednoduché proškolení praconíků. 

Ochrana líce 

 
Pohledové části výztuh je třeba trvale chránit proti vnějším vlivům (UV -záření, mecha-

nické poškození padajícími kameny, vandalizmus apod.). Tato ochrana líce také rozhodujícím 

způsobem ovlivňuje vzhled svahu. 

• Ozelenění (hydroosev) 

 Tato metoda je omezena na ploché svahy (cca do 60o), jinak již srážková voda nestačí zá-

sobovat rostliny vodou a živinami. Pro tento případ je výhodné aplikovat na povrch protie-

rozní rohože přichycené ocelovými sponami nebo dřevěnými kolíky. Obecně je výhodou 

dobrá ochrana proti UV-záření a příjemný vzhled. 

Je třeba věnovat pozornost pečlivému zhutnění povrchové vrstvy, aby nedocházelo k tvorbě 

propadlin dále je třeba zaměřit se na výběr vhodné sadby a dostatečnou údržbu. 

• Stříkaný beton 

Výhody: - jednoduchá aplikace, nízké náklady, dobrá ochrana proti UV-záření 

Nevýhody:  - malá ochrana proti mechanickému poškození, málo estetický vzhled 

  (nevýhodu lze částečně zmírnit příměsí barviv nebo nanesením  

  povrchové minerální filtrační vrstvy) 

• Předsazené stěny 

Tyto lze využít i jako ztracené bednění nebo jako lešení pro bednění jednotlivých vrstev. 

Jako materiál přicházejí v úvahu kov, dřevo, plasty, beton, různé druhy zdiva a další  

Tato varianta poskytuje velmi dobrou ochranu proti UV-záření a proti poškození. 
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Konstrukční metody provádění pro vyztužená zemní tělesa 
Doprava a skladování  

Geomříže jsou zpravidla dodávány v rolích. Průměr a hmotnost role je závislá na typu 

geomříže. 

Role bývá chráněna obalem z polymerní fólie před běžným zacházením při dopravě a před vli-

vem počasí. Každou roli lze identifikovat podle štítku, který je na ní umístěn. Zboží by mělo být 

prohlédnuto, jestli není poškozeno dopravou a zda je zřetelně označeno, ještě před jeho pře-

vzetím.  

Role mají být skladovány na rovném a čistém místě. Mohou být skladovány rovnoběžně jedna 

na druhé, ale nemají být dále zatěžovány. [8] 

 

Příprava podkladu první vrstvy 

Při výstavbě podkladních vrstev strmých svahů nebo opěrných konstrukcí musí být pod-

kladní vrstva nejprve vyrovnána a zhutněna. Nesmí obsahovat velké nerovnosti a ostré předmě-

ty jako jsou velké kameny, kořeny nebo pahýly.  

V některých případech je rozumné přidat navíc netkanou geotextilii jako separační vrstvu 

mezi zeminou podloží a materiálem podkladní vrstvy, aby se zabránilo promíchávání a zlepšilo 

zhutnění.  

Řezání a pokládání geomříží 
Jednoduchost manipulace je dána nízkou gramáží a vysokou pružností geomříží i při 

nízkých okolních teplotách. Rozbalení a nařezání (nůžky, nože) na požadovanou velikost je 

technologicky jednoduché. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům. 

• Napnutí geosyntetika před zásypem, aby mohlo dojít k aktivaci potřebné tahové 

síly již při malé deformaci. 

• Pečlivé zhutnění sypaniny, zvláště na okrajích. Tak se jednak zvýší smyková 

pevnost a tím i stabilita, jednak se minimalizuje sedání. Mimoto při kvalitním 

zhutnění dojde k jistému předpětí geosyntetika a k řádnému kontaktu mezi 

geosyntetikem a zeminou.       

• Opatření k dodržení požadované tvaru zemního tělesa. Zvláště na pohledových 

plochách (ozelenění hydroosevem apod.) je pečlivé dodržení geometrie tělesa 

rozhodující. 

• Ochrana povrchu před vnějšími vlivy, jako např. UV záření a vandalizmus.. 
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Základní pokyny k provádění  

• Podloží je třeba urovnat a zhutnit. Všechny překážky a předměty, které by mohly po-

škodit geosyntetikum, je třeba odstranit. Požadavky na rovinatost pláně jsou stejné 

jako u klasických sypaných zemních těles, tj. ± 5 cm. 

• Pásy geosyntetika, přiříznuté na potřebnou délku (používá se nože nebo nůžek), se 

položí podle projektu. Je třeba dbát na to, aby byl dodržen požadovaný směr hlav-

ních tahových sil. 

• Pokud budou geosyntetika namáhána pouze v jednom směru, mohou být sousední 

pásy (rovnoběžné se směrem hlavního tahu) spojeny přesahem cca 30 cm (v závis-

losti na typu geomříže ). V tomto případě určuje směr přesahů také postup sypání 

jednotlivých vrstev tělesa. 

• Pokud se očekávají větší sedání nebo bude geosyntetická výztuha namáhána v 

obou směrech, doporučuje se jednotlivé pásy spojit sešitím. Je třeba dbát na to, aby 

pevnost spoje byla dostačující pro přenesení působících sil. 

 

• Před zasypáním je třeba geosyntetikum napnout a zabránit tvoření záhybů, které 

nepříznivě ovlivňují přenos sil. Bezprostředně po napnutí je třeba na geosyntetikum 

provést dostatečný násyp (viz obr. 15). 

 

Obr.č.15  : Základní etapy zabudování geomříže po vrstvách 
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Navrhování strmých svahů a opěrných konstrukcí vyztužených geo-
mřížemi  
 Pro výpočty vyztužených svahů a opěrných zdí se nejvíce používá metod mezní 

rovnováhy, kdy se posuzuje stabilita konstrukce jak po vnitřní smykové ploše procházející 

oblastí vyztužení, tak po vnější smykové ploše, která prochází až za oblastí vyztužení [14]. 

 Většina vyztužených zemních konstrukcí patří svým charakterem do 3.geotechnické 

kategorie, která vyžaduje provádět návrh konstrukce na základě parametrů zemin zjištěných při 

geotechnickém průzkumu. 

 Výpočtové parametry výztuh se stanovují na základně průkazních zkoušek, které si 

nechává provést výrobce. Jedná se zejména o mechanické vlastnsoti: tahovou pevnost v obou 

směrech, průtažnost, creep (vliv času na přetvárné charakteristiky), tření (smykový odpor) na 

kontaktu geosyntetika a zeminy, odolnost při zabudování a vliv pH, chemizmu, teploty a UV 

záření na pevnost. 

 Výpočet vyztužení, založený na vyhledání nejnebezpečnější smykové plochy, nejčastěji 

zavádí vliv geotechnických výztuh jako doplňkovou vodorovnou horizonrální sílu.  

Výpočtová pevnost 
 

výpočtová pevnost Pdes je odvozena z [18] : 

• dlouhodobé pevnosti geomříže Pc 

• dílčích součinitelů (f) 

 

Pdes = Pc / Σ(f) 
 Dlouhodobá pevnost = pevnost, kterou má geomříž na konci projektované životnosti  

    konstrukce 

Je stanovena podle EN ISO 13431 na základě rozsáhlých zkoušek v creepové 

laboratoři, ve které je vzorek namáhán min 10 000 hodin při daných teplotách. 

 Dílčí součinitelé   
Vlivem dílčích součinitelů může být počáteční nominální pevnost redukována až 

o 75% . Pro výrobky různých firem mají součinitelé různé hodnoty. 

Faktory: 

• výrobní proces 

• mikropoškození při instalaci 

• chemická odolnost 

• dlouhodobé působení prostředí  
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Protože jednotlivé faktory jsou velmi individuální a specifické pro daný výrobek ⇒ stejná 

nominální pevnost různých produktů neznamená stejnou výpočtovou pevnost  

[18] 

Spolehlivé údaje o výpočtových pevnostech je nutné hledat v certifikátech nezávislých 

laboratoří! 

  Např[18].: BBA (British Board of Agrements) 

  Doutsches Institut für Bautechnik 

CES/GEO Hongkong 

Svislé stěny a opěrné konstrukce 

 
Jediným výrobcem geomříží, kterému byl udělen certifikát pro stavbu svislých stěn je Tensar 

Vertikální odstup horizontálně pokládaných geomříží může být konstantní po celé své šířce 

konstrukce nebo - mnohem častěji – je odstup geomříží rozmanitý v závislosti na napěťových 

stavech konstrukce. 

Pro návrh a posouzení opěrných stěn jsou používány zpravidla některé z těchto základ-

ních výpočtových metod[16] -  Metoda klínů (zemní tlaky dle Rankina) 

-  Deutsches Institut fur Bautechnik Method (zemní tlaky dle  

   Coulombovy teorie)  

Výpočtové metody vyšetřují dvě hlavní kritéria, z kterých vychází rozvržení zpevňujících 

prvků  - vnější stabilita  

- vnitřní stabilita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.16: Svislá stěna vyztužená geomřížemi 
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Metoda klínů 
 

A) Vnější stabilita 
 Vnější stabilita zpevněného tělesa je jednoduše vyšetřována na homogenním bloku dle 

zákonů statiky. Možné mechanizmy selhávek jsou zobrazeny na následujícím obrázku. 

  Posunutí      Překlopení 

  Zaboření            Usmyknutí 

Obr.č.18: Mechanizmy selhávek – vnější stabilita [17] 

 

B) Vnitřní stabilita 
 Vnitřní stabilita je především spojena s přetržením nebo  vytrhnutím  geomříže z bloku. 

Tyto mechanizmy jsou zobrazeny v následujícím schématu. 
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 Přetržení (pevnost)    Vytržení (interakce mříž – zemina) 

    Obr.č.19: Selhávky – vnitřní stabilita 

 

Při vyšetřování vnitřní stability Metodou klínů se bere v úvahu stabilita každé vyztužující 

řady, odolnost vůči posunutí horních elementů  stěny a stabilita klínů uvnitř zpevněné výplně. 

 

 Porušení – přetržení geomříže 
Geomříž přenáší napětí, které je způsobeno jednak tíhou zeminy, jednak přitížením na 

povrchu. Tato napětí lze vyšetřovat separátně a pak sloučit v celkové napětí pro danou geo-

mříž. 

Obr.č.20 
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Tahová síla vztažená na jeden metr šířky geomříže v hloubce hi : 

Ti = Kaw * σvi * Vi  kde  Kaw koeficient aktivního zemního tlaku 

     σvi  max.napětí v i-té řadě 

     Vi efektivní vertikální síla v i-té řadě 

Výsledné uspořádání mříží je pak takové, aby napětí v každé geomříží nepřekročila návrhovou  

pevnost mříže. 

 

 Porušení – vytržení geomříže  
 Dále je nutné zvážit možnost smykové plochy procházející stěnou vytvářející nestabilní 

klíny ohraničené čelem stěny, povrchem a potenciální smykovou plochou. 

 

T celková horizontální síla 

R výslednice normálové a smykové síly působící na potenciální smykovou plochu 

( )T
W

tg w

=
+ϕ β

Pro klín o tíze W: 

( )
( )T

h h w S
F

w s

w

=
+ +

+













+
* tan

* tan
β γ

ϕ β

2 2
2

1
1

Působí-li  síly F1, S1 pak: 
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( )
T

L h
ai

ip p w w i s=
+* tan2α ϕ γ w

Kotevní síla geomříže v hloubce hi s kotevní délkou Lip 

 

 αp  e, který je závislý na typu geomříže a zeminy.  αp ∈ <0.9,1.0> 

  
-

 

K porušení

Metoda B
 

Bau

tut für  Bau

VUT v Brně

Při 

DIN 4017, 

ný geomříž

 
Zák

 Z h

velikost úh

resp.45°. P

 

 Vla

pevnosti. P

efektivními

no zahrnou

 

 Par

 

 Fdes

 

 Kde
koeficient interakcSoučinitel bezpeč

číslo 2 ve vzorci je z důvodu interakce na obou stranách geomříže 

 geomříže nedojde, pokud:  ΣTai ≥ T 

autechnik  

technik  method byla certifikována německým  certifikačním úřadem  Deutches Insti-

technik a vhodnost jejího použití pro naše  podmínky ověřena na Ústavu geotechniky 

 [13].  

navrhování a posuzování konstrukce se vychází  z německých norem  DIN  1054, 

DIN 4084 a DIN 4085, kdy se na konstrukci pohlíží jako na homogenní blok vyztuže-

emi. Tento blok je posuzován ze dvou hledisek. - z hlediska vnější stability 

- z hlediska vnitřní stability 

ladní předpoklady pro výpočet 
lediska geometrie musí být dodržena podmínka sklonu zadní části konstrukce, kde 

lu odklonu αb nesmí být větší než 20° od svislice. Úhel sklonu čela αw není omezen, 

oměr L/H (délka k výšce) > 0,6 pro minimální délku geomříží.  

stnosti zemin jsou charakterizovány objemovou hmotností a parametry smykové 

arametry smykové pevnosti zásypového materiálu ve vyztuženém bloku jsou dány 

 parametry (ϕef,cv , cef,cv). Efektivní koheze má obvykle hodnotu 0 kPa, ale je umožně-

t do výpočtu i hodnoty jiné, maximálně však 5 kPa.[15] 

ametry jednoosých geomříží jsou dány návrhovou pevností dle rovnice. 

 = Fb / ( A1 * A2 * γ ) 

: Fb  krátkodobá pevnosti geomříže na 1 bm 
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A1  součinitel zahrnující vliv dlouhodobé pevnosti (vliv creepu) a spolupůso-

bení geomříž – zemina 

A2 součinitel zohledňující vliv poškození během instalace 

γ Součinitel bezpečnosti materiálu 

 

A) Vnější stabilita 
V této  části dochází k posouzení konstrukce z hlediska únosnosti, posunutí a překlopení.  

Výpočet únosnosti se provádí v souladu s DIN 4017, výpočet posunutí v souladu s DIN 1054 

[16] 

 Vnější tlak na zpevněný zeminový blok je vyšetřován dle Coulombovy teorie. (obr.č.23) 

 

Horizontální složka aktivního zemního tlaku 

Eah = Eagh + Eaph = (0.5 * Kah * γb * H2) + (Kah * P * H) 

( ) ( )
( ) ( )

2

2

2

cos*cos
sin*sin

1cos

)´(cos













+−
±

+

+
=

βαδα
βϕδφ

α

αϕ

bb

bbb

bb
ahK

m

 

Vertikální složka aktivního zemního tlaku 

Eav = Eagv + Eapv  

Eagv = Eagh tanδ  

Eapv = Eaph tanδ 
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Únosnost  

 2e  - ´

N L´      

2.0    
zatízení   pùsobící

porušení mezi na zatízení

bf

LL

XXNc

F

bccef

OS

=

+=

≥=

γσ

Stupeň bezpečnosti pro únosnost je dán rovnicí [18]: 

 

 Kde: Ac, Ab  součinitelé únosnosti dle Terzagiho 

  σf mezní únosnost 

  e excentricita 

  zatížení na mezi porušení =  σf L´

 

Posunutí 

 Výpočet posunutí se řídí německou norm

 

( )
5,1

5.1
síly Aktivní
síly  Pasivní

≥
+

+
=

≥=

aphagh

avw
os

OS

EE
EHL

F

F

γµ

Stupeň bezpečnosti proti posunutí je dán

 

 Kde: µ   koeficient tření, µ = min[α*

α součinitel spolupůsobení n

 

 Minimální hodnota stupně bezpečnosti p

 

Překlopení 
 Posouzení proti překlopení dle německé

počtu zahrnuje také vliv sklonu výsledné síly [17

[   7
Modifikovaná Terzaghiho rov-
 

ou DIN 1054 [18] 

 rovnicí: 

tan(φw´ nebo φf´)] 

a posunutí   

roti posunutí je 1,5. 

 normy DIN 4017 (dle Terzaghiho) ve svém vý-

].  

    ] 9
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Obr.č.23 

 
Klopící moment (OTM) OTM = (Eagh* H/3)+(Eaph* H/2) - Eagv(L+ H/3tanαb) – Eapv(L+ H/2tanαb) 

Rameno výsledné síly   x = ( W * d – OTM) / W 

Excentricita    e = L/2 - x 

 

Je.li výstřednost záporná, předpokládá se rovnoměrné rozložení tlaku po celé bázi (obr.č.20) 

Je-li výstřednost kladná, tlak po délce L´[= (L – 2e) = 2x] báze (Mayerhoffova distribuce). 

 

B) Vnitřní stabilita 
 Při posuzování vnitřní stability konstrukce je ověřována série klínů protínající vyztužený 

zeminový blok. Klíny jsou vybírány po 3° od základové spáry vyztuženého bloku směrem k čelu 

konstrukce. Vždy nová série klínů se začíná také počítat ve všech významných bodech na kon-

strukci (např.hladina vody, změna typu geomříže, změna rozteče geomříže, na bázi konstrukce, 

pokud již zde je položena geomříž atd.). [14] 

 

 Síla narušující stabilitu konstrukce v jakémkoliv klínu je dána rovnicí: 

  Z = ( G + Pperm + Ptemp + Eav) tan (β - ϕw) + Eah - cefL 

 

 A kotvící síla i-té mříže je dána rovnicí: 
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  Tai = (2Lipαp tan ϕef (γwhi + Pperm) ) / Fos 

 

Kde: Lip kotevní délka mříže za lícem 

αp koeficient spolupůsobení proti vytržení 

hi vzdálenost i-té geomříže od povrchu 

Fos stupeň bezpečnosti (Fos = 2.0) 

 Tai je počítána pro každou geomříž protínající vytvořený klín  

  

 Jestliže však Tai je větší než návrhová pevnost geomříže, potom se za maximální kotvící 

sílu použije při výpočtu návrhová pevnost. 

 

 Nutná podmínka:   Σ (Tai nebo Pdes)  > Z 

 

 Stabilita čela:   

Obalované konstrukce jsou přezkoušeny, aby bylo zajištěno, že aktivní tlak na líci nepřekračuje 

návrhovou pevnost mříže. 

 

 

Síla působící na čelo = aktivní síla v polovině vrstvy [18] 
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Strmé svahy 

 

Kapitola je věnována návrhu svahů vyztužených geomřížemi se sklonem čela 70° a men-

ším. Používané metody: 

- HA 68/94  (Návrhové metody pro zpevnění silničních svahů vyztuže-

ním zeminy  nebo hřebílkováním) 

- Metoda kruhových smykových ploch  (Bishopova metoda) 

HA 68/94 
 

 Tato metoda, popsána v HA 68/94, je založena na „principu 2 klínů“ [17] 

 Předpoklady pro metodu: 

- vnitřní hranice klínů je vertikální a spodní klín protíná patu svahu 

- podloží je pevnější než výplň vyztuženého bloku a proto se nepředpokládá se-

lhávka podloží 

- výztuž je kladena horizontálně 

neuvažuje se dynamické a seismické zatížení 

Obr.č.24:  Princip metody 2 klínů 

 

Kde T1 suma zpevňujících sil klínu 1 

 T2 suma zpevňujících sil klínu 2 

 q zatížení 

 Θ1 úhel mezi klínem 1 a bází 

 Θ2 úhel mezi klínem 2 a bází 

β skol svahu 

x,y souřadnice uzlu 2.klínu 
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Princip návrhu: 

 Tmax celková zpevňující síla pro nejvíce kritický 2-klínový mechanizmus 

  → určuje požadované množství vyztužení ve zpevňovaném zeminovém bloku 

  → definuje délku zpevněné zóny na vrcholu svahu 

  

Tob definuje mechanizmus 2 klínu, kdy požadovaná zpevňující síla je nulová 

 → definuje délku zpevnění na bázi vyztuženého bloku svahu 

 

 N optimální počet mříží 

  →   N = Tmax / Pdes 

  Pdes  návrhová pevnost mříží 

 

z Hi
i
N= −( )1

 zi  teoretická hloubka geomříží 

   i číslo geomříže 

zi hloubka i-té geomříže 

 Lei kotevní délka i-té geomříže v hloubce hi 

L
P

ei
des

vi

=
′2α σ ϕ* tan

   σvi  max.vertikální napětí na i-té řadě 

 

 Lt. Lb  →   geometrie zpevněného zeminového bloku 

→ „řádkování“ geomříží takové, aby nebyla překročena maximální vzdálenost 

řad 

Pdes / (Kγz) ≥  SV  

K = Tmax / (0.5*γ*H2) 

 

 Podmínka: Tmax < Rezistence (odpor) = počet řad * Pdes 

[       ] 83



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Metoda kruhových smykových ploch 
 
Pokud svah nesplňuje požadavky metody návrhu dle HA 68/94, pak se může použít tato obec-

nější metoda. [16] 

Obr.č.25: Princip metody 

 

Podmínka rovnováhy: 

MRS + MRR  ≥  MD  

 

MD  moment daný tíhou zeminy a zatížením 

MRS  moment daný pevností zeminy 

MRD moment daný pevností vyztužení 

 

Závěr 
Vývoj geomříží samozřejmě neustává. Neustálé  zdokonalování výrobního postupu přiná-

ší zlepšování užitných vlastností a snižování nákladů  na výrobu. Současně jsou aplikovány ví-

ce  než třicetileté zkušenosti z konkrétních instalací milionů  čtverečních metrů polymerních ge-

omříží po celém světě.  

Požadavky na ochranu přírody a rostoucí cena pozemků nutí projektanty používat ne-

vhodné zeminy jako zásypový materiál. Svahy vyztužené geomřížemi představují ekonomické 

řešení a zároveň umožňují projektantům vytvářet ekologické konstrukce. 

[       ] 84



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

Z výsledků multikritériální analýzy provedené Ing.Lubošem Vanerem a kol. [15] jedno-

značně vyplývá perspektiva uplatnění technologie armovaných zemin v oblasti budování opěr-

ných konstrukcí a strmých svahů 
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OVĚŘENÍ PŘESNOSTI LINIOVÉHO MĚŘENÍ DEFORMACÍ 

PODLOŽÍ STAVEB 
 
Řešitel:   Marek Záleský - ČVUT Praha, Fakulta stavební 

student: 3. ročníku, obor Konstrukce a  

dopravní stavby 

 

 
 

ANOTACE PRÁCE:  
 V rámci projektu GAČR 103/01/1045 "Systém sledování technického stavu his-

torických budov a predikce jeho vývoje s aplikací na území Pražského hradu" jsou ka-

tedrou geotechniky Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze pro-

váděna měření prostorových deformací podloží katedrály Svatého Víta ve vrtu se spe-

ciální výstrojí. Mým úkolem je ověření dosahované přesnosti měření deformací v ose vr-

tu s využitím dosud naměřených dat. V publikaci je popsána užívaná měřící technika, 

postup vystrojení vrtu  a způsob měření prostorových deformací podloží. Přesnost je 

ověřována pomocí zkoušek reprodukovatelnosti měření. Na základě vyhodnocení dat 

jsou zpracovány závěry a doporučení pro zajištění vysoké přesnosti. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Možnosti a účel kontrolního sledování staveb 

 

Kontrolní sledování staveb, zkráceně cizím slovem monitoring, slouží k sledování vývo-

je chování staveb a prostředí  v průběhu výstavby či jejich životnosti.  

 

Cíle sledování vycházejí z potřeb: 

- ověření platnosti přijatých předpokladů o chování konstrukce a prostředí učině-

ných v průběhu návrhu, 

- ujištění,  že se konstrukce chová podle daných požadavků jak v průběhu výstav-

by, tak i po jejím dokončení,  

- včasného varování před ztrátou použitelnosti a bezpečnosti díla,  

- definování rozsahu tzv. standardního chování u stávajících staveb (zejména his-

torických) a tím zajištění výchozích hodnot pro sledování vývoje chování  v sou-

vislosti s rekonstrukcemi a vývojem stavu objektů. [1] 

 

Požadavky na monitoring mohou být dány povahou a složitostí stavby, orgány státní 

správy (příslušným stavebním úřadem), projektantem, podle geotechnických kategorií,  

atd. Některé zásady uvádí například Eurocode 7.  Sledování staveb a jejich okolí se 

rozvíjí v mnoha jiných  oborech – například v geodézii, geofyzice, geochemii. Další text 

je věnován monitoringu geotechnickému. 

2.2 Geotechnický monitoring 

 

Mezi základní úlohy patří měření: 

- deformací, 

- velikosti trhlin, 

- totálních napětí, 

- pórových napětí vody, 

- sil na kontaktu prostředí  a uvnitř konstrukčního prvku. 
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Měření jednoosých deformací konstrukcí nebo jejich částí se provádí například exten-

sometrií ve vystrojených vrtech. Pomocí speciálních sond spouštěných do monitorova-

cích vrtů lze stanovit sedání či zdvihání zkoumaného profilu, obr. 1. Maloprůměrový vrt 

je vystrojen pažnicí z PVC, která je opatřena kovovými měřícími značkami, obvykle ve 

vzdálenosti po 1 metru, což je také délka měřící základny.  Poddajná výpažnice je pev-

ně spojena s okolním prostředím díky jílocementové zálivce injektované do vrtu ihned 

po vystrojení. Měřící sonda se v poloze pro posouvání vrtem pomocí vodících tyčí po-

stupně zasouvá mezi jednotlivé měřící značky. Po dosažení následující dvojice značek 

je sonda pootočena (o 45°) do měřící polohy. Kulové dosedací plochy na koncích sondy 

v měřící poloze těsně naléhají  na kuželové plochy měřících značek. Díky velmi přes-

nému provedení zařízení je dosaženo dotyku na kružnici. Změna vzdálenosti dvou mě-

řících značek je určována indukčním snímačem posunu, který je s kulovými hlavicemi 

sondy spojen invarovým jádrem pro omezení vlivu teploty na přesnost měření. Uvedené 

zařízení může dosahovat přesnosti až ±0,003 mm / 1m. [1] 

 
Obr. 1 Schéma klouzavého mikrometru (včetně náklonoměrných čidel TRIVEC) a orien-

tace vůči polohovým značkám ve výstroji vrtu, Solexperts, [1]. 
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Dále lze provádět měření inklinometrická, kterými určujeme odklon od původní linie vrtu, 

který je vystrojen obdobně, jako pro extensometrii. Výpažnice je kromě měřících značek 

opatřena čtyřmi vodícími drážkami pro kolečka vahadélek inklinometrické sondy, obr. 2.  

Přenos dat do čtecí a registrační jednotky je zajištěn kabelem spouštěným do vrtu spolu 

s vodícími tyčemi. Sondy bývají vybaveny přesným teploměrem pro zohlednění vlivu 

teploty na přesnost měření.  

Světoví výrobci měřících přístrojů a zařízení pro geotechniku jako Solexperts, Hugen-

berger (Švýcarsko), Glötzl, Interfels (Německo), Slope Indicator, Geokon (U. S. A.), 

OYO (Japonsko) nabízejí zařízení pro inklino- nebo extensometrická měření a kombi-

nace pro 3D měření pak pouze Solexperts, nebo Interfels. 

 

 
Obr. 2  Schéma inklinometrického měření a výstroje, [1]. 

 

V tomto textu se zaměřuji pouze na přístroje pro měření deformací použitých při vypra-

cování grantového projektu. Více podrobností o geotechnickém monitoringu a popisy 

dalších měřicích metod uvádí například [1].  
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Měření deformací musí  být vždy vztaženo k určitému pevnému bodu, jehož poloha je 

dostatečně přesně určena a nemění se vůči sledovanému vrtu. Na umístění vztažného 

bodu pak závisí postup měření a způsob vyhodnocení shromážděných dat. Rozlišujeme 

tři uspořádání monitorovacího vrtu: 

- vrt s pevnou patou – vrt je vetknutý například do horniny skalního podkladu, kte-

rou považujeme za nepohyblivou,  

- vrt s pevným zhlavím  - poloha zhlaví je buď neměnná, nebo podléhá také posu-

nům. Pak musí být poloha zhlaví určována přesně jiným způsobem, například 

geodetickými metodami. Dnešní výpočetní programy umožňují vyhodnocování 

vrtů s pohyblivým pevným bodem (například Trical, Solexperts),  

- vrt s pevným bodem "uprostřed" – mezi zhlavím a patou. Pak se měření dělí na 

dva celky a postup se rozdělí na dva předchozí případy.  

 

Výhodou uvedených postupů je, že měření mohou pokračovat i po přerušení výstroje 

vrtu například výrubem podzemního díla, obr. 3. Úvodní měření mezi body A – D, stav 1 

může být prováděno jako s pevnou patou (mimo dosah výrubu) se zaměřením zhlaví vr-

tu A. Deformace pak mohou být vztaženy i k pevnému zhlaví, které je zaměřováno geo-

deticky.  Ve stavu 2 je výstroj rozdělena na dvě části výrubem, část A-B se měří jako s 

pevným zhlavím, kdežto v části C-D probíhá s pevnou patou [1]. 

 

 

Obr. 3  Schéma postupu ražení tunelu a možnosti měření, [1]. 
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Velmi využívané jsou kombinované monitorovací systémy, kde geotechnická část (vy-

strojený vrt) je napojena na polygon geodeticky sledovaných bodů. Jedná se pak o dří-

ve popsané monitorování vrtů s pevným zhlavím, které zároveň slouží jako stabilizova-

ný bod geodetický. Známe jeho neměnnou polohu v prostoru, totální stanice nebo pří-

stroj GPS (Global Positioning System) se centruje pomocí optického centrovače.  

 

V projektu sledování katedrály Svatého Víta bude poprvé připojen  vrt s pevnou patou 

na měřický polygon. Díky výsledkům 3D geotechnického sledování bude známo přetvo-

ření podél vystrojeného vrtu, a tím i poloha zhaví vztažená k pevné patě. Problém spo-

jení geodetického přístroje se zhlavím vrtu je řešen pomocí speciálního přípravku pro 

centraci, který je upevněn na nástavci výpažnice vrtu, obr. 4. Přípravek se vkládá do 

první měřicí značky podobně jako sonda pro monitoring [1]. 

 

o p t ic k á  c e n t r a c e  g e o d e t ic k ý c h  
p ř í s t r o jů  a  n a p o je n í  a n té n y  G P S  

k o m b in o v a n á  p a ž n ic e  p r o  
m ik r o m e t r ic k á  a  
i n k l in o m e t r ic k á  m ě ře n í  

jí lo c e m e n to v á  in je k tá ž  v r tu  

m ě ř í c í  z n a č k a  k lo u z a v é h o  
m ik r o m e t r u  

s t ře d íc í  p o s u v n ý  k u ž e l

u z á v ě r  p a ž n ic e

k u lo v á  p lo c h a  d o s e d a jíc í  
d o  k u ž e lo v é  m ě ř í c í  z n a č k y  

 

 

Obr. 4 Schéma centračního přípravku, [4]. 

2.3 Popis použitého měřícího zařízení 

 

Pro vysokou přesnost měření osové deformace pažnice v intervalech po 1 m a  propra-

covanou kombinaci s inklinometrickým měřením je používáno zařízení firmy Solexperts. 

Kombinovaná výstroj vrtu umožňuje 3D sledování pomocí klouzavého mikrometru spolu  

s inklinometrem. Oba přístroje využívají stejnou víceúčelovou čtecí a registrační jednot-

ku SDC – Solexperts Data Controller a software. Propojení SDC s přenosným počíta-
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čem umožňuje přímo v terénu zaznamenávat, kontrolovat a prohlížet naměřená data 

pomocí programu Trical. 

Následuje stručný technický popis klouzavého mikrometru: Základem vybavení je sonda 

klouzavého mikrometru, která slouží k měření osových deformací teleskopických paž-

nic. Sonda  má měřící rozsah ± 10 mm, délku základny 1000 mm, citlivost činí 

0,001mm/m, přesnost deklarovaná výrobcem dosahuje 0,003 mm/m. Ověření této 

přesnosti spolu s první kalibrací bylo provedeno během instruktáže při převzetí zařízení 

od výrobce. Vestavěný snímač teploty měří s přesností 0,1 °C, sonda je vodotěsná do 

15 barů. Uprostřed nerezového těla teleskopické sondy je umístěn indukční snímač po-

sunu spojený invarovým jádrem (teplotní roztažnost invaru je 1*10-6 m °C-1 m-1) s nere-

zovými měřícími nástavci. Na spodním konci sondy je přišroubován řetěz zajišťující ve-

dení sondy ve vrtu.   Přenos dat a pohyb sondy ve vrtu umožňuje pancéřovaný kabel na 

vrátku, propojený s měřící centrálou. Sonda je ovládána duralovými vodícími tyčemi, 

které se po dvoumetrových dílech sešroubovávají na potřebnou délku při zasouvání do 

vrtu, obr. 5, 6. [2] 

Obr. 5 Řez sondou v měřící pažnici, [2]. 
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Kabel 

Vrátek 

Sonda klouzavého
mikrometru

Palmtop 

SDC

Obr. 6 Sestava klouzavého mikrometru pro měření (bez vodících tyčí a vodícího řetě-

zu), [2]. 

2.4 Provedení monitorovacího vrtu 

 

Výrobce monitorovacího zařízení předepisuje vyzkoušené technologické postupy pro 

zhotovení vystrojených monitorovacích vrtů, aby byla při správném provedení zaručena 

dlouhodobá přesnost měření. 

 

Pro kombinované výpažnice vnějšího průměru 63 mm obvykle stačí úvodní profil vr-

tu150 mm (minimálně 100 mm), který v případě měření "s pevnou patou" zasahuje do 

hornin skalního podkladu dostatečně hluboko pro vetknutí (minimálně 2 m, doporučují 

se 3 m).  Po ukončení vrtných prací následuje vystrojení vrtu PVC výpažnicemi pro 

kombinovaná měření. Výpažnice jsou dodávány v kusech po 1 m, s mosaznou měřící 

značkou na jednom konci a s přesahy pro spojení dutými šroubky s následující výpažni-

cí. Styk mosazi a PVC trubky je utěsněn speciální lepicí páskou proti případnému průni-

ku znečištění do výstroje. Výpažnice v patě vrtu je zaslepená.  Ihned po zkompletování 

je výstroj ve vrtu zainjektována jílocementovou zálivkou předepsaného složení. Tím do-

jde po vyzrání injekční směsi k pevnému spojení teleskopické výstroje s okolním pro-

středím. Ještě před provedením injektáže se provádí úvodní měření, aby bylo ověřeno, 

že výstroj vrtu je funkční a nedošlo k jejímu poškození během instrumentace vrtu. Pak 
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je provedena injektáž. Zpravidla následující den je zhlaví vrtu obetonováno a osazeno 

speciálním zakončením, které umožňuje kromě uzavření vrtu také přišroubování vrátku 

s kabelem pro spouštění sondy při měření, obr. 6, 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7  Schéma vystrojeného vrtu, [2]. 

2.5 Kalibrace klouzavého mikrometru 

 

Přístroj by měl být kalibrován v kalibrační stolici  a podle předpisů výrobce, který dopo-

ručuje vždy dvě kalibrace, vždy před a po  měření v terénu. Kalibrační stolice má 2 zá-

kladny pro měření, E1 a E2 jejichž stabilní délka je zajištěna invarovými rámy délky 

997,5 a 1002,5 mm. Měření probíhá obdobně jako ve vystrojeném vrtu. V tubusu stolice 

jsou měřící značky z tvrzené nerezové oceli, mezi kterými se proměřují hodnoty e1 a e2, 

jejichž rozdíl ∆e = e2 - e1 se musí blížit kalibrační hodnotě dané stolice. (Viz obr. 8). 

Program TRIVEC umožňuje opakovaná kalibrační měření, z výsledků  vypočte „Z-

Factor“ - koeficient pro hodnoty naměřené v terénu. 

 

Zde uvádím postup výpočtu: 

∆e = e2 - e1 … naměřená kalibrační hodnota 

Z-zero = ∆e = (e2 - e1) / 2 … aritmetický průměr 

Z-Factor = (kalibrační hodnota stolice [mm]) / ∆e,  
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přičemž naměřené hodnoty dosazujeme přímo v mikronech (µm), což jsou jednotky 

(tzv. digity), v nichž pracuje měřicí centrála SDC. Z- Factor pak vychází v [µm/mm] Po-

souzení přesnosti kalibrace na základě opakovaných měření bude uvedeno dále v textu 

[2]. 

 

 
 

Obr. 8 Schéma kalibrační stolice Solexperts, [2]. 

2.6 Postup měření ve vystrojeném vrtu 

 

Před vlastním měřením je třeba zadat do palmtopu napojeného na čtecí měřicí ústřednu 

SDC počet měřicích značek ve vrtu. Dále je možno zaznamenat různé doplňující údaje 

a poznámky, které se zobrazí ve výstupním datovém souboru. Proměřování vrtu začí-

náme se sondou na první (horní) dvojici měřících značek. Pomocí vrátku a kabelu (obr. 

6) sondu v poloze pro měření „napneme“ přiměřenou silou  mezi dvě značky tak, aby na 

ně těsně  naléhala. Na měřicí centrále SDC se zobrazí měřená hodnota 

v mikrometrech. Úkon opakujeme třikrát. Pokud se naměřené hodnoty neliší více než o 

3 digity, poslední z hodnot zaregistrujeme do měřicího programu. Takto proměříme 

všechny pozice ve vrtu. Podle počtu značek program automaticky rozpozná, kdy bylo 

dosaženo poslední pozice – „dna vrtu“. Poté začneme sondu vytahovat, měříme smě-

rem „nahoru“. Opět každou pozici třikrát proměříme. Jestliže se získané hodnoty neliší 

více než o 3 digity od měření směrem „dolů“, poslední hodnotu zaregistrujeme. 

V případě, že je rozdíl větší, volíme v programu krok zpět a zaznamenáme více hodnot. 

Výslednou hodnotu stanovíme až při vyhodnocení dat po ukončení měření. 
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2.7 Zpracování a interpretace naměřených hodnot 

 

Program Trical uchovává naměřená data v textových souborech, které je možno tisk-

nout a prohlížet v běžných textových editorech. Dále nabízí editaci a výpočty. (Do no-

vého souboru lze například vložit data z terénu, v případě, že byl proveden zápis ruč-

ně.) Trical vykresluje pro jednoosá měření dva základní typy grafů: závislost naměře-

ných diferencí (posunů) na hloubce nebo graf součtový. Pokud je k dispozici více namě-

řených souborů, můžeme nechat vykreslit více křivek do jednoho obrázku pro znázor-

nění vývoje deformací. 

 

3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Popis lokality katedrály Svatého Víta 

Zájmové území Pražského hradu je schematicky zobrazeno v obr. 9. Geologické pomě-

ry území nejsou ve své podstatě složité, ale antropogenní činností spojenou se staveb-

ními úpravami hradčanského návrší se během několika posledních staletí poměrně 

značně zkomplikovaly. 
 

J e l ení p ř í k o p 

M P D 0 2 
Se ver n í 
k ř í d l o 

I I . nádvoří

I . n á d v o ř í 

III. nádvoří
V B 0 1 1 

M P D 0 1 

H r a d č a nské 
n á m ě stí

A 

A ' 

K a t e d r á l a 
s v . V í t a 

 
Obr. 9  Část území Pražského hradu, vrt MPD 01 pro sledování deformací podloží ka-

tedrály Sv. Víta, [3]. 

[       ] 96



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

ŘEZ A - A'
 

Obr. 10  Charakteristický řez podložím; měřítko cca 1:1000/250, [3]. 

 

Skalní podloží areálu Pražského hradu tvoří ordovické horniny spodního paleozoika – 

stupně beroun. Jedná se o mohutný, silně provrásněný a tektonicky porušený komplex 

letenského souvrství, ve kterém se střídají polohy prachovitých a drobových břidlic 

s vrstvami pískovců a křemenců. Jsou to pevné, deskovitě vrstevnaté stejnorodé horni-

ny s nápadně nerovnými až hrbolatými vrstevními plochami. Generelní směr sklonu 

těchto vrstev je v prostoru naší lokality průměrně 50º k jihu až jihovýchodu. Celé souvrs-

tví vytváří morfologicky nápadný ostře ohraničený ostroh V – Z  směru. Od středověku 

byl tento ostroh také intenzivně přetvářen lidskou činností při stálém rozšiřování hrad-

ních objektů, kdy byly vrcholové partie ostrohu zarovnávány a odtěženou horninou byla 

rozšiřována plošina hradčanského návrší. Skalní podklad vystupuje k povrchu (nebo do 

hloubky 2 m) pouze v prostoru I. a II. hradního nádvoří, obr. 10. [3] 
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3.2 Harmonogram měření 

 

Rozdělení jednotlivých měření v čase může velmi významně ovlivnit výsledky celého 

projektu sledování katedrály Svatého Víta. Nejprve bylo provedeno nulté měření po in-

stalaci výstroje do vrtu (viz odstavec 2.4). Po zatvrdnutí a dostatečném vyzrání jíloce-

mentové zálivky se měří v dvouměsíčních intervalech, aby se podařilo zachytit vliv kli-

matických změn na přetvoření konstrukce. Životnost výpažnic a měřícího zařízení je 

značná, řádově desítky let, takže bude možno sledovat dlouhodobý vývoj objektu, pří-

padně časem usuzovat na cyklický vývoj přetvoření (v souladu s ročními dobami). Do-

posud však nemáme k dispozici dostatek dat pro kvalifikované odhady vlivu klimatu, a 

proto se v dalším textu budu zabývat dosaženou přesností měření. 

3.3 Přesnost měření v terénu 

 

Kalibrace probíhá vždy v téměř ideálních podmínkách, v místnosti stálé teploty. Kalib-

rační stolice má oproti vrtům v terénu naprosto čisté měřicí značky, takže sonda doléhá 

velmi přesně. Při vystrojování a injektování monitorovacího vrtu mohlo dojít drobnému 

znečištění měřicích značek. Měření ve vrtu je považováno za dostatečně přesné, pokud 

není rozdíl hodnot určených měřením "dolů" od výsledků měření "nahoru" větší než 3 

µm/m. Pro zdokumentování nepřesností bylo provedeno opakované měření na každé 

měřicí značce. Při postupu dolů jsme zaznamenali  jednu hodnotu z trojice naměřených, 

kdežto během měření "nahoru" jsme zaregistrovali 10 naměřených hodnot (pomocí vol-

by "kroku zpět" v programu Trical) pro pozdější vyhodnocení. V kanceláří jsme přenesli 

naměřená data z palmtopu do PC a jako textový soubor importovali do tabulkového 

procesoru za účelem statistického vyhodnocení souborů hodnot pro každou měřicí 

značku zvlášť.  Výsledkem jsou grafy s proloženou křivkou spline 3°. rozdělení četností 

naměřených hodnot v místě každé značky, obr. 11. Data s ojedinělým výskytem a velmi 

odlišných hodnot vzdálená nejčetnější skupině můžeme označit za "náhodný kontakt" a 

uvažovat o jejich vyloučení ze statistického souboru.  
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Obr. 11 Vzorový graf naměřených hodnot před čištěním vrtu. 

 

Po zanedbání odlehlých výsledků měření dostaneme výběrový soubor hodnot z men-

ším rozsahem, který  se blíží skutečné hodnotě. Viz obr. 12. Ani po úpravě datového 

souboru se nepodařilo dosáhnout požadovaného malého rozsahu získaných hodnot. 

Následuje zobrazení rozsahu naměřených hodnot před a po úpravě souborů dat každé 

měřicí pozice, obr. 15. Pro vyhodnocení deformací podél vrtu v programu Trical byly 

použity výběrové aritmetické průměry z  naměřených hodnot.  

Pozice č. 2, před čištěním vrtu, výběr hodnot 
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Obr. 12 Vzorový graf výběru naměřených hodnot před čištěním vrtu. 
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3.4 Zvýšení přesnosti měření 

 

Nejpravděpodobnější příčinou nepřesného měření v terénu je znečištění měřicích zna-

ček ve vystrojeném vrtu. Nejspíš se jedná   o zrna prachu, nebo jílovité částice ze záliv-

ky  vrtu.  Lze provést několik nápravných opatření. Při kontrole postupu měření se son-

dou jsme nezjistili žádné nedostatky. Měřicí sonda byla před dalším měřením důkladně 

očištěna. Nejjednodušší způsob odstranění nečistot z měřicích značek je mírné pooto-

čení sondou při doléhání k měřicí značce, čímž může dojít k setření znečištění 

z kuželové dosedací plochy značky. Další z možností je výplach vrtu tlakovou vodou. 

Nejúčinnější je (i podle zkušeností výrobce) přečištění měřicích značek kartáčem 

s plastovými štětinami. Kartáč přišroubovaný k vodícímu  soutyčí se postupně prostrku-

je vrtem a každá značka je mírnými svislými pohyby očištěna. 

Čištění vrtu kartáčem bylo provedeno před druhým měřením, které probíhalo obdobně 

jako v předchozím případě. Po zpracování naměřených hodnot lze říci, že došlo 

k celkovému zlepšení - zúžení rozsahu dat naměřených na jednotlivých měřicích pozi-

cích. Přesto se stále nepodařilo zcela dosáhnout zamýšleného  výsledku. Následují gra-

fy popisující druhé měření, obr. 13, 14. Na dalších grafech jsou znázorněny rozsahy 

úplných a výběrových souborů naměřených hodnot pro každou značku. Na závěr uvá-

dím porovnání výsledků před a  po čištění vrtu, obr. 15, 16,17. 

Pozice č. 2 po čištění vrtu, všechny hodnoty
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Obr. 13 Vzorový graf naměřených hodnot po čištění vrtu. 
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Obr. 14 Vzorový graf výběru naměřených hodnot po čištění vrtu. 

 
 

Soubory hodnot před čištěním vrtu
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Obr. 15 Porovnání rozsahů naměřených hodnot pro každou měřicí pozici před čištěním 

vrtu. 
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Obr. 16 Porovnání rozsahů naměřených hodnot pro každou měřicí pozici po čištění vrtu. 
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Obr. 16 Porovnání rozsahů výběrů naměřených hodnot pro každou měřicí pozici před a 

po čištění vrtu. 
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4. ZÁVĚR 
Prokázali jsme zlepšení přesnosti měření v terénu  po vyčištění vrtu. U některých měři-

cích značek je nyní rozsah výběrového souboru naměřených hodnot výrazně menší, 

velmi dobré jsou pozice  kolísající v rozmezí 2 až 5 µm. Na základě porovnání získa-

ných výsledků doporučuji  opětovné přečištění vrtu nejlépe jemnějším kartáčem. Pro 

účely zkoušení reprodukovatelnosti měření navrhuji zvýšit počet hodnot odečítaných na 

jednotlivých měřicích pozicích a rozšířit tak jednotlivé statistické soubory.  

V budoucnu by měl být v rámci grantového projektu vystrojen jeden testovací vrt přímo 

před budovou Fakulty stavební, který bude sloužit k ověření reprodukovatelnosti měření 

při inklino- a extensometrickém monitoringu. 

 

5. PODĚKOVÁNÍ 
Tato studie vznikla za podpory Grantové agentury České republiky, projektu GAČR 

103/01/1045 "Systém sledování technického stavu historických budov a predikce jeho 

vývoje s aplikací na území Pražského hradu". 

 

6. LITERATURA 
1. Záleský, J. ; Hánek, P. ; Pacovský, P; (2000): Monitoring a jeho technické 

prostředky, ČVUT Praha 2000. 

 

2. Solexperts (1997): Sliding Micrometer Instruction Manual, Schwerzenbach, 

Švýcarsko 1997. 

 

3. Záleský, J. ; Chamra, S. ; Dobeš, Č. ; Mráz, J. (2001): Rozbor příčin poruch a ri-

zik u vybraných objektů Pražského hradu, Konference Zakládání staveb, Brno, 

2001. 

 

4.   Záleský, J.; Pospíšil, J. ; Štroner, M. ; Reiser, P. (2002): Sledování vývoje de-
formací    prostředí stavby s vysokou přesností, ČVUT v Praze 2002. 

[       ] 103



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
GEOTECHNICKÉ ÚLOHY V PROGRAMU Z-SOIL 

 
Řešitel:   Petr Štěpnička - ČVUT Praha, Fakulta stavební 

 

 

 
 

ANOTACE PRÁCE:  
 Tato práce se zaobírá v první fázi představením programu Z-soil a jeho využitím 

v geotechnických úlohách. Na toto navazuje s ukázkou jednoduchého výpočtu defor-

mací násepu a jeho následným vyztužením. 
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Úvod  
Program Z-soil v. 4.2. slouží k výpočtům geotechnických úloh a jejich modelování metodou ko-

nečných prvků. Software je od švýcarské firmy ZACE services Ltd. se sídlem 

v Lausanne.V tomto software je možné modelovat a následně vypočítat níže  

uvedené problémy : 

 

Stabilitní výpočty svahů  

Konsolidace zemin 

Napjatost v zemině 

Různé simulace stavebních fází při hloubení stavebních jam 

Únosnost v základové spáře 

Proudění vody zeminou 

Zakládání na pilotách 

Opěrné stěny 

Plošné základy  

Podzemní stavby (tunely, kolektory)  

A jiné geotechnické úlohy. 

 

Vlastní program Z-soil je rozdělen na 3. části. 

Hlavní menu 

Postprocesor 

Preprocesor 

 

Hlavní menu : Nám umožňuje načítání a ukládání souborů, spravování materiálových charakte-

ristik hornin či zemin. Dále zde nastavujeme konkrétní vlastnosti výpočtu, například jestli potře-

bujeme spočítat deformaci, nebo proudění vody zeminou, počet iterací atd. Hlavní menu slouží 

také k přístupu do preprocesoru a postprocesoru. 

Preprocesor : Slouží k zadávání dat různých geotechnických problémů, k vytvoření sítí, 

k vymezení jednotlivých stavebních fází, například u hloubených pažených jam k vymezení etá-

ží výstavby, a jiné. 

Postprocesor : Slouží k zobrazení výsledků výpočtu. Je zde možnost zobrazení deformací, 

hlavních napětí, plastických zón, ploch nespojitosti, a jiných to vše v závislosti na fázích výstav-

by, respektive čase.  
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Specifikace programu  
 Program zobrazuje zeminové či horninové prostředí pomocí čtyřúhelníkové sítě, již je 

možno přesně definovat a různě deformovat v závislosti na geotechnickém problému a 

případně umožňuje tuto síť ještě více zjemnit v určitých kritických místech pomocí pře-

chodového objektu, který se umístí na jednu ze stran čtyřúhelníku a tím ji v tomto místě 

rozdělí na tři. To vše může uživatel definovat sám v závislosti na svém uvážení a zku-

šenostech. V tomto ohledu vidím klad oproti jiným komerčním programům, které si síť 

volí automaticky, a není ji možno žádným jiným způsobem upravit. V nabídce programu 

je i trojúhelníkový element. 
Simulace vody v zemině se provádí buď ve formě volné hladiny, pokud je v modelu volná hladi-

na vody (např. jezero atd.). Jestliže se zabýváme hladinou podzemní vody, je dobré ji nasimulo-

vat pomocí hydrostatického tlaku na okraji modelu, nebo i v různých bodech modelu v závislosti 

na potřebách uživatele.  Program  z těchto hodnot vypočte proudění vody v zemině a nasycení 

zeminy vodou. Vzlínavost a prostupnost jsou ovlivněny koeficienty, jenž se dají přizpůsobit pod-

le skutečných vlastností zemin které jsme měli možnost naměřit v laboratoři, či in-situ. 

Můžeme zde zadávat i vnější zatížení v závislosti na čase a toto zatížení lze měnit funkční zá-

vislostí na této veličině. S tím je spojeno i modelování různých stavebních fází.  

Dále zde můžeme modelovat kontakty zemin s geotachnickými konstrukcemi, jako jsou kotvy, 

opěrné zdi a různé zemní konstrukce,čerpadla, atd. Problémem v tomto programu bylo pouze 

modelování výztuh v zemině (Geotextilie).  

Ke každému prvku můžeme přiřadit jistý druh materiálu s charakteristickými vlastnostmi, ať už 

se jedná o zeminy, nebo o konstrukční prvky. 

U opěrných zdí je možno si vybrat mezi vyztuženou a nevyztuženou. (např. prostý beton, žele-

zobeton), to samé platí i o jiných geotechnických kcí. 

 
Modely zemin  :  
 

Elastický model 

Drucker- Prager model 

Mohr - Coulomb model 

Cap model 

Rankienův  model 

Hoek - Brown model 

Multilaminate model 
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Creep model 

 

Program Z-soil, jak již jsem dříve zmiňoval neumožňoval modelovat vyztužení zeminy geotextí-

liemi přímo, ale muselo se použít jiných metod. Existují 3. metody modelování výztuh v zemině : 

a)  v místě geotextílie použít velice jemnou síť, neboť tloušťka geotextílie vůči konstrukci je veli-

ce malá. 

b) Využití příkazu BEAM (nosník) s nekonečně malými mezerami. 

c) Využití aplikace contact mezi jednotlivými čtyřúhelníky 

Všechny tři možnosti jsou kombinovatelné a dalo by se říci dobře aplikovatelné, ale každá z 

nich má svá úskalí. Například metoda a) kdy síť zjemníme, zvyšujeme počet uzlů a tím prodlu-

žuje výpočet, což je při dnešní výpočetní technice velice malý problém, můžeme však narazit na 

omezení počtu uzlů ze strany programu. Samotné modelování v Preprocesoru se tímto prodlu-

žuje a komplikuje.  

Další nevýhodou programu bylo úplné vynechání jednotek. Uživatel si musel jednotky jednotli-

vých charakteristik vyhledat v manuálu. Některé jednotky nebyly v manuálu vůbec uvedeny, což 

uživatele nutilo jejich rozměr odvozovat eventuelně dohledávat z jiných zdrojů. 

 

V současné době je již na trhu verze programu Z-soil 5.71, jenž všechny již výše uvedené ne-

dostatky odstraňuje a tím práci s programem velice zjednodušuje a usnadňuje. Problém 

s jednotkami byl zcela odstraněn a v současnosti je možné některé jednotky volit podle potřeby, 

například : Jestli konsolidaci budeme počítat po hodinách, dnech, týdnech či měsících.  

Problém s modelováním geotextílií byl zcela odstraněn. V programu se geotextílie zadávají pří-

mo a nemusí se aproximovat žádnými jinými metodami.  

Navíc byl program rozšířen o další modely zemin a jako velké plus vidím možnost modelování 

proudění a vedení tepla zeminou, což nalezne uplatnění v modelování uložišť jaderných odpa-

dů. 

 

Program má jak jsem již výše zmiňoval možnosti v praktickém řešení plošných, hlubinných či pi-

lotových základů, opěrných stěn, sedání, při hlubinných stavbách jako jsou tunely a kolektory, 

nebo při zakládání ve stísněných podmínkách, vyztužování zemin a jiných.  

 

Demonstrační příklad  
Praktické ověření software jsem provedl na ukázkovém příkladu stabilitního výpočtu násypové-

ho tělesa. Zvolil jsem násypové těleso se sklonem svahu 1 : 1 o výšce šesti metrů. Možno vidět 

na obr.1 Materiál násypového tělesa jsem zvolil stejný jako materiál podloží. Hladinu spodní vo-
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dy jsem neuvažoval.  V první fázi výpočtu jsem spočítal primární napětí nezatíženého povrchu. 

Samotné těleso jsem rozčlenil do šesti fází výstavby, a tloušťky jednotlivých hladin jsem volil po 

1. metru. Každá vrstva násypu byla provedena v časovém odstupu jednoho dne.  

 

Vlastní charakteristiky zeminy : 

E = 10 000  KN/m2 

ν = 0,3 
e0 = 1,03 

γ = 20 ΚΝ/m3  

c = 10 KN/m2 
φ = 24 o 

 

Po výpočtu primárních napětí a  jednotlivých stavebních fází mne zajímali svahové deformace. 

Jak je vidět na obr. 2. Tyto se nejvíce projevily v poklesech to znamena ve svyslých deforma-

cích.Při výpočtu jsem vycházel  z   Mohr - Coulomb modelu zeminy.  

 

V další fázi jsem přistoupil k vyztužení zemního tělesa geotextílii. V první fázi jsem nainstaloval 

geotextílii do 1/3 svahu viz. Obr. 5. Následně jsem sledoval změny deformací. Tyto deformace 

se nikterak významně nesnížily, ale jak je vidět na obr. 6. nepatrně se změnil tvar deformova-

ného tělesa. 

 

To samé jsem udělal i ve třetím případě, ale výztuhu jsem umístil o jeden metr výše než byla 

původně. Výsledek výpočtu je patrný na obr.3. Deformace se nepatrně zvýšily, ale nepřesáhly 

původní deformace nevyztuženého zemního tělesa. Viz. obr. 4.  

 

Ve čtvrtém případě jsem geotextílie umístil do míst původních dvou případů, ale současně 

s ohledem na postup výstavby. Samotné geotextílie jsem zkrátil na délku, ukotvení za potenci-

ální smykovou plochu. Viz obr. 7. Výsledek byl překvapivě horší než u nevyztuženého svahu. 

Viz. obr. 8. 

 

Vlastní charakteristiky geotextílie : 

 

 Pevnost v tahu :  60 KN/m 

Objem. hmotnost :  150 g/m 
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Závěr  
Myslím si,  jak jsem již dříve uvedl,že program Z-soil má v geotechnických úlohách jistě 

široké uplatnění, a je to velice dobrý program. V současné době jsem nebyl ještě scho-

pen si osvojit veškeré jeho možnosti a věřím, že v budoucnu budu schopen vám osvětlit 

více.  
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