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Anotace 

Tato práce se zabývá možnostmi využití vybraných geotechnických softwarů, jmenovitě 

software Geo 5 - Stability svahů, GEO 5 MKP a MIDAS GTS, na lomových provozech. 

Principy metod, se kterými software pracuje, jsou uvedeny v jednotlivých 

podkapitolách první části. Další části se zabývají vytvořením modelu, popisují 

uživatelské rozhraní každého softwaru, a zdůrazňují vliv chyb, kterých se uživatel může 

dopustit. Poslední část je věnována řešení stability svahů těžebního řezu pískovny 

Závada. 

Klíčová slova: stabilita svahu, metody mezní rovnováhy, metoda konečných prvků 

 

Summary 

This thesis deals with the possibilities of utilization of selected geotechnical software, 

namely software Geo 5 Slope Stability, GEO 5 MKP and MIDAS GTS, in open pit 

mines. Principles of the methods which are used in software are listed in the individual 

subsections of the first part. Other parts deal with creating of the model, describing an 

user interface of each software, and highlights an importance of errors which can be 

committed by the user. The last section is devoted to the solution of slope stability of a 

mining cut situated in the open pit Závada. 

Keywords: slope stability, limit equilibrium method, finite element method 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Ráda bych poděkovala ing. Jindřichu Šancerovi, PhD. za cenné připomínky a odborné 

rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce a za příkladné vedení v době 

jejího zpracování. Dále bych chtěla poděkovat pracovníkům společnosti 

Kamenolomy ČR s.r.o., jmenovitě ing. Milanu Kubicovi a ing. Radimu Štilárkovi za 

ochotu a poskytnutí potřebných materiálů a informací, na základě kterých mohla být 

zpracována část práce týkající se pískovny Závada.  



Obsah 

1 Úvod ........................................................................................................................... 1 

2 Přehled metod vhodných pro řešení problematiky stability svahů ............................ 3 

2.1 Stabilita svahů zemin ............................................................................................. 3 

2.1.1 Metody mezní rovnováhy ................................................................................. 4 

2.1.2 Metody řešení napjatosti a deformace zemního tělesa ..................................... 9 

2.2 Stabilita skalních stěn .......................................................................................... 15 

2.2.1 Klasifikační metody ........................................................................................ 15 

2.2.2 Metody mezních stavů .................................................................................... 16 

2.2.3 Kombinace klasifikačních metod a metod mezních stavů .............................. 18 

2.2.4 Metody řešení napjatosti a deformace ............................................................ 18 

2.3 Faktory ovlivňující řešení stability svahu ............................................................ 19 

2.3.1 Hlavní faktory ovlivňující stabilitu svahu ...................................................... 19 

2.3.2 Vedlejší faktory ovlivňující stabilitu svahu .................................................... 21 

2.3.3 Chyby v modelování ....................................................................................... 22 

3 Aplikace jednotlivých metod ve vybraných softwarech .......................................... 23 

3.1 GEO 5 .................................................................................................................. 23 

3.1.1 Vytváření modelu ........................................................................................... 23 

3.1.2 Výpočet GEO 5 - Stabilita svahu .................................................................... 29 

3.1.3 Výpočet GEO 5 MKP ..................................................................................... 34 

3.2 MIDAS GTS ........................................................................................................ 37 

3.2.1 Vytváření modelu ........................................................................................... 37 

3.2.2 Analýza ........................................................................................................... 39 

3.2.3 Výsledky ......................................................................................................... 40 



4 Praktické příklady nasazení softwarů ....................................................................... 42 

4.1 Charakteristika lokality........................................................................................ 42 

4.1.1 Identifikační údaje .......................................................................................... 43 

4.1.2 Geologická charakteristika ložiska  ................................................................ 43 

4.2 Odběr vzorků a práce v terénu ............................................................................. 44 

4.3 Stupeň bezpečnosti generálního svahu ................................................................ 45 

4.4 Vytváření modelu ................................................................................................ 46 

4.5 Výpočet pomocí softwaru Geo5 – Stabilita svahu .............................................. 47 

4.6 Výpočet pomocí softwaru Geo5 – MKP ............................................................. 49 

4.7 Výpočet pomocí softwaru Midas GTS ................................................................ 50 

5 Porovnání výsledků jednotlivých softwarů .............................................................. 54 

6 Závěr ......................................................................................................................... 56 

Seznam použité literatury ......................................................................................................... 58 

Seznam obrázků ........................................................................................................................ 60 

Seznam tabulek ......................................................................................................................... 61 

Seznam příloh ........................................................................................................................... 61 

  



 

   

Seznam použitých zkratek 

ČBÚ   český báňský úřad 

ČSN  česká státní norma 

DP   Drucker Prager, model přetvárnosti 

DXF   drawing interchange format, formát datového souboru 

F-P  Fellenius – Petterson, metoda mezní rovnováhy  

M-P  Morgenstern – Price, metoda mezní rovnováhy 

MC   Mohr – Coulomb, materiálový model 

MKP  metoda konečných prvků 

MMC   modifikovaný Mohr - Coulomb, model přetvárnosti 

RHR   rockfall hazard rating, klasifikační metoda 

RMR   rock mass rating, klasifikační metoda 

RQD   rock quality designation, index kvality horniny 

SMR   slope mass rating, klasifikační metoda 

CHLÚ  chráněné ložiskové území 

Ve zn. p. p. ve znění pozdějších předpisů 

 



Martina Michnová: Možnosti využití softwaru pro řešení stability svahů  

2014  1 

1 Úvod 

Na lomových provozech se setkáváme jak se svahy přirozenými, vycházející 

z geomorfologie terénu v daném dobývacím prostoru nebo jeho okolí, tak se svahy 

vytvořenými v souvislosti s dobýváním lomového pole (svahy vnitřních a vnějších 

výsypek, závěrné svahy, svahy pracovních řezů, apod.) 

Hlavním cílem práce je posoudit použitelnost vybraných geotechnických softwarů pro 

posuzování stability svahů na lomových provozech a v případě jejich využití vytvořit 

vhodnou metodiku, podle které postupovat. Ta by měla být stejná, ať už se bude jednat o 

nejčastější případy, se kterými se lze v praxi setkat nebo o případy, vyžadující spíše 

operativní přístup.  

Druhým cílem je nanesení výhod, či nevýhod využití softwaru při modelování svahů, jak 

s využitím tradičních metod tak metod numerických. Snadná dostupnost levného, a 

zároveň výkonného počítačového hardwaru a softwaru v dnešní době vede ke značnému 

pokroku v oblasti analýzy pomocí těchto postupů, obzvláště při řešení poměrně 

komplikovaných nelineárních a časově závislých problémů, jejichž ruční zpracování bylo 

dříve příliš zdlouhavé a neefektivní. 

Většina softwarů umožňuje zadat základní stav napjatosti dané oblasti, a v rámci 

modelování pak můžeme simulovat možné změny napjatosti a deformace zemního tělesa. 

Smyslem numerického modelování je vytvoření takového modelu, do kterého budeme 

moci zavést všechny faktory, jež by mohly vyvolat změny v napjatosti celého systému, a 

software zpětně reflektuje důsledky těchto změn na zemní těleso. 

S tím souvisí rozdělení práce na tři hlavní kapitoly.  

První kapitola nabízí celou škálu různých metod, které jsou použitelné pro posuzování 

stability, ať už existujícího, nebo projektovaného svahu. U každé z metod budou uvedeny 

výhody a nevýhody jejího využití. Vzhledem k tomu, že jednotlivé metody vycházejí 

z různých forem zjednodušení reálného stavu, bude se, se vstupními údaji a požadovanou 

výstupní přesností, měnit metoda, kterou bychom použili. Tato kapitola má tedy za cíl 

pomoci při rozhodování, jakou metodu použít v různých situacích. S ohledem na to, že 
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žádná ze známých metod principielně nemůže ve výpočtu postihnout všechny vstupní 

faktory, které stabilitu ovlivňují, považovala jsem za nutné připojit podkapitolu, která se 

bude touto tématikou zabývat (kapitola 2.3). 

Ve druhé kapitole se budeme zabývat demonstrativním, smyšleným svahem, na kterém 

budou prakticky aplikovány poznatky první kapitoly. Použitím různých metod si za 

pomocí softwarů společností FINE (GEO5 - Stabilita svahu, MKP) a MIDAS (GTS), 

prakticky ukážeme, jak významné (čí nevýznamné) může být nepřesné zadávání vstupních 

faktorů do systému, a jak fatální může být neznalost či nedbalost řešitele. 

Třetí a poslední kapitola má pak za úkol dokázat a obhájit poznatky obou předcházejících 

kapitol na konkrétním příkladu z praxe.  

Všechny metody předpokládají vytvoření modelu popisujícího základní statickou situaci. 

Ve všech uvedených případech je řešení provedeno pro jeden běžný metr stěny svahu.   

Je nutné zdůraznit, že existuje řada softwarů v oblasti geotechniky, jako je soilworks, 

PLAXIS, PHASES, FLAC, UDEC aj. které v práci posuzovány nebyly, a z toho pohledu je 

závěry této práce vztahovat pouze na softwary v této práci použité. 
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2 Přehled metod vhodných pro řešení 

problematiky stability svahů 

Svahové pohyby vznikají primárně v důsledku působení gravitace (další faktory budou 

uvedeny v kapitole 2.3). Svah je stabilní do té doby, dokud jsou všechny síly (momenty 

sil), které na něj působí v rovnováze. Jedná se o síly aktivní (vyvolávající svým působením 

svahový pohyb) a pasivní (které pohybu brání). S tím souvisí vytvoření reálné smykové 

plochy a sesunutí materiálu nad ní směrem dolů. Vlivem porušení rovnováhy se svah 

pohybuje a mění při tom svůj tvar, až vznikne nový stav, při němž je svah stabilní. 

V praxi se v podstatě můžeme setkat se třemi druhy mechanických úloh 

-  posouzení již sesutého, nebo nestabilního, svahu za účelem získání nových 

informací, které pak lze využít pro návrh sanačních prací a při určení faktorů 

ohrožující stabilitu podobných svahů v dané lokalitě, 

- posouzení existujícího svahu, ať už přirozeného, či uměle vytvořeného 

dřívější inženýrskou činností, a případné zajištění vhodných stabilitních opatření 

- návrh svahu zcela nového, resp. návrh optimálního sklonu svahu, např. při 

plánování výsypek, nových násypů a zářezů 

Při řešení stability svahů na lomech vycházíme nejprve z typu svahového pohybu [8], kdy 

se, u zemních svahů pravděpodobně nejčastěji setkáme se sesouváním a v případě skalních 

stěn s porušením smykem, sesutím či překlopením a odvalovým řícením. Rozdílné 

fyzikální a mechanické vlastnosti zemin a skalních hornin vyžadují diametrálně odlišný 

přístup a proto typ horninového materiálu je prvním rozdělujícím kritériem v systému 

uvedených metod. 

2.1 Stabilita svahů zemin 

Jak už bylo uvedeno, stabilitu svahu posuzujeme pomocí stupně stability F, který můžeme 

definovat jako poměr sil pasivních, které brání sesuvnému pohybu (tření       a 

soudržnost c) k silám aktivním, které tento pohyb vyvolávají (síly tangenciální).  
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Metodika přístupu k bezpečnému návrhu sklonu zemního svahu závisí v mnohém na 

důležitosti řešeného příkladu. V zásadě rozlišujeme následující metody, kterými můžeme 

provést analýzu rizik svahů zemin [8]: 

- Metody mezní rovnováhy (tradiční metody) 

- Metody řešení napjatosti a deformace zemního tělesa 

o Metoda konečných diferencí  

o Metoda konečných prvků  

o Metoda hraničních prvků  

o Metoda oddělených elementů 

2.1.1 Metody mezní rovnováhy 

První z možností, které zde budou uvedeny, jsou tradiční metody vycházející z teorie 

mezní rovnováhy. Jedná se o nejstarší a pravděpodobně u nás stále nejpoužívanější metody 

výpočtu stability. V principu řeší rovnováhu sil podél uvažované smykové plochy a 

postupně vyhledávají plochu s nejnižší stabilitou. 

Definice stupně stability neuvažuje vývoj smykové pevnosti s ohledem na přetvoření, 

jinými slovy využívá modelu plastického přetváření. 

Smykové plochy mohou mít v závislosti na povaze materiálu, který svah tvoří různý tvar: 

rovinný (při translačním sesuvu u nesoudržných zemin, a u soudržných zemin např. 

s výrazným rozhraním mezi měkčí povrchovou vrstvou a pevnějším podložím), nebo 

zakřivený (nejčastěji kruhový, u homogenních soudržných zemin) [13].  

Proužkové metody – kruhová smyková plocha 

Rovinná smyková plocha rovnoběžná se svahem přibližně nahrazuje většinu smykových 

ploch u translačních pohybů. U sypkých hmot jsou smykové plochy rovinné, v případě, že 

zeminy vykazují byť jen malou soudržnost, smyková plocha se zakřivuje [9]. 

V případě kruhového tvaru smykové plochy, řešíme stabilitu výseče nad touto plochou. Na 

kruhovou výseč o určité tíze, působí momenty aktivních (tečná složka tíhy materiálu) a 

pasivních sil (určené délkou smykové plochy a smykové pevnosti materiálu).  
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Pro zpřesnění výpočtu, se těleso nad smykovou plochou rozdělí na proužky a výpočet 

stability je tak roven poměru sumárního součtu sil (pasivních k aktivním) působící na 

každý proužek. Krom toho, různé metody mohou do jisté míry zahrnout do výpočtu vliv 

sousedních proužků, nebo je zanedbat. 

Následuje výčet metod, se kterými se můžeme setkat. U každé metody bude uveden 

základní princip a náležitosti, kterými se jednotlivé metody liší.  

Pettersonova metoda 

Zřejmě nejjednodušší metoda pro řešení porušení stability s kruhovou smykovou plochou. 

Neuvažuje se silami vyvolanými sousedními proužky a vychází pouze z momentové 

podmínky rovnováhy. Stupeň stability F se určuje následujícím vztahem [13]: 

  
 

          
                         

 

 

   stupeň stability 

    soudržnost (efektivní) 

    tíha proužku zeminy nad smykovou plochou 

    délka úseku smykové plochy 

    úklon daného úseku smykové plochy 

    úhel vnitřního tření (efektivní) 

    pórový tlak 

    normálová složka tíhy na úseku smykové plochy 

Bishopova metoda: Je založena na splnění momentové podmínky a oproti Pettersonově 

metodě zavádí svislé silové podmínky rovnováhy (rovnováhu sil pro jednotlivý proužek), 

navíc uvažuje vliv silového působení sousedních proužků. 

U nás je častější využití Bishopovy zjednodušené metody, která předpokládá nulové 

smykové síly mezi bloky. Statické schéma silového působení pro kruhové smykové plochy 

znázorňuje Obrázek č. 1.  
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Stupeň stability F je vypočten iterováním vztahu [13]: 

  
 

          
  

                     

      
          

  

 

   stupeň stability 

    soudržnost (efektivní) 

    šířka proužku 

    tíha proužku zeminy nad smykovou plochou 

    úklon daného úseku smykové plochy 

    úhel vnitřního tření (efektivní) 

    pórový tlak 

    normálová složka tíhy na úseku smykové plochy 

 

 

Obrázek č. 1 Schéma proužkových metod – kruhová smyková plocha ([3]);  
O – střed kruhové smykové plochy; R – poloměr smykové kružnice; bi – šířka bloku; Ei,Xi – normálové a smykové síly 

mezi bloky; Ni, Ti – normálové a smykové síly na úsecích smykové plochy; Gi – tíha bloku; αi – sklon úseku smykové 

plochy; li – délka úseku smykové plochy 

 

Proužkové metody - Obecná smyková plocha  

Stejně jako obě předchozí metody, je založena na splnění rovnováhy sil a momentů na 

jednotlivých blocích nad obecnou smykovou plochou. Dále budou uvedeny nejběžněji 

využívané metody této podoblasti a to Spencerova, Janbuova a Morgenstern-Priceova. 
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Výhodou těchto metod je, že počítají se silami, jimiž na sebe působí sousední bloky, navíc 

umožňují definovat, a do statického schématu zahrnout další vodorovné a horizontální síly, 

které na blok mohou působit, včetně vodorovných a vertikálních koeficientů, představující 

způsob zatížení při zemětřesení. Mezi nevýhody pak řadíme časově náročnější specifikaci 

modelu a fakt, že tyto složitější metody obecně hůře konvergují, než metody jednodušší. 

Řešení metod obecně vychází ze vztahů mezi efektivní a totální hodnotou normálové síly 

na smykové ploše, Mohr-Coulombovy rovnice vyjadřující vztah mezi normálovou a 

smykovou silou na úseku smykové plochy a podmínek silové a momentové rovnováhy. 

 

Spencer: Výpočet stupně stability probíhá dvojnásobným iteračním postupem. 

K numerické nestabilitě dochází např. v případech příliš strmých úseků smykové plochy, 

složité geometrii, výrazného skokového nárůstu zatížení apod. Přijatelné řešení je 

rigorózní, tedy takové, kdy jsou splněny všechny uvažované podmínky rovnováhy. 

Tato metoda předpokládá sklon meziblokových sil Ei konstantní pro všechny bloky a má 

hodnotu  . Jen na počátku a na konci smykové plochy je     (obrázek č. 2). 

Janbu: Metoda založena na splnění podmínky rovnováhy sil a momentů na jednotlivých 

blocích, není splněna pouze momentová podmínka na vrchním bloku. Svým způsobem se 

Obrázek č. 2 Schéma proužkových metod - obecná smyková plocha ([3]) 
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tedy nejedná o rigorózní řešení. S podmínkou tohoto posledního bloku se však neuvažuje. 

Jak uvádí [13], tato chyba je malá a stupeň stability neovlivňuje.  

Janbu na rozdíl od Spencera nevychází z rozdílného úhlu působení meziblokových sil, ale 

z polohy jejich působení nad smykovou plochou zi (obrázek č. 2). Tato poloha zi se volí 

odhadem přibližně v jedné třetině výšky rozhraní mezi bloky. Volba polohy 

meziblokových sil zi může vyrazně ovlivnit konvergenci metody – pokud je pro daný svah 

zvolen špatný odhad polohy sil, nelze splnit podmínky rovnováhy na blocích. 

Morgenstern – Price: Předpokládá, že sklon meziblokových sil Ei je rozdílný na každém 

bloku   , na počátku a na konci smykové plochy je    . 

Jediným rozdílem mezi Spencerovou metodou a metodou Morgenstern-price je odlišná 

volba sklonu meziblokových sil [3]. To ve výpočtu znamená zavedení dalšího 

předpokladu, zavádí se proto neznámá       , kde   je parametr, který musí být určen 

z řešení a      funkce která musí být specifikována [13]. Funkční hodnota       v bodě 

rozhraní    vynásobená parametrem   dává hodnotu úhlu   .  

Vyhledávání kritické smykové plochy 

Aby bylo využití metod mezní rovnováhy efektivní, je třeba stanovit kritickou smykovou 

plochu (plochu s nejnižším stupněm stability), z níž budeme při posouzení vycházet. 

V praxi vycházíme z geometrie existujícího svahu a smykovou plochu lze často odvodit 

(z doprovodných jevů v patě a u hlavy svahu, penetrační zkoušky, apod.). V případě, že 

svah nemá zatím predispozice k sesutí, vycházíme v případě ručního zpracování k rýsování 

kritické plochy. Postup uvádí např. [8], [13] a [14]. Pro každou smykovou plochu je 

provedeno posouzení a kritická smyková plocha je taková, jejíž posouzení vychází 

„nejhůře“. V případě využití softwaru, který nabízí možnost posouzení podle mezních 

stavů, většina umožňuje zadání kruhové smykové plochy (souřadnice středu a poloměr), a 

případnou optimalizaci. Ta spočívá ve vytvoření množství kruhových ploch, a hledání té 

kritické, většinou iteračním postupem. 
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Výhody a nevýhody metod mezní rovnováhy 

Výhodou těchto metod je nízká časová náročnost, výpočet je přehledný a princip 

jednoduchý.   

Nevýhodou těchto metod je, že nezohledňují přetvárné parametry horninového prostředí. 

Navíc, tyto metody neumožňují získat informaci o průběhu napětí a deformací ve 

svahovém tělese v závislosti na čase. Principielně nemohou řešit drobné poruchy a 

dislokace v tělese svahu, což v závislosti na četnosti těchto poruch může významně 

ovlivnit výsledek. 

2.1.2 Metody řešení napjatosti a deformace zemního tělesa 

Tyto metody umožňují stanovit přetvoření zemního tělesa jako celku, či v jeho 

jednotlivých elementech a dále porovnat spočítanou napjatost s napjatostí při porušení. 

V souvislosti s řešením napjatosti a deformacemi zemního tělesa se uvádějí čtyři základní 

metody: 

- Metoda konečných prvků 

- Metoda konečných diferencí 

- Metoda hraničních prvků 

- Metoda oddělených elementů 

Obecně lze říci, že tyto metody podrobí problém základnímu posouzení a následně rozloží 

zkoumané zemní těleso na konečný počet podoblastí, nebo základních prvků. Řídící 

rovnice dané metody se použije na každý prvek, provede se transformace vzájemných 

vztahů a na závěr je vytvořena matice vyjadřující stav napjatosti a deformace. Celkový stav 

tělesa se pak vyjádří celkovou maticí, kombinující matice všech uvažovaných prvků. 

Výjimku tvoří metoda hraničních prvků, kde se diskretizaci podrobuje pouze hraniční 

oblast řešeného problému a poskytuje tak vyšší efektivitu výpočtu, obzvláště v lineárních 

úlohách. Zde se úspěšně aplikuje v kombinaci s metodou konečných prvků, a to v oblasti 

problému, kde je pravděpodobné nelineární chování tělesa. 
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Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků je stále nejrozšířenější a pravděpodobně nejuniverzálnější 

numerická metoda pro modelování úloh v geotechnice.  

Principem této metody je diskretizace zkoumané oblasti na konečné množství prvků 

(nejčastěji trojúhelníků), konečných rozměrů, které jsou vzájemně spojeny konečným 

počtem vrcholů (uzlů). Těleso je tak zatíženo silami, které na něj působí pouze v těchto 

uzlových bodech. Na každém konečném prvku se volí vhodná aproximační funkce 

přesného řešení, která jednoznačně definuje stav posunutí uvnitř tohoto prvku pomocí 

posunutí jeho uzlů. Na základě této aproximace se pak s využitím podmínek pro 

minimalizaci energetického potenciálu odvodí pro každý uzel rovnice rovnováhy, která je 

funkcí těchto neznámých posunutí v uzlových bodech sítě. Řešením takto získané soustavy 

algebraických rovnic, představujících podmínky rovnováhy ve všech uzlových bodech, 

jsou hodnoty posunů v těchto uzlových bodech. Tyto posuny pak společně s přetvárnými 

charakteristikami materiálu a zvoleným konstitutivním vztahem mezi napětím a 

přetvořením definují napěťový stav jak uvnitř prvku, tak i na jeho hranicích. 

Mezi základní výhody této metody, při řešení geotechnických problémů, řadíme tyto: 

- V rámci celé řešené úlohy lze předpokládat nelineární chování materiálu,  

- Do vytvořeného modelu lze zahrnout další vstupující faktory, které 

postupně mohou ovlivnit chování horského masivu v dané lokalitě (zatížení, otřesy, 

kotvící prvky) 

- Účinně lze do modelování zahrnout strukturní vlastnosti zemin a skalních 

hornin, včetně styčných ploch mezi vrstvami materiálu odlišných vlastností a 

plochy diskontinuit v masivu 

- Do modelu lze rovněž zahrnout způsob změny chování materiálu 

v závislosti na čase 

- Až na určité výjimky (např. v případě proudění při řešení úloh elasticko-

plastického modelu) jsou soustavy rovnic symetrické (výpočet symetrických 

matic), což značně usnadňuje výpočet. 
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- Metoda byla použita pro řešení mnoha konkrétních úloh v geotechnice, a 

díky tomu můžeme v souvislosti s touto metodou vycházet z mnoha empirických 

poznatků. 

Nevýhody této metody se spíše týkají prostorového modelování (3D), pro rovinné řešení 

úloh nejsou příliš významné [13]. 

- Diskretizaci je třeba podrobit celé zkoumané těleso, což vyžaduje časově i 

technicky náročnou přípravu modelu, před posouzením 

- S tím souvisí množství vytvořených soustav rovnic vztahující se 

k jednotlivým prvkům diskretizovaného tělesa. Běh doby numerické analýzy a 

požadavky na paměť hardwaru tak mohou být nadměrné (i v případě využití 

nejmodernějších technologií). 

- Je třeba zvolit vhodný algoritmus pro zvolení vhodného přetvárného modelu 

Vzhledem k tomu, že softwary použité při zpracování této práce používají pouze metody 

konečných prvků, budou principy zbylých tří metod nastíněny jen okrajově. 

Metoda konečných diferencí 

Podstatou metody konečných diferencí je pokrytí oblasti, v níž hledáme řešení 

diferenciální rovnice sítí, která se skládá z konečného počtu uzlových bodů. V každém 

bodě sítě se nahradí derivace v těchto uzlových bodech příslušnými diferencemi, tj. 

lineárními kombinacemi funkčních hodnot v okolních bodech. Po záměně derivací 

diferencemi ve všech uzlových bodech dostáváme soustavu lineárních algebraických 

rovnic s neznámými hodnotami posunů v těchto uzlových bodech [7]. 

Výsledkem je řešení, které se vyhýbá velkým soustavám rovnic. Navíc, modelování 

přetvárně-napěťových systémů je většinou mnohem jednoduší než při využití MKP [1].   

Protože je metoda v podstatě založena na newtonoých pohybových zákonech, a využívá 

závislosti změny chování a stavu materiálu na čase, může dojít k divergenci při řešení 

statických problémů. Posouzení jak velký časový krok zvolit a zda vůbec, je v tomto 

případě zcela na uživateli, a toto posouzení nemusí být vždy snadné [1]. 
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Metoda hraničních prvků 

V posledních letech byl učiněn veliký pokrok ve vývoji této metody, a jako taková dnes 

v určitých případech poskytuje možnou alternativu k metodě konečných prvků. Hlavním 

rozdílem je diskretizace nikoliv celé uvažované oblasti, ale pouze její hranice. Tím se sníží 

dimenze zkoumaného problému a analýza se tak značně zjednoduší. Získaná řešení jsou 

zpravidla velmi přesná a dávají spolehlivé výsledky např. v oblasti trhlin. Většinou se 

využívá pro lineární problémy. S tím souvisí základní výhody použití této metody ([1]): 

- Nároky na zpracování jsou řádově sníženy (jako důsledek způsobu 

diskretizace) 

- Zkoumaná oblast je popsatelná méně složitým systémem rovnic, tzn. menší 

časovou náročnost analýzy a nižší nároky na paměťová úložiště 

- Efektivní modelování míst s koncentrovaným napětím (např. trhliny)[2] 

Nevýhody 

- S výjimkou poruch a dislokací, lze počítat pouze s pružným přetvářením 

horninového materiálu 

- Obecně vede metoda k získání nesymetrického systému rovnic 

- Je prakticky nemožné do výpočtu zahrnout kotvící a stabilizační prvky  

Metoda oddělených elementů 

Všechny tři výše uvedené metody fungují na principech mechaniky kontinua, a každá 

diskontinuita v systému může pro výpočet představovat větší či menší problém, 

v závislosti na frekvenci a druhu těchto poruch.  

Modeluje se vzájemná interakce tuhých nebo deformovatelných bloků, přičemž úloha 

diskontinuit je nezanedbatelná. Deformovatelné bloky se dále dělí na trojúhelníkové zóny, 

přičemž je pro výpočet přetvoření, napětí a vnitřních sil na základě hodnot rychlostí 

v uzlech zón využita modifikovaná explicitní metoda konečných diferencí.  

Materiálové modely 

Jak už bylo uvedeno výše, jedním z hlavních cílů řešení stabilitních geotechnických úloh, 

je zajistit přiměřený stupeň bezpečnosti, což obvykle zahrnuje nějakou formu analýzy 
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stability. V tradičních rovnicích rovnováhy při analýze stability, mohou být využity určité 

moderní výpočetní metody. Tyto analýzy však neposkytují informace o chování zeminy či 

horniny před sesuvem. Aby bylo možné předpovědět odezvu materiálu ještě před sesuvem, 

je nutné využít vhodného materiálového modelu. Navíc je žádoucí znalost deformačních 

reakcí vedoucích k sesuvu, a v některých případech i chování materiálu po „selhání“, tzv. 

post-peak. Pro tyto typy výpočtu je důležité využití plastických materiálových modelů. 

Jak uvádí Carter, v minulosti bylo využití těchto modelů často zpochybňováno a 

kritizováno. Jejich teoretické využití a matematický princip byl dle některých názorů 

v praxi nevyužitelný. Jak už jsem uvedla, existuje řada faktorů, které chování zemin a 

hornin ovlivňují (jako je působení vody, změny napětí, objemu chemické a teplotní změny 

apod.). Navíc, v přírodě se vždy budeme setkávat s heterogenními vícefázovými systémy 

posuzovaného materiálu. Z těchto důvodů nelze vytvořit takový materiálový model, který 

by všechny faktory zahrnoval. Z tohoto pohledu není sice využití konstituvních 

materiálových modelů kontraproduktivní, ale může se jevit jako zbytečně komplikované. 

Různým typům materiálových modelů se věnovala v minulosti řada autorů, jednotlivé 

materiálové modely zohledňují více či méně jednotlivé faktory ovlivňující chování 

geomateriálu. S tím pak souvisí použití různých modelů, v závislosti na důležitosti 

ovlivňujících faktorů. 

S ohledem na účely této práce zde budou uvedeny jen některé ze známých materiálových 

modelů, které budou využity v kapitole 3 a 4; elastický materiálový model, jako příklad 

lineárního materiálového modelu, a z nelineárních pak plastické modely Mohr-Coulomb 

(MC), modifikovaný Mohr-Coulomb (MMC) a model Drucker-Prager (DP). 

Elastický model přetvárnosti 

Lineární modely všeobecně umožňují poměrně rychlý avšak ne příliš přesný odhad 

skutečného chování materiálu. Vztah mezi napětím a přetvořením je v těchto případech 

považován za lineární. 

Plastické modely 

Zavedení nelineárních modelů umožňuje podstatně lépe vystihnout nelineární odezvu 

zemin na vnější zatížení. Hranici mezi elastickou a plastickou odezvou materiálu tvoří mez 
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plasticity, jejíž překročení vede ke vzniku trvalých deformací. Funkce, která tuto závislost 

představuje, může být buď konstantní, nebo se měnit v závislosti na změnách napětí. 

V případě modelů MC, MMC a DP hovoříme o klasických nelineárních modelech, kde je 

funkce modelující mez plasticity konstantní. Všechny tři modely jsou založeny na 

Coloumbově podmínce překročení meze plasticity.  

Podrobně principy dalších modelů zpracovává [1], spolu s odkazy na příslušnou literaturu. 
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2.2 Stabilita skalních stěn 

Při posuzování stability skalních stěn můžeme vycházet z výpočetních metod mezní 

rovnováhy, stejně jako u stability svahu zemin, nebo využít klasifikační metody.  

Výpočetní metody nám mohou pomoci při vytváření nových řezů, při určení jejich 

parametrů a případného zvolení vhodných stabilizačních opatření. Klasifikačních metod 

využijeme při posuzování již existujících skalních stěn, a v případě určení nestabilní skalní 

stěny můžeme přistoupit k metodám vycházejících z mezních stavů, pro výpočet stupně 

stability. 

Do výpočtových metod je nutno zahrnout všechny faktory, které byť jen minimálním 

způsob mohou stabilitu ovlivnit. Problém nastává např., při zadávání diskontinuit, které 

nejsou na první pohled patrné, nebo nebyly zjištěny průzkumem. Existence takové 

diskontinuity může vést k úplnému selhání výsledku. Naproti tomu metody klasifikační 

s podobnou možností (do jisté míry) uvažují a jejich využití je proto mnohem vhodnější. 

S ohledem na výše uvedené nevýhody výpočetních metod stability skalních stěn a 

s přihlédnutím k omezené kapacitě práce, budou metody pro určení stability skalních stěn 

dále řešeny pouze teoreticky a v dalších kapitolách se jimi již práce nebude zabývat. 

2.2.1 Klasifikační metody 

Využití klasifikačních metod je prvním z možných přístupů, jak hodnotit stabilitu skalních 

stěn. Vycházíme ze základní klasifikace zkoumaného horninového masivu, k tomu nám 

slouží celá řada metod. Mezi nejznámější řadíme tyto
1
: 

- Index kvality horniny (Rock Quality Designation - RQD), který kvalitu 

horského masivu posuzuje na základě kvality vrtného jádra,  

                                                 

 

1
 Principem těchto klasifikačních metod a možnostmi jejich využití se podrobně zabývá např. 

BIENIAWSKI, Z. T.: Engineering rock mass classifications, 1989 , ROMANA, M. et. al.: 

SMR Geomechanics classification: Application, experience and validation, 2003, 

CARPENTER, J.: Secure and Sustainable Final Slopes for SME Aggregate Quarries., 2004, 

Šancer, J. Hodnocení stability skalních stěn klasifikační metodou RHR. aj.   

http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.silis.cz%2Fcz%2Fcasopis%2Findex.php%3Fnovinka%3Dhodnoceni-stability-skalnich-sten-klasifikacni-metodou-rhr-rockfall-hazard-rating&ei=BtWtUqirGKT_ygPE4oKoBQ&usg=AFQjCNF5sLafSV_vxCfdsK1-D9Bjdj-F-Q&sig2=gz8P_3IFEl0GewWv88osRw&bvm=bv.57967247,d.bGQ
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- Rock Mass Rating (RMR): bodový systém, hodnotící základní parametry 

horského masivu, jako je pevnost v tlaku, index RQD, vzájemná vzdálenost ploch 

diskontinuit, jejich charakter, četnost a orientace, a přítomnost a působení 

podzemní vody 

Principem klasifikačních metod posuzujících stabilitu, je pak bodové ohodnocení 

nejdůležitějších vstupních parametrů. Toto ohodnocení pak dává informaci o 

pravděpodobnosti nestability skalní stěny (rizika) a způsobu jejího porušení. Některé tyto 

metody umožňují také hodnocení ohrožení osob a majetku (hazard), čímž splňují 

požadavky platné legislativy na bezpečnost práce a provozu na kamenolomech. 

K tomuto posouzení se využívá nejčastěji metod [11]: 

-  SMR (Slope Mass Rating)  

- RHR (Rockfall Hazard Rating) 

2.2.2 Metody mezních stavů 

Podobně jako u zemních svahů, je stabilita skalních stěn dána stupněm stability, který je 

určen poměrem aktivních a pasivních sil, způsobujících pohyb podél plochy porušení. 

Rozeznáváme tři základní typy porušení skalních stěn: smykem, odtržením a překlopením. 

Dále upraveno podle [4]. 

Tato porušení mohou nastat, pokud je stupeň stability F<1: 
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Obrázek č. 3 Základní typy porušení skalních stěn ([10][6]) 
a - smykem, b - odtržením, c- překlopením  

1) smykem: 

  
                  

         
 

   tíha bloku horniny 

   úhel odklonu smykové plochy od horizontály 

  úhel tření na smykové ploše 

   soudržnost na smykové ploše 

U vztlak vody 

    výslednice hydrostatického tlaku vody zatěžující blok 

 

2) odtržením:  

  
           

              
 

         

G vlastní tíha převisu 

    odpor proti porušení tahem 

    pevnost horniny v tahu 

     setrvačná seismická síla 

    výslednice přitěžujícího hydrostatického tlaku v puklinách 

   soudržnost na ploše odtržení 
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   délka plochy odtržení 

    ramena působících sil k bodu A 

 

3) překlopením: 

  
        

        
 

   tíha bloku (nebo převisu) 

   úhel odklonu ložné plochy od horizontály 

    šířka horninového bloku 

   výška horninového bloku 

Určení smykových parametrů by v ideálním případě mělo být zjištěno měřením in-situ, 

případně laboratorními zkouškami. Orientační hodnoty vstupních dat lze získat také 

pomocí klasifikačních metod (např. RMR). 

2.2.3 Kombinace klasifikačních metod a metod mezních stavů 

Jak již bylo uvedeno výše, vzhledem k mnohým faktorům, které ovlivňují smykové 

parametry horniny, je mnohem efektivnější využití kombinace klasifikačních a metod 

mezních stavů. Takový přístup umožňuje zavedení klasifikačních metod do 

výpočetních systémů  např. GEO 5 – Skalní svah . Tyto softwary je však vhodné 

využít spíše pro výpočet kotvících sil při sanacích nestabilních bloků. 

2.2.4 Metody řešení napjatosti a deformace 

Obecně lze říci, že použitelnými metodami pro tento typ úlohy jsou metoda konečných 

prvků a metoda hraničních prvků, resp. jejich kombinace. Vzhledem k tomu, že tyto typy 

metod umožňují použití jakéhokoli materiálového modelu, či více materiálových modelů 

v rámci jedné úlohy, jsou principy, výhody a nevýhody těchto metod při řešení stability 

skalních stěn stejné, jaké byly uvedeny v kapitole 2.1.2 . 
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2.3 Faktory ovlivňující řešení stability svahu 

Při řešení každé úlohy zabývající se stabilitou svahů, postupujeme zpravidla ve třech 

fázích: Sběr informací a „zadání“ úlohy, idealizace reálného stavu, a v případě využití 

numerických metod (jako je např. MKP) je poslední fází diskretizace.  

Idealizace se provede rozborem fyzického tělesa na jednotlivé prvky kontinua (např. 

elastické regiony a kotvící prvky). Členění problému, by mělo být účelné a podrobnost a 

přesnost informací by měla být pouze do té míry, kdy analýza nebude „přehlcena“ mírou 

informací, které zbytečně zkomplikují výpočetní proces, nebo by mohly vést k divergenci 

využitých numerických metod. Míra přesnosti informací a jejich množství se bude lišit, 

v závislosti na konkrétních problémech, a do značné míry bude záviset na zkušenostech 

zadavatele.  

Po té co získáme ideální model situace, můžeme přistoupit k diskretizaci. Tato fáze, 

z fyzikálního hlediska, znamená náhradu spojitého prostředí (kontinua) systémem 

diskrétních bodů, v nichž se soustředí fyzikální parametry popisující stav či vlastnosti 

příslušného místa kontinua. Zpravidla je diskretizace využíváno k převedení řešení 

parciálních diferenciálních rovnic na řešení jednodušších algebraických rovnic.  

Faktory ovlivňující výsledek stabilitního řešení pak můžeme rozdělit na dvě skupiny – na 

faktory hlavní a vedlejší. Samostatnou skupinu vlivů tvoří chyby v modelování, ať už se 

jedná o chyby ve fázi idealizace, diskretizace nebo v přesnosti příslušných parametrů. 

2.3.1 Hlavní faktory ovlivňující stabilitu svahu 

Do této skupiny řadíme především takové vstupní údaje, které jsou s dostačující přesností 

měřitelné a lze je zavést do idealizovaného modelu. Takovými faktory jsou především 

geometrie stěny, pevnost horninového masivu, vlastní tíha zkoumaného tělesa, působení 

vody, klínový účinek sousedních bloků (v případě skalních hornin) a do jisté míry 

seismické účinky. 

Geometrie stěny: v příčném řezu se jedná především o sklon svahové stěny, 

v půdorysném pohledu pak (spíše u měkčích hornin) vlivem klenbového efektu o zakřivení 

stěny: rozlišujeme přímé, konvexní (které jsou nejméně stabilní) a konkávní. [10] 
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Pevnost horninového masivu, totální a efektivní parametry 

Pevnost masivu, jako hlavní parametr vstupující do rovnice silové rovnováhy zahrnující 

především úhel vnitřního tření a soudržnost. Pro výpočet stability svahu je proto důležité 

znát pevnost zeminy, u zemin nejčastěji v efektivních parametrech, případně v totálních 

parametrech. 

Vlastní tíha horninového masivu, obvykle rozložená na složku aktivní (tangenciální) a 

pasivní (normálovou). Jako čistě aktivní působí při porušení odtržením. Vliv vlastní tíhy 

horniny závisí na vlastní geometrii skalní stěny, predisponovaných plochách odlučnosti 

(smykových plochách) a objemové tíze horniny γ 

Působení vody a to především následujícími způsoby: 

- Zvýšení objemové hmotnosti horniny (vyplnění pórů a dutin); vzhledem k nízké 

pórovitosti většiny skalních hornin se jedná o relativně zanedbatelný vliv 

- snížení pevnosti – dochází ke změknutí horniny po nasycení vodou, kdy voda 

v pórech snižuje tření (především u sedimentů) 

- zmenšení smykového odporu na styčných spárách, 

- hydrostatický tlak a to jak boční hydrostatický tlak, působící ve spárách na boční 

stěny bloku horniny, nebo voda působící vztlakem (nadlehčuje blok a snižuje tření) 

- proudění vody ve spárách a s tím související působení proudového tlaku, navíc 

vymývání a zanášení ve spárách horninového masivu, což zvyšuje tlak hydrostatický 

- účinek ledu, na základě známého principu anomálie vody, kdy pevná fáze má větší 

objem než fáze tekutá, dochází ve spárách a dutinách k rozpínání. Proto dochází 

k největšímu množství poruch skalních stěn ke konci zimy a na začátku jara ([3]) 

- účinek bobtnání (příjímání vody) a smršťování (vysychání) u hornin s vysokým 

obsahem jílovitých minerálů (jílovce prachovce, jílovité břidlice). Vzniklé tahové síly mají 

za následek vznik tahových trhlin, které umožňují další pronikání vody do masivu. 

Klínový účinek sousedních bloků: plochy diskontinuit v masivu jej rozdělují na přirozené 

bloky (částečně nebo zcela). V případě ukloněné skalní stěny může blok výše umístěný, 

vytlačovat klínovitě blok sousední „ven“ ze stěny, a tento vliv je tím větší, čím větší je tíha 

klínového bloku, čím ostřejší je úhel klínu a čím nižší je tření na plochách mezi oběma 

bloky. 
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Seismické vlivy: do výpočtu se dají zavést jako seismické zatížení, nebo jednodušeji jako 

zatížení statické. V lomových provozech, kde jsou lomové stěny zatíženy  frekventovanou 

dopravou, a celou řadou primárních a pomocných trhacích prací, není vliv seizmických 

vlivů zanedbatelný. 

Plochy nespojitosti částečně spadají jak do hlavních tak vedlejších faktorů. Průzkumem 

zájmové lokality nemusí být všechny plochy nespojitosti zjištěny, některé mohou 

vzniknout až po určitém časovém období. Přitom právě plochy nespojitosti významně 

ovlivňují stabilitu svahu, přičemž závisí na jejich četnosti, charakteru a orientaci ploch 

nespojitosti. Stejně důležitou úlohu pak ve výpočtu hraje foliace. 

2.3.2 Vedlejší faktory ovlivňující stabilitu svahu 

Do této skupiny řadíme takové faktory, jejichž účinek nelze změřit, avšak lze ho do jisté 

míry odhadnout. Mezi ně řadíme například teplotní změny, zvětrávání a vliv času. 

Teplotní změny: změny teplot během dne, či v rámci celého roku mají vlivem teplotní 

roztažnost hornin vliv na porušení masivu na povrchu. Do hlubších částí masivu teplotní 

změny nezasahují a tak dochází k rozevírání povrchových spár, případně vzniku nových. 

Zvětrávání: do výpočtu se v podstatě nedá zavést žádný opravný koeficient vystihující 

dostatečně vliv tohoto faktoru na stabilitu skalní stěny. Protože však významně ovlivňuje 

především pevnost horniny, je třeba posoudit (např. pomocí výsledků geologického 

monitorování dané lokality) jak náchylná je hornina ke zvětrávání, a jak může v budoucnu 

tento faktor zvýšit riziko nestability posuzovaného úseku. 

Vliv času: všechny uvedené faktory, které svým působením nepříznivě ovlivňují stabilitu 

skalní stěny, jsou tím rizikovější, čím déle působí. Navíc u skalních hornin nedochází ke 

konsolidaci jako u zemin, takže vliv času je po všech stránkách negativní. Proto je důležité 

u každého zhodnocení zvážit životnost stěny, a úměrně této životnosti zpřísnit požadovaný 

stupeň stability. 

Navíc časem může docházet k přirozeným změnám, které řešitel do výpočtu nezahrnul, 

protože byly svého času zanedbatelné, nebo neexistovaly. Mezi takové patří např. zvýšení 

sklonu svahu (boční eroze vodního toku, stavební činnosti), zatížení svahu (akumulace 
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zvětralin, nárůst vegetace, stavby budov), odstranění vegetace (požáry, skrývkové práce), 

činnost organismů (tlení kořenových systémů). 

2.3.3 Chyby v modelování 

Jak již bylo uvedeno, do značné míry závisí správné řešení mechanické úlohy na 

zkušenosti řešitele. Především dochází k chybám použitím nevhodné metody (např. 

Bishopova metoda pro řešení stability svahu skalní stěny), dále pak ve fázi diskretizace 

(např. u metody MKP vytvoření nevhodné sítě – rozmístění jednotlivých elementů, jejich 

hustota apod.), použití nevhodného materiálového modelu apod.  

Je důležité, aby úsilí řešitele nesměřovalo jen k tomu, aby se určitá vlastnost změřila co 

možná přesně, spíše je třeba dbát na to, aby byla zadaná vlastnost určená správně, byť 

s menší přesností. Proto je důležitá znalost všech výše uvedených faktorů, které mohou 

výsledky měření ovlivňovat. 

Užití matematických metod je mnohdy synonymem přesnosti a spolehlivosti řešení. 

Propracování matematického aparátu je neúměrné chybám, které vznikají tím, že je nutné 

zjednodušit předpoklady řešení. I při tomto řešení úspěch spočívá na zkušenostech a 

znalostech řešitele, protože je jen na něm, které podmínky řešení vybere jako směrodatné a 

které naopak zanedbá. 
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3 Aplikace jednotlivých metod ve vybraných 

softwarech 

V dnešní době existuje celá řada softwarů, které se dají k řešení geotechnických úloh 

použít, nař. PLAXIS, PHASES, FLAC, UDEC, GEO5, MIDAS aj. Využití těchto softwarů 

závisí na typu geotechnické úlohy a výběru metody, kterou budeme chtít pro řešení použít. 

Pro účely této kapitoly jsem v programu GEO 5 vytvořila simulační model jednoduchého 

svahu (dále jen svah A), na kterém budou demonstrovány výhody a nevýhody tří různých 

programů z pohledu uživatele, a to GEO 5 Stabilita svahu, GEO 5 MKP a MIDAS GTS. 

Všechny tři programy vycházejí z metod určení stability svahu uvedených v kapitole 1. 

Konkrétně budou použity následující metody: 

- metody mezní rovnováhy: Bishop, Petterson, Spencer, Janbu a morgenstern 

– price, pomocí softwaru GEO 5 Stabilita svahu 

- metoda konečných prvků pomocí softwarů GEO 5 MKP a MIDAS GTS.  

3.1 GEO 5 

V této podkapitole se zaměříme na posuzování pomocí programu GEO 5 Stabilita svahu a 

GEO 5 MKP. Vzhledem k podobnosti uživatelského rozhraní, budou tyto dva programy 

posuzovány souběžně a to až do fáze výpočtu. 

3.1.1 Vytváření modelu 

Rozsah, resp. rozměry světa modelu, vychází z geometrie svahu. Rozsah musí být 

dostatečně velký, aby model zahrnoval jak svah samotný, tak předpokládanou smykovou 

plochu. 

Nejprve je nutné nadefinovat rozměry světa. Délka rozměru světa je automaticky 

nastavena na 30 m. Výška modelu není limitována. Lze nastavit pouze spodní hranici 

modelu od nejnižšího bodu rozhraní. Ve většině případů by mělo stačit 5m, které jsou 

přednastavené programem. Takto vytvořený rozsah světa je vhodný, pro všechny modely, 
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které v rámci této práce použijeme. Jakmile jsou nadefinovány rozměry světa, 

přistupujeme k zadávání rozhraní. 

Při zadávání rozhraní vycházíme z toho, zda se jedná o: 

-  svah projektovaný, kde se musíme spokojit s poměrně časově náročnějším, 

ručním zadáváním; 

o pomocí osového kříže přímo na pracovní ploše 

o zadáváním souřadnic jednotlivých bodů 

- svah existující 

o ručním zadáním rozhraní 

o importem šablony ve formátu dxf 

o importem rozhraní ve formátu dxf 

V obou případech pracujeme na základě geodetického měření a geologického průzkumu. 

Ruční zadávání rozhraní 

Ruční zadávání pomocí osového kříže nemá v praxi žádné využití. Mnohem významnější 

je ruční zadávání jednotlivých bodů terénu. A to především v těch případech, kdy 

například verze programu GEO5 není kompatibilní s verzí programu ve kterém byl 

vytvořen soubor bodů profilu ve formátu dxf. V takovém případě totiž k nahrání rozhraní 

nedojde, případně je velmi problematické, časově náročné a je tedy vhodné zvolit jinou 

metodu zadávání. 

 

Obrázek č. 4 Postup zadávání bodů rozhraní v progranu GEO 5 Stabilita svahu 
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Obrázek č. 5 Nahrávání formátu .dxf do šablony a do rozhraní  

 

Pokud máme již vytvořený svah v jiném programu skupiny GEO 5, probíhá toto nahrání 

vždy bez problémů. Pro vytváření rozhraní je však paradoxně vhodnější šablona, podle 

které můžeme rozhraní „obkreslit“ ručně. Při importu „do rozhraní“ se totiž importují 

pouze body a ne celá rozhraní. Ta program vytváří automaticky ihned po importu, a může 

tak dojít k chybě. Následně je sice vytvořen stejný počet rozhraní, ta jsou však tvořena 

jinými body (Obrázek č. 6). 

Důvodem je fakt, že program automaticky vytváří rozhraní „odshora dolů“, tedy od 

nejsvrchnější linie po tu nejnižší. Při vytváření modelu tak ovšem vždy nepostupujeme. 

Výsledky dvou takto zadaných rozhraní se pak mohou lišit, jak ukazuje obrázek č. 6 b1) a 

b2). Stupeň stability pro původní rozhraní je rovno 1,1, kdežto ve druhém případě je rovno 

0,9. 
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a1) a2) 

  

b1) b2) 

Obrázek č. 6 Chyby importu rozhraní 
Modrá čísla představují jednotlivá rozhraní. a1) původní vytvořená rozhraní uživatelem; a2) stejná rozhraní po importu; 

b1) správný výsledek v programu MKP; b2) chybný výsledek způsobený špatně zadaným rozhraním 

 

Vytvoření rozsahu světa a rozhraní svahu A 

Svah je tvořen homogenní soudržnou zeminou jílovitého typu. Úloha bude řešena v rovině 

na profilu svahu A.  

Délka rozměru světa je nastavena na 30 m. Spodní hranice modelu od nejnižšího bodu 

rozhraní je 5m. 

Profil svahu A byl vytvořen ručně osmi zvolenými body, v plánované délce rozsahu 

modelu 55 m. Svah je tvořen třemi řezy; každý z těchto řezů má výšku 4 m na 7 m 

půdorysné délky (sklon řezu je tedy cca 27°, resp. 1:0,6). Šířka pracovní plošiny je 3 m. 

Pata svahu A má souřadnice [0,0; 0,0] a hlava svahu [27,0; 12,0]. Na půdorysné délce 

svahu 27m, je tak překonán výškový rozdíl 12 m. Sklon svahu je pak cca 20°, resp. 1:0,5. 
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Obrázek č. 7 Rozhraní svahu A 

Zadávání parametrů zemin 

Abychom mohli přiřadit zeminy jednotlivým rozhraním, je nutné tyto zeminy definovat.  

Zadáme jméno zeminy, kterou definujeme, přiřadíme jí grafickou podobu pro zobrazení a 

definujeme základní parametry. Ty můžeme zvolit ze směrných normových charakteristik 

zemin (ČSN 73 1001 „Základová půda pod plošnými základy“), které jsou součástí 

programu. Druhou, komplikovanější nicméně často vhodnější možností je zadání 

výsledků vlastností zeminy z laboratorních zkoušek. 

Z principu metod pro výpočet svahu zemin vyplývá, jaké vlastnosti zeminy budou 

ovlivňovat analýzu stability svahu. Jedná se o následující: 

- Objemová tíha: Je definována jako tíha jednotky (m
3
) zeminy. Zahrnuje jak 

tíhu pevných částic, tak tíhu vody v pórech. Objemová hmotnost se určuje 

laboratorními nebo polními metodami jako podíl hmotnosti a objemu vzorku 

zeminy. 

- Smyková pevnost: závisí na velikosti normálového napětí v rovině porušení 

a v obecném případě má dvě složky: vnitřní tření charakterizováno úhlem vnitřního 
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tření a soudržnost, kterou lze definovat jako smykovou pevnost při nulovém 

normálovém napětí.  

- Napjatost: uvádí, zda jsou pro výpočet použity hodnoty totálního 

(celkového), nebo efektivního (účinného) napětí.  

- Modul pružnosti E: popisuje tuhost materiálu; u zemin má vliv jen v oblasti 

malých přetvoření. Po splnění podmínky plasticity nemá pro výpočet podstatný 

vliv. 

- Poisonovo číslo: poměr deformace tělesa ve směru napětí a kolmo k němu. 

- Úhel dilatance: udává velikost plastické objemové expanze, pokud je roven 

nule, pak se předpokládá, že zemina při smyku nemění svůj objem. 

Takto nadefinované zeminy přiřazujeme k jednotlivým rozhraním.  

Velice jednoduchým způsobem lze definovat kotvící a stabilizační prvky svahu. Program 

rovněž umožňuje modelovat působení zatížení, nebo zemětřesení. Protože tato práce 

s žádnými z těchto faktorů nepracuje, nebudou zde již dále rozebírány. 

 

Obrázek č. 8 Přidání nových zemin 
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Parametry zeminy svahu A 

Vzhledem k tomu, že svah A je modelový případ, byly pro jednoduchost použity 

parametry zeminy F6 předdefinované v databázi zemin programu GEO 5. Tato třída je 

označena jako jíl s nízkou až střední plasticitou, tuhé konzistence.  

Objemová tíha 21,00   [kN.m
-3

] 

Napjatost Efektivní - 

Úhel vnitřního tření 19 [°] 

Soudržnost zeminy 12,00 [kPa] 

Modul pružnosti 2,15 [MPa] 

Poisonovo číslo 0,40 - 

Úhel dilatance 0,00° [°] 

3.1.2 Výpočet GEO 5 - Stabilita svahu 

Nastavení výpočtu 

V pravém menu „Režimy“, je nutné nastavit metodiku posouzení. Vzhledem k tomu, že 

stabilitu na lomových provozech budeme posuzovat v souladu s vyhláškou ČBÚ 26/1989 

Sb., ve zn. p. p., která požadavky na bezpečnosti svahů udává dle stupně bezpečnosti, 

zvolíme právě tuto metodiku.  

Stupeň bezpečnosti zadáváme dle požadavků, vyplývajících z paragrafu 34 a 35, uvedené 

vyhlášky: 

Stupeň bezpečnosti generálního svahu tvořeného zeminami musí být nejméně[14]: 

a) 1,5 pro svahy trvalého charakteru (stav trvající déle než rok),  

b) 1,3 pro svahy dočasného charakteru (stav trvající méně než rok),  

c) 1,2 uvažuje-li se o reziduální pevnosti zemin v převážném rozsahu svahu.  

Stupeň bezpečnosti musí být přiměřeně zvýšen, jde-li o svahy  

a) v zeminách náchylných k přijímání vody a ke skluzům,  
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b) v potrhané zemině nebo jinak narušené,  

c) proti úklonu vrstev,  

d) v zeminách, jejichž mechanické vlastnosti se mohou podstatně měnit odlehčením,  

e) v nepříznivých geologických podmínkách (tektonika, úložní poměry apod.),  

f) poddolované.  

Stupeň bezpečnosti řezu zemin musí být nejméně  

a) 1,2 u soudržných zemin,  

b) 1,1 u nesoudržných zemin,  

c) 1,3 u řezů trvalého charakteru (bočních a konečných závěrných) a u řezů, na nichž jsou 

umístěny dopravní trasy a jiná zařízení.  

 

Obrázek č. 9 Nastavení metodiky výpočtu 

Na základě takto zadané hodnoty stupně bezpečnosti, program vyhodnotí, zda stabilita 

posuzovaného svahu vyhovuje, či nikoli. 
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Zadání smykové plochy 

Podle toho zda při svahovém pohybu převládá pohyb translační, nebo rotační volíme 

smykovou plochu polygonální, nebo kruhovou. 

Polygonální smyková plocha je tedy vhodná při modelování svahu nesoudržných zemin 

a svahů, kde je z důvodu různých poruch možno očekávat usmýknutí podle 

predisponovaných ploch, které jsou nám známy. V této práci se sice budeme zabývat 

nesoudržnými zeminami (písky), ale vzhledem k tomu, že v přirozeném uložení jistou 

soudržnost vykazují, byla pro jejich posouzení použita smyková plocha kruhová. 

Polygonální smykovou plochu tvoříme zadáváním jednotlivých bodů polygonu. Pokud 

ovšem smykovou plochu neznáme, je vhodnější využít funkce „převedení kruhové plochy 

na polygonální“. Při tomto převodu zadáváme počet segmentů (od dvou do deseti), na 

které se kruhová plocha rozdělí. 

Kruhová smyková plocha je dána třemi body: dvěma na povrchu terénu a jedním uvnitř 

tělesa. Při hledání kruhové smykové plochy postupujeme následovně: 

Pomocí osového kříže ručně naneseme všechny tři požadované body kruhové smykové 

plochy, a to tak, aby byla zabrána co možná největší plocha tělesa. Tato plocha v podstatě 

představuje hranici oblasti hledání smykové plochy kritické. Při optimalizaci, se body na 

povrchu terénu vzájemně přibližují. Pokud by byly zadány příliš blízko sebe, mohlo by se 

stát, že bychom „minuli“ oblast s kritickou smykovou plochou a výsledek by nebyl 

objektivní.  

Poté co jsme „vymezili oblast hledání“, vybereme výpočtovou metodu (např. Bishop, 

Fellenius/Petterson, Spencer etc.) pro posouzení a zvolíme funkci „optimalizace smykové 

plochy“. Jak dokazuje Obrázek č. 10, zadání prvotní kruhové smykové plochy je přitom 

velice důležité. 

Kritická smyková plocha respektive, numerická metoda jejího hledání, vychází z principu 

zvolené metody (na obrázku Bishop). Z toho důvodu se kritické plochy hledané v rámci 

jiných metod budou nepatrně lišit a to do té míry, do jaké míry jsou rozdílné matematické 

principy stabilitního výpočtu; jak už bylo uvedeno, bude se jednat o metody Bishop, 

Fellenius/Petterson, Spencer, Janbu a Morgenstern-Price. 
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a1) a2) 

  

b1) b2) 

Obrázek č. 10 Chyby při hledání kritické smykové plochy 

 a1) správně zadaná prvotní smyková plocha b1) optimalizací nalezená kritická smyková plocha; a2) nevhodně zvolená 

prvotní smyková plocha; b2) optimalizací nalezená kritická smyková plocha (v červeném kruhu) – chybný výsledek 

Rozdíly kritických smykových ploch jednotlivých metod demonstruje tabulka. Rozdíly 

středů a poloměrů jednotlivých ploch vycházejí z principu použitých metod a pohybují se 

v řádech desetin metrů. Výjimku tvoří Pettersonova metoda, která neuvažuje vliv 

soudržnosti sousedních proužků. Ve zbylých případech jsou rozdíly zpravidla 

zanedbatelné. 

Výpočet GEO 5 - Stabilita svahu: Svah A 

Jako výchozí je v programu nastaven stupeň bezpečnosti na 1,5. V případě svahu A, 

budeme předpokládat, že se jedná o svah dočasného charakteru, tedy stav trvající méně než 

rok, a proto ve smyslu vyhlášky 26/1989 Sb., ve zn. p. p. (§34, odst 1b) bude změněno 

nastavení stupně bezpečnosti na 1,3.  Do výpočtu nezahrnujeme pro zjednodušení celé 

situace vliv vody, foliace, přitížení ani žádných jiných vedlejších faktorů a pro výpočet je 

tedy zásadní pouze tíha vlastního tělesa nad kritickou smykovou plochou. Dle již zmíněné 

vyhlášky, musí být stupeň bezpečnosti v opačném případě přiměřeně zvýšen (§34, odst 2).  
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Tabulka č. 1 Srovnání průběhu kritických smykových ploch  

Bishop 

 

Střed [4,35; 30,01] 

Poloměr R = 30,32 m 

Petterson 

 

Střed [6,28; 24,65] 

Poloměr R = 25,44 m 

Spencer 

 

Střed [4,40; 29,32] 

Poloměr R = 29,65 m 

Janbu 

 

Střed [4,62; 29,63] 

Poloměr R = 29,99 m 

Morgenstern – Price 

 

Střed [4,40; 30,14] 

Poloměr R = 30,46 m 
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Toto „přiměřené“ zvýšení stupně bezpečnosti, lze určit buď empiricky, nebo využitím 

výpočetního programu, v ideálním případě kombinací obou uvedených možností. 

Programy GEO 5 všeobecně dovolují řešiteli geotechnické úlohy vytvářet fáze budování, 

což se dá v tomto případě použít pro srovnání vlivu různých faktorů na stupeň stability 

svahu.  

Tabulka č. 2 Porovnání výsledků analýzy metodami mezních stavů 

Svah A Bishop Fellenius/Petterson Spencer Janbu Morgenstern- 

Price 

Stupeň 

stability 

1,47 1,40 1,47 1,47 1,47 

 

Výsledky vypočteného stupně stability uvádí tabulka. Podrobný výstupní dokument celé 

úlohy v programu GEO 5 Stabilita svahu je přílohou č. 1 této práce. 

Z tabulky je opět jasně vidět, že Pettersonova metoda vykazuje nižší stupeň stability, než 

ostatní uvedené metody. S jedinou výjimkou tak uvedené metody mezní rovnováhy 

vykazují stupeň stability stejný, tedy 1,47 (Rozdíly se zde pohybují v řádu tisícin a jsou 

zanedbatelné). 

3.1.3 Výpočet GEO 5 MKP 

Při využití metody konečných prvků, je nutné před zahájením výpočtu nadefinovat síť 

konečných prvků. Programem je generována trojúhelníková síť, přičemž uživatel zadává 

pouze délku hrany. Program dále umožňuje zahuštění sítě prvků formou liniového nebo 

bodového zahuštění. Tohoto zahuštění představuje zpřesnění výsledků změn napětí a 

deformace a je využíváno při komplikovanějším reliéfu terénu, případně v oblastech, kde 

očekáváme změny napětí a deformace největší. 

Program nevyžaduje zadání okrajových podmínek, tedy omezení stupňů volnosti krajových 

uzlů – provádí je automaticky. Stejně tak program automaticky počítá s působením vlastní 

tíhy celého tělesa a není tedy nutné je nijak zadávat. 
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Po vytvoření sítě prvků přestoupíme k vlastnímu výpočtu. Zde se v rámci posuzování 

stability otevírá nové pracovní rozhraní – „Stabilita“.  

Výpočet se standardně provádí redukcí parametrů c a φ (soudržnosti a smykového tření), 

v jednotlivých iteračních krocích. 

Výpočtový čas závisí na složitosti zadaného profilu a jeho parametrů. Výsledkem je stupeň 

stability a grafické zobrazení posunů uzlů jednotlivých prvků ve směru osy x  a 

osy y v milimetrech. 

Grafický výsledek je možné zobrazit plošně, nebo formou izolinií. 

Výpočet v GEO 5 MKP: svah A 

Posouzení stability svahu bylo provedeno na principu metod změn napjatosti zemního 

tělesa, metodou konečných prvků, s postupným využitím materiálového modelu Mohr-

Coulomb. 

Rozhraní svahu A bylo ve formátu DXF nahráno do programu GEO 5 MKP. Použita byla 

zemina se stejnými parametry, jako v předchozím výpočtu. Programem byla vygenerována 

trojúhelníková síť, s délkou hrany prvku 2 m (Obrázek č. 11 Vygenerovaná síť prvků svahu A 

v programu GEO 5 MKP). S ohledem na účel této kapitoly nebylo zahuštění sítě provedeno. 

 

Obrázek č. 11 Vygenerovaná síť prvků svahu A v programu GEO 5 MKP 



Martina Michnová: Možnosti využití softwaru pro řešení stability svahů  

2014  36 

Stupeň stability v tomto případě program určil jako 1,48. Posuny uzlových bodů prvků 

v mm ve směru dx a dy prezentují obrázky 12 a) a 12 b).  

 

a) 

 

b) 

 

Obrázek č. 12  Posouzení stability svahu A metodou MKP 

a) posuny uzlů ve směru osy x (mm); b) posuny uzlů ve směru osy y (mm) 
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3.2 MIDAS GTS 

Možnosti výpočetního programu MIDAS GTS jsou mnohem širší než v předchozím 

případě, o to více je program složitější a méně přístupný běžnému uživateli.  

Během analýzy se uživatel pohybuje ve třech až čtyřech fázích budování. První fází je 

vytvoření modelu, druhou pak nastavení parametrů analýzy, třetí fází je výpočet a čtvrtá 

fáze budování nám nabízí dodatečné úpravy v již propočteném modelu. Program je 

v pohledu uživatelského rozhraní podobný běžným projektantským aplikacím jako je např. 

Autocad; celá řada funkcí umožňuje vytvořit během chvíle relativně přesný model 

požadované situace.  

3.2.1 Vytváření modelu 

Při vytváření nového projektu je velmi důležité hned zpočátku nastavit jednotky síly a 

délky, se kterými bude program operovat a případně je nastavit na, u nás běžně užívané, 

kN a m. Pak teprve přistoupíme k vytváření rozhraní.  

Pokud máme k dispozici data rozhraní modelu (formou souřadnic bodů v textovém 

souboru nebo formou souboru DXF), lze je do souboru nahrát a vyhnout se tak 

zdlouhavému ručnímu zadávání (Obrázek č. 13). 

 

Obrázek č. 13 Import rozhraní ve formátu .dxf 
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Nyní je třeba z nahraného rozhraní vytvořit plošný model. Ten vytváříme pomocí funkce 

„plane face“. Každému rozhraní přiřadíme jednu plochu, a to tak, že označíme všechny její 

hraniční linie. Při importu rozhraní se často stává, že se jednotlivé linie rozhraní nevloží 

jako celek, ale jako soubor linií. Problematické jsou především linie ukloněné. Při 

vytváření ploch rozhraní je důležité označit všechny tyto linie. Vytvořená plocha se 

v případě správného zadání zabarví. Tak postupujeme, až do chvíle, kdy každé rozhraní má 

vytvořenou vlastní plochu. 

Do této chvíle jsou plochy v pracovní ploše pouze geometrickým prvkem a je třeba jim 

přiřadit funkci modelu geotechnické úlohy. V tento okamžik můžeme model převést do 

třetího rozměru jednoduchou funkcí „extrude“ (Obrázek č. 14), kdy stačí vybrat plochu, 

kterou chceme roztáhnout a směrový vektor podle kterého má k roztažení dojít. 

 

Obrázek č. 14 Použití funkce "Extrude" 

 

Každému rozhraní proto musí být přidělen tzv. atribut (lomová stěna, skrývka, …). Pomocí 

příkazové cesty: Model  Property  Attribute  Add. Každý z těchto atributů může být 

tvořen rozdílnými zeminami. Stejně jako v jiných softwarech je zde nutné nadefinovat 

zeminy, se kterými budeme pracovat. V tomto programu nelze vybrat zeminu 

z existujícího seznamu, nicméně na rozdíl od programů GEO 5, lze importovat jak atributy, 

tak zeminy z projektů již vytvořených. 
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Vytváření sítě prvků 

V této fázi je zapotřebí stanovit parametry pro generování sítě. Způsob generování výrazně 

ovlivňuje uživatel. Program zahrnuje mnoho funkcí, které tvoření sítě usnadňují. 

Nejjednodušším způsobem je využití funkce Auto-mesh solid (Obrázek č. 15). V rámci této 

funkce označíme těleso, na kterém chceme síť vytvořit. Dále nastavíme délku hrany prvku 

(element size) a tělesu teprve teď přiřadíme příslušný atribut. 

 

Obrázek č. 15 Vytváření sítě prvků: MIDAS GTS 

 

V tento moment končí fáze modelování a nastává fáze analýzy.  

3.2.2 Analýza 

Nyní je třeba nastavit liniové opory modelu a zatížení (v případě svahu A pouze gravitace). 

K tomuto účelu nabízí program funkci ground, která automaticky vytvoří liniové opory 

simulující kontakt modelu s okolím. Modelování působení vlastní tíhy zeminového tělesa 

usnadňuje funkce self weight. Působení je již předem nadefinováno a uživatel je nucen 

určit pouze směrový vektor, kterým vlastní tíha bude působit (v tomto případě (0;-1;0)). 

Konečně uživatel zadá parametry analýzy, kterou chce provést (Obrázek č. 16). Zde je nutné 

zadat jméno analýzy (např. Stabilita), vybrat typ výpočtové metody (Slope Stability 
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Strength Reduction Method). Tři barevně rozlišené sloupce představují parametry, se 

kterými se v rámci analýzy bude počítat. První sloupec (modrý) představuje všechna tělesa, 

pro které byla vygenerována síť prvků a kterým byl přiřazen atribut (Element), dále 

všechny okrajové podmínky (Boundary) a zatížení (Load), které byly v rámci projektu 

nadefinovány. Do druhého sloupce (zeleného) myší přetahujeme všechny parametry, které 

chceme v rámci analýzy akceptovat. Do posledního sloupce (žlutého) přetáhneme ty 

parametry, které chceme v rámci analýzy zanedbat.  

 

Obrázek č. 16 Nastavení analýzy: MIDAS GTS 

3.2.3 Výsledky  

Výpočet spouštíme funkcí Solve. Stupeň stability v tomto případě program určil jako 1,79. 

Grafický výsledek analýzy umožňuje uživateli v modelu najít místa nejvíce namáhaná a 

v případě nevyhovujícího stupně stability tak pomoci vybrat vhodné řešení pro zajištění 

stability svahu.  

Posuny uzlových bodů prvků ve směru dx a dy prezentují Obrázek č. 17. Základní 

jednotkou posunu jsou v tomto případě metry, a hodnotu těchto posunů jsou uvedeny 
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v legendě modelu. Barevné označení míst posunů, umožňuje rychlé a přehledné vyznačení 

oblastí, ve kterých k posunům došlo, přičemž červená představuje místa s minimálním 

nebo žádným posunem a modrá pak místa nejvíce deformovaná. Legenda rovněž uvádí 

procentuální zastoupení jednotlivých oblastí v modelu. 

 

a) 

 

b) 

Obrázek č. 17 Posunutí uzlových bodů 

 a) posunutí ve směru osy x b) posunutí ve směru osy y 
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4 Praktické příklady nasazení softwarů 

Jako praktický příklad, jsem vybrala dobývací lomovou stěnu lomu Závada 

v Bohuslavicích. Těžená surovina je zde relativně homogenní, úložné podmínky jsou dobré 

a vytvoření modelu by tak mělo být velice jednoduché. Snahou bylo vybrat takovou 

lokalitu, jejíž model bude snadno vytvořitelný a jejíž parametry budou natolik jednoduché, 

aby byly výsledky zatíženy co nejmenší chybou.  

4.1 Charakteristika lokality 

Ložisko Závada je ložiskem písku. Vyráběno je zde přírodní kamenivo frakcí 0/2 a 0/4, 

které je využíváno jako písek pro stavební účely, výrobu betonů, malt, inženýrské stavby 

apod. Vzhledem k tomu, že se jedná o téměř nesoudružnou zeminu, dochází k rozpojování 

materiálu samovolně. Takto rozpojený materiál se hromadí při patě svahu řezu a vytváří 

osypy (Obrázek č. 18 Lomová stěna pískovny Závada). Kolovým nakladačem je materiál 

z osypu naložen a převezen k mobilní třídící lince, kde probíhá jeho úprava. Těžba 

suroviny probíhá nejméně 1m nad hladinou podzemní vody. 

 

Obrázek č. 18 Lomová stěna pískovny Závada 
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Poměrně široká porubní fronta zajišťuje dostatečné množství osypu pro těžbu, takže 

nedochází k podkopávání řezů za účelem rozpojování. 

4.1.1 Identifikační údaje 

Ložisko :  Bohuslavice-Závada  (3 017 901)- výhradní ložisko 

Nerost :  Štěrkopísek (nevyhrazený nerost) 

Dobývací prostor  : Bohuslavice (71050), DP Bohuslavice, ČSK GŘ Praha, č.j.DP- 

   9346/88, 3.2.1988  

CHLÚ  :  Bohuslavice (01790100), CHLÚ Bohuslavice, OBÚ Ostrava,  

   č.j.3483/1989-460/Ing.Me/Hu, 30.5.1989 

Katastrální území : Bohuslavice u Hlučína (606529) 

Mapa 1 : 50 000 : M-33-73-A 

Obec :   Bohuslavice (506192) 

Okres :   Opava (CZ0805) 

Kraj :   Moravskoslezský  (CZ080) 

4.1.2 Geologická charakteristika ložiska [16] 

Ložisko je součástí glaciálních sedimentů kvartérního stáří (pleistocén, riss). Jeho 

bezprostřední podloží je tvořeno kvartérními glacilakustrinními jíly, písčitými jíly nebo 

souvkovými hlínami, odpovídajícími sálskému zalednění.  

Vlastní ložisko je tvořeno glacilakustrinními písčitými sedimenty sálského zalednění. Jeho 

mocnost se pohybuje od 22 m do 27 m, jeho báze i strop jsou zvlněné.  

Nadloží ložiska je tvořeno sprašovými hlínami s horizontem humusovité hlíny (ornice) na 

povrchu. Pod nimi se vyskytují náplavové písčité hlíny a jílovité písky. Mocnosti skrývky 

místy dosahují až několika m. 
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4.2 Odběr vzorků a práce v terénu 

Vzhledem k rychlému postupu porubní fronty, není možné vymodelovat skutečný profil 

lomové stěny. Model tedy bude vycházet ze skutečností získaných z geologické 

dokumentace poskytnuté společností Kamenolomy ČR a parametrů získaných na místě při 

odběru vzorků.  

Parametry, které je potřeba získat jsou následující:  

- Sklon a výška ulehlých písků lomové stěny 

- Sklon a výška osypu 

- Mocnost jílovitých písků a jejich úklon ve svrchní části stěny 

Sklony a výšky jednotlivých částí stěny jsou určeny měřením pomocí nivelační latě a 

geologického kompasu. Výsledky měření jsou uvedeny v kapitole 4.4 Vytváření modelu. 

Další parametry, které je pro vytvoření modelu třeba získat, se týkají samotné suroviny. 

V podstatě do modelu budeme zavádět tři druhy zeminy a to: jílovité písky ve svrchní části 

stěny, materiál osypu a ulehlé písky tvořící vlastní těleso stěny. Zájmovými vlastnostmi 

těchto zemin pak bude především: Úhel vnitřního tření, soudržnost materiálu, objemová 

hmotnost, objemová hmotnost saturované zeminy, modul přetvárnosti a poissonovo číslo. 

Za tímto účelem byly odebrány dva vzorky – zeminy z osypu a jílovitého písku. Ulehlý 

písek tvořící vlastní stěnu pracovního řezu, má příliš nízkou soudržnost pro odběr 

neporušeného vzorku. Nicméně minimální (nepravou) soudržnost vykazoval, z toho 

důvodu byla na základě zkušeností, dosazena minimální hodnota soudržnosti 2 kPa. 

Charakteristický písek je světle hnědý, hnědý, rezavý žlutý až bělavě šedý, středně zrnitý, 

nebo jemnozrnný. Ve složení písčité frakce převládá křemen, mimo něj je zastoupena 

pestrá škála hornin (zastoupení podobné jako u hrubé frakce). V píscích se místy vyskytují 

proplástky jílů nebo souvkových hlín. Struktura písků odpovídá prostředí vzniku. Na 

ložisku jsou patrné subhorizontální vrstvy o mocnosti cm až desítek cm, lišící se barvou 

nebo zrnitostním složením. V detailu je běžné šikmé nebo křížové zvrstvení.  
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4.3 Stupeň bezpečnosti generálního svahu 

Obecně lze říci, že z pohledu stability svahu budeme posuzovat stabilitu nesoudržné 

zeminy. Soudržnost by v tomto případě měla být teoreticky nulová, přičemž úklon 

pracovního řezu by měl být roven úhlu vnitřního tření. Smyková plocha by v tomto případě 

měla být rovnoběžná se sklonem svahu.  

Stabilitu vlastní suroviny v tomto případě zvyšuje působení dilatance a nepravé 

soudržnosti. Ve svrchní části stěny se pak vyskytují jílovité písky (Obrázek č. 19), které 

vykazují jistou soudržnost a vytváří tak první rozhraní pro vytvoření modelu pracovní 

stěny. Vznikající osypy u paty stěny dosahují výšky až dvou třetin hlavní stěny. Osypový 

materiál pak vytváří přirozený násep, který zatěžuje patu svahu a snižuje generální svah 

celé stěny.  

 

Obrázek č. 19 Jílovité písky 

Protože profil prochází porubní frontou pískovny, budeme v případě modelovaných svahů 

předpokládat, že se jedná o svahy dočasného charakteru, tedy stav trvající méně než rok, a 

proto ve smyslu vyhlášky 26/1989 (§34, odst. 1b) by mělo být nastavení stupně 

bezpečnosti v programu změněno na 1,3. Zároveň se však jedná o jeden řez nesoudržných 

zemin, pro který vyhláška stanovuje stupeň bezpečnosti nižší – 1,1 (§34, odst. 2b). Nejsou 
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známy žádné okolnosti (§34, odst. 2), které by negativně ovlivňovaly stabilitu svahu a 

kvůli kterým by musel být stupeň bezpečnosti zvýšen. 

4.4 Vytváření modelu 

Na základě důlní mapy byl vytvořen profil porubní fronty. Ten má následující parametry: 

 výška [m] délka [m] úklon [°] 

Generální svah 11,8 13,5 41 

Svah osypu 7,64 10,91 35 

Svah stěny 9,7 7,76 51,3 

Svah horní vrstvy 2,1 0,94 66 

 

Vzhledem k tomu, že přítomnost osypu ovlivňuje stabilitu stěny, výpočet bude proveden 

pro dvě modelové situace –bez osypu (dále jen svah B) a s osypem (dále jen svah C). 

 

Obrázek č. 20 Rozhraní svahu C 

Na základě důlní mapy, geologické dokumentace pískovny Závada ([16]) a 

fotodokumentace vytvořené na místě, vytvoříme v programu GEO 5 Stabilita svahu 

odpovídající model (Obrázek č. 20). 
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Jednotlivým rozhraním jsou přiřazeny zeminy parametrů, které byly zjištěny ze vzorků 

odebraných z lomové stěny: 

  Kyprý písek  Písek stěny Jílovitý písek 

E  [kN.m 
-2

] 30 000  60 000  12 000  

ν  [-] 0,28 0,28 0,3 

γ  [kN.m 
-3

] 14,74 20 18,5 

γ sat  [kN.m 
-3

] 14,74 20 18,5 

c  [kN.m 
-2

] 0 2 10 

φ [°] 40 42 30 

 

4.5 Výpočet pomocí softwaru Geo5 – Stabilita svahu 

Do výpočtu nezahrnujeme vliv vody, protože ten je zde minimální. Hydrogeologické 

podmínky jsou dobré a těžba probíhá nad hladinou podzemní vody. Pro výpočet je zásadní 

pouze tíha vlastního tělesa nad kritickou smykovou plochou.  

 

Obrázek č. 21 Kritická smyková plocha svahu B (metoda Bishop) 
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Obrázek č. 22 Kritická smyková plocha svahu C (metoda Bishop) 

 

Podle postupu uvedeného v kapitole 3, byly nalezeny kritické smykové plochy v rámci 

jednotlivých metod a proveden výpočet stupně stability svahu B (Obrázek č. 21) a C 

(Obrázek č. 22). 

Výpočet byl proveden metodami mezní rovnováhy, stejně jako tomu bylo v případě svahu 

A. Výsledky stupňů stability pro svah B a C uvádí tabulka: 

Tabulka č. 3 Stupně stability metod mezní rovnováhy - svah B a svah C 

 Geo 5  
Bishop 

Geo 5 
F-P 

Geo 5 
 Spencer 

Geo 5 
Janbu 

Geo 5 
M-P 

Svah B 0,98 0,95 0,98 0,99 1,00 

Svah C 1,27 1,22 1,26 1,25 1,27 

 

Jak je z tabulky patrné, svah bez osypu není stabilní, a dochází k menším sesuvům, které 

tvoří osyp. Svah pracovního řezu s takto vytvořeným osypem naopak splňuje stupeň 

bezpečnosti požadovaný bezpečnostní vyhláškou. 

Podrobný výstupní dokument popisující analýzu stability je přílohou č. 3 (svah B) a 

přílohou č. 5 (svah C) této práce.  
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4.6 Výpočet pomocí softwaru Geo5 – MKP 

Rozhraní svahu B a C bylo ve formátu DXF nahráno do programu GEO 5 MKP. Použity 

byly zeminy se stejnými parametry, jako v předchozím výpočtu. Programem byla  

 

 

Obrázek č. 23 Generování sítě prvků -  svah C 

 

vygenerována trojúhelníková síť, s délkou hrany prvku 1m. (obrázek č. 23). S ohledem na 

jednoduchost modelu, nebylo zahuštění sítě provedeno. 

Stupeň stability v případě svahu B program určil jako 0,90 a v případě svahu C jako 1,11. 

Posuny uzlových bodů prvků v mm ve směru dz prezentuje obrázek č. 24. Stejně jako 

výpočet pomocí metod mezních stavů, i metoda MKP v tomto případě potvrdila, že svah je 

do určité míry stabilní, pokud je v jeho patě nahromaděn osypový materiál, a zároveň 

splňuje podmínku stupně bezpečnosti, kterou udává vyhláška.  
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Obrázek č. 24 Posunutí ve směru osy z pro svah B a svah C 

 

4.7 Výpočet pomocí softwaru Midas GTS 

Do nového projektu bylo nahráno rozhraní svahu C, vytvořené v programu GEO 5. Dále 

byly nadefinovány parametry zemin jednotlivých rozhraní – kyprý písek, písek stěny a 

jílovitý písek. Byly vytvořeny atributy nesoucí odpovídající vlastnosti jednotlivých zemin 

– osyp, stěna, vrchní vrstva. 



Martina Michnová: Možnosti využití softwaru pro řešení stability svahů  

2014  51 

Dle postupu uvedeného v kapitole 2, byl vytvořen model svahu C a vygenerována síť 

prvků o délce hrany 1 m (obrázek č. 25). Jednotlivým rozhraním byly přiřazeny 

odpovídající atributy.  

 

Obrázek č. 25 Model svahu C: MIDAS GTS 

Funkcí ground byly stanoveny okrajové podmínky, simulující chování zeminového tělesa 

v masivu, čili byly sníženy stupně volnosti okrajových uzlových bodů.  

 

 

Obrázek č. 26 Označení tělesa osypu jako "neaktivní" 

. 
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Bylo definováno působení vlastní tíhy tělesa funkcí self weight směrovým vektorem ve 

směru osy z.  

Byly stanoveny dva různé předpoklady analýzy – jeden pro výpočet svahu B (bez osypu) a 

jeden pro výpočet svahu C (s osypem). Analýzu svahu B definujeme tak, že označíme 

těleso osypu jako neaktivní (obrázek č. 26) 

Stupeň stability v případě svahu B program určil jako 1,31, pro svah C pak jako 1,51. Obě 

tyto hodnoty jsou nad limitní hranicí stupně bezpečnosti 1,1. Grafický výsledek analýzy, 

respektive posuny uzlových bodů v rámci osy X a Z, prezentují obrázky. Základní 

jednotkou posunu jsou metry, a hodnotu těchto posunů jsou uvedeny v legendě modelu. 

Legenda rovněž uvádí procentuální zastoupení míry posunu v modelu.  
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a) 

 

b) 

Obrázek č. 27 Výsledné posunutí DXZ: MIDAS GTS 

a) Svah B; b) Svah C 
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5 Porovnání výsledků jednotlivých softwarů 

Výsledky stupňů stability určené jednotlivými programy uvádí tabulka. Stejně jako 

v případě svahu A, i zde nejnižší hodnoty vykazuje výpočet Pettersonovou metodou 

(Fellenius - Petterson). Nejvyšší hodnoty naopak vykazuje software MIDAS GTS.  

Tabulka č. 4 Výsledné stupně stability 

 

Midas 
GTS 

Geo 5 
MKP 

Geo 5  
Bishop 

Geo 5 
F-P 

Geo 5 
 Spencer 

Geo 5 
Janbu 

Geo 5 
M-P 

Svah A 1,79 1,48 1,47 1,40 1,47 1,47 1,47 
Svah B 1,31 0,90 0,98 0,95 0,98 0,99 1,00 
Svah C 1,51 1,11 1,27 1,22 1,26 1,25 1,27 

 

Porovnáním odchylek výsledků analýz stupňů stability zjištěných jednotlivými metodami 

na třech příkladech (svah A až C), vytvoříme předpoklad, na základě kterého můžeme 

posuzovat všechny další výpočty. 

Nejvíce jsou patrné rozdíly ve výsledcích získaných programem MIDAS GTS a programů 

GEO 5 MKP, kde odchylka mezi jednotlivými stupni stability je v rozsahu 0,31 až 0,41. 

Nastavení výpočtu neumožňuje nastavit stejné podmínky pro metodu konečných prvků. 

V obou případech byla použita Newton Raphsonova metoda redukce pevnostních 

parametrů. Změny nastavení výpočtů, konkrétně počtu iterací, nebo výšky redukčního 

kroku neznamenají pro výsledek zásadní změnu, a proto rozdíly mezi výsledky programu 

MIDAS GTS a GEO 5 MKP jsou pravděpodobně dány jiným definováním matice tuhosti, 

která ovšem není z programu zjistitelná a v manuálech není nijak popsána. Proto výsledky 

nemohou být srovnatelné v pravém slova smyslu. Na druhou stranu, odchylky ve 

výsledcích v obou programech jsou vždy podobné a pro přibližnou orientaci by měla být 

jejich znalost dostačující. Pokud tedy provedeme stabilitní posouzení svahu v programu 

MIDAS GTS, budeme muset předpokládat nadhodnocené výsledky stupně stability. 

Naopak nejmenší hodnoty vykazují vzájemné odchylky ve výsledcích výpočtů metod 

mezní rovnováhy, které jsou v řádech setin a jsou zanedbatelné. Výjimkou je snad jen 

Pettersonova metoda, která jako jediná nezahrnuje do výpočtů vliv sousedních proužků a 
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stupeň stability proto vychází vždy o něco nižší než při ostatních metodách mezní 

rovnováhy. I zde se však jedná o odchylku nepřesahující jednu desetinu stupně stability. 

Tabulka č. 5 Odchylky ve výsledcích: Svah A 

Svah A 
Midas 

GTS 
Geo 5 
MKP 

Geo 5 
Bishop 

Geo 5 
F-P 

Geo 5 
Spencer 

Geo 5 
Janbu 

Geo 5 
M-P 

Midas GTS 0,00 0,31 0,32 0,39 0,32 0,32 0,32 
Geo 5 MKP 0,31 0,00 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01 
Geo 5 bishop 0,32 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Geo 5 F-P 0,39 0,08 0,07 0,00 0,07 0,07 0,07 
Geo 5 spencer 0,32 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Geo 5 janbu 0,32 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 
Geo 5 M-P 0,32 0,01 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 

 

Tabulka č. 6 Odchylky ve výsledcích: Svah B 

Svah B 
Midas 
GTS 

Geo 5 
MKP 

Geo 5  
Bishop 

Geo 5 
F-P 

Geo 5 
 Spencer 

Geo 5 
Janbu 

Geo 5 
M-P 

Midas GTS 0,00 0,41 0,33 0,36 0,33 0,32 0,31 
Geo 5 MKP 0,41 0,00 0,01 0,08 0,01 0,01 0,10 
Geo 5 bishop 0,33 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,02 
Geo 5 F-P 0,36 0,08 0,03 0,00 0,03 0,04 0,05 
Geo 5 spencer 0,33 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,02 
Geo 5 janbu 0,32 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 
Geo 5 M-P 0,31 0,10 0,02 0,05 0,02 0,01 0,00 

 

Tabulka č. 7 Odchylky ve výsledcích: Svah C 

Svah C 
Midas 
GTS 

Geo 5 
MKP 

Geo 5  
Bishop 

Geo 5 
F-P 

Geo 5 
 Spencer 

Geo 5 
Janbu 

Geo 5 
M-P 

Midas GTS 0,00 0,40 0,24 0,29 0,25 0,26 0,24 
Geo 5 MKP 0,40 0,00 0,16 0,11 0,15 0,14 0,16 
Geo 5 bishop 0,24 0,16 0,00 0,05 0,01 0,02 0,00 
Geo 5 F-P 0,29 0,11 0,05 0,00 0,04 0,03 0,05 
Geo 5 spencer 0,25 0,15 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 
Geo 5 janbu 0,26 0,14 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 
Geo 5 M-P 0,24 0,16 0,00 0,05 0,01 0,02 0,00 
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6 Závěr 

V rámci této práce byly posuzovány tři geotechnické softwary z pohledu využitelnosti pro 

analýzu svahové stability na lomových provozech; program GEO 5 Stabilita svahů, 

program GEO 5 MKP a program MIDAS GTS. 

Pro lomovou praxi spočívá využití výpočtových softwarů především v usnadnění 

klasických výpočtových metod, jejichž použití bylo dříve příliš zdlouhavé. Velice často se 

setkáváme s případy, kdy je potřeba posoudit svah zeminy již existující, za účelem zjištění 

stupně stability takového svahu. K tomuto účelu je velmi vhodný program GEO 5 – 

Stabilita svahu. Počet požadovaných vstupních parametrů, odpovídá potřebám analýzy. 

Modelování svahu je rychlé a jednoduché, stejně jako přiřazování zemin modelu. Výhodou 

tohoto programu je nízká časová náročnost, přehledné uživatelské rozhraní. Nevýhodami 

tohoto softwaru je poměrně problematické nahrávání bodů rozhraní do programu z jiných 

souborů a tedy v porovnání s programem MIDAS GTS náročnější modelování svahů 

skutečných. 

Se stejným problémem se setkáváme v programu GEO 5 – MKP, který je vhodný spíše 

k modelování napěťově-deformačního stavu celého svahu. Na základě tohoto modelu 

můžeme určit oblasti svahu, které jsou nejvíce namáhané, případně následně určit oblasti, 

které je vhodné opatřit stabilizačními prvky.  

Program GTS, se z pohledu použitelnosti pro hodnocení stability svahů v běžné lomové  

praxi z posuzovaných softwarů jeví jako méně vhodný. Parametry, jejichž zadání program 

vyžaduje, nejsou součástí běžného laboratorního rozboru a pro jejich získání je nutná řada 

měření, jejichž náročnost není srovnatelná s přesností následně získaného výsledku. 

Program je navržen spíše pro modelování napěťo-deformačních stavů podzemních staveb, 

především ve 3D modelech. Z toho důvodu je uživatelsky náročnější, a to i z pohledu např. 

časové náročnosti vytvoření modelu. 

Dalším problémem jsou jasně patrné rozdíly v použití jednotlivých softwarů, resp. 

odchylky jednotlivých výsledků stupně stability při jejich aplikaci. Již při poměrně 

primitivním modelu, který byl vytvořen v rámci kapitoly 3, by výsledky (vzhledem k  

jednoduchosti modelu) měly vykazovat stejné hodnoty. Modelování tohoto svahu 
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v uvedených softwarech však dokázalo, že se jednotlivé výsledky stupně stability liší, a to 

v případě porovnání GEO 5 – Stabilita svahu a GTS Midas až o 0,4 hodnoty stupně 

stability. Odchylka ve výsledku stupně stability GEO 5 – Stabilita svahu a MKP je 

zanedbatelná (do 0,1) a je dána podobnou strukturou programu; vzhledem k tomu že se 

jedná o produkt stejného výrobce.  

Z výše uvedeného vyplývá, že více než cokoli jiného, má na analýzu svahu pomocí MKP, 

vliv volba geotechnického softwaru, který analýzu provádí. Výsledky takto získané, proto 

nemohou být brány jako směrodatné, dokud některý ze softwarů nebude označen orgánem 

státní báňské správy, jako k tomuto účelu vhodný. 
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