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ANOTACE 

Tato práce je věnována vývoji a osobnostem geotechniky. První část je věnována vývoji 

oboru od starověku až do blízké minulosti. Ve druhé části jsou zpracovány zkrácené 

životopisy některých významných osobností, které ovlivnily geotechniku, a rozbor jejich díla. 

Cílem této práce je zpracování historie oboru geotechnika. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mechanika zemin, historie, Karl von Terzaghi, zemina. 

 

 

ANNOTATION 

This work is devoted to the development and personalities of geotechnical field. The first part 

deals with the development of the field from ancient to modern period. The second part 

represents short biographies of some important personalities who made the great influence on 

geotechnical field, and the analysis of their work. The aim of this thesis is to process the 

history of geotechnical field. 
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Seznam použitého značení 

 

A…. součinitel pórového tlaku 

B…. součinitel pórového tlaku 

Eoed…. oedometrický modul přetvárnosti (MPa) 

K0…. součinitel tlaku v klidu 

Ka…. součinitel aktivního zemního tlaku 

Kp…. součinitel pasivního zemního odporu 

T…. časový faktor  

a…. plocha (mm
2
, m

2
) 

c…. soudržnost zeminy (kPa, MPa) 

i….  hydraulický gradient 

k…. součinitel filtrace (ms
-1

) 

v…. filtrační rychlost (ms
-1

) 

u…. pórový tlak (kPa) 

z…. hloubka (m) 

σ…. totální napětí (kPa, MPa) 

σef…. efektivní napětí (kPa, MPa) 

τ…. smykové napětí (kPa, MPa) 

φ…. úhel vnitřního tření zeminy (°) 

γ…. objemová tíha zeminy (kNm
-3

) 

γw…. objemová tíha vody (kNm
-3

) 

μ…. Poissonovo číslo 
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1. Úvod 

 

Geotechnika je disciplínou inženýrského stavitelství, která se zabývá přírodními 

materiály nacházejícími se blízko povrchu země. Zahrnuje používání zásad mechaniky zemin 

a mechaniky hornin na konstrukci základů, opěrných a zemních konstrukcí. 

S geotechnikou se setkává naprostá většina lidí, i když si to nejspíš ani neuvědomuje. 

Ať už je to při hrách v dětství, jako je stavění hradů z písku na pláži a jejich následné 

poškození odlivem, či přesypávání mouky a cukru, když pomáháme mamince při vaření. 

Nebo když se nám bota zaboří do příliš rozbahněného terénu. Jedním z důvodů, proč jsem si 

vybral na stavební fakultě studium oboru geotechnika, je právě propojení teorie s praktickým 

životem. 

K pochopení zákonitostí tohoto oboru je jistě vhodné znát jeho historický původ. 

Proto jsem si pro svou bakalářskou práci zvolil téma popisující historii tohoto odvětví. 

V první části práce se chci věnovat stručnému vývoji oboru. Kapitola bude doplněna 

ukázkami několika staveb, které jsou dle mého názoru významným příkladem využití 

geotechniky v praktickém životě. 

 Ve druhé části práce se zaměřím na stručnou biografii vybraných představitelů 

geotechniky, kteří dle mého názoru velkou měrou přispěli k jejímu rozvoji. U jednotlivých 

osobností se zaměřím na nejvýznamnější práce, které jsou v tomto oboru považovány 

za nejvíce přínosné.  

V práci se v souladu s mým zájmem pokusím nastínit propojení teoretické části 

geotechniky s jejím využitím v praktickém životě. 
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2. Historie geotechniky 

 

2.1 Vznik oboru 

 

Lidé od nepaměti využívají zeminu jako stavební materiál pro stavby, protipovodňová 

opatření, pohřebiště a jiné.  První zmínky o použití zeminy jakožto stavebního materiálu byly 

zaznamenány již ve starověku. Kolem roku 2700 př. n. l. bylo v Egyptě postaveno mnoho 

pyramid, které většinou sloužily jako hrobky faraónů. [5] Při této výstavbě bylo nutné řešit 

složité podmínky pro základy těchto pyramid, stabilitu svahů a výstavbu podzemích komor. 

 

 

Obrázek 2.1: Pyramidy v Gíze [13] 

 

Starověké civilizace vznikaly na březích řek, jako například Indu, Eufrat, Nil, Tigris. 

To vedlo k potřebě budování hrází. [5] První dochovaná zmínka o stavbě hráze se datuje 

přibližně do roku 2000 let př. n. l. a byla postavena v povodí Indu pro ochranu města 
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Mohenžo Daro. S příchodem buddhismu do Číny byly zase stavěny pagody
1
, které byly 

většinou zakládány na bahnitém až měkkém hlinitém podkladu. [6] 

Jeden ze světově nejproslulejších příkladů problémů, které se týkají zakládání staveb, 

je Šikmá věž v italské Pise. Stavba cylindrické zvonice byla započata v roce 1173 

pod vedením architekta Bonanna Pisana, ale již rok poté, po dostavení 3. patra, se věž začala 

naklánět. [6] Důvodem tohoto naklonění byly mělce založené základy v měkkém jílovitém 

podloží. Ve 20. století dosáhlo vychýlení věže pět metrů, což vedlo k uzavření a pracím 

na záchraně této památky. Došlo k implementaci železných lan a také pomalému odsávání 

měkkého jílovitého podloží. Věž byla po rekonstrukci znovu otevřena v roce 2001 a dnešní 

náklon činí přibližně tři metry. Celkové náklady této složité operace se vyšplhaly na 28 

milionů eur. Věž měří 56 metrů a je tvořena 180 sloupy. Dnes je Šikmá věž v Pise jednou 

z nejnavštěvovanějších staveb celé Itálie. [7] 

 

 

Obrázek 2.1.1: Šikmá věž v Pise [7] 

 

                                                             
1 Pagoda je označení pro buddhistickou věžovou stavbu, která je běžná ve východní a jihovýchodní Asii. 
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2.2 Novodobá geotechnika 

 

Až do 18. století neměla geotechnika žádné vědecké podklady a vycházela víceméně 

z metody pokus a omyl nebo z dřívějších zkušeností. Základy geotechniky, jak ji známe dnes, 

byly položeny v  letech 1700 - 1927. Toto období bylo v roce 1985 profesorem Alecem 

Skemptonem rozděleno na čtyři části [6]:  

- předklasická mechanika zemin (1700 - 1776) 

- klasická mechanika zemin - 1. etapa (1776 - 1856) 

- klasická mechanika zemin - 2. etapa (1856 - 1910) 

- moderní mechanika zemin (1910 - 1927)  

První, tzv. předklasické období, bylo zaměřeno na studii sklonů a jednotkových 

hmotností různých typů zemin. Během tohoto období se o vývoj v oblasti geotechniky starali 

především inženýři a vědci z Francie. [6] Důležitý pokrok nastal v roce 1717, 

kdy francouzský inženýr Henri Gautier (1660 - 1737) určil sklon přirozeně ulehlé zeminy 

a čistého suchého písku na 45°, respektive 31°. V roce 1729 Bernard Forest de Belidor      

(1671 - 1761) publikoval učebnici pro civilní a vojenské účely, ve které zpracoval teorii 

zemních tlaků působících na opěrné zdi, která vycházela z teorie Henri Gautiera. První 

laboratorní testování na zdi postavené z písku uskutečnil v roce 1746 francouzský inženýr 

Francois Gadroye (1705 - 1759), a výsledky byly posléze publikovány J. J. Mayinielem v roce 

1808. [6] 

První etapa klasické mechaniky zemin se vyznačovala především objevy Charlese 

Augustina de Coulomba (1736 - 1806). [6] Ve své studii, tzv. Coulombově teorii zemních 

tlaků, která byla prezentována v roce 1776, popisuje autor problematiku zemních tlaků. V této 

studii Coulomb představil zákony tření a soudržnosti pevných těles. Tuto teorii uveřejnil 

v roce 1790 ve své knize Nouvelle Architecture Hydraulique francouzský stavební inženýr 

Gaspard Clair Marie Riche de Prony (1755 - 1839). [6] Za konec 1. etapy klasické mechaniky 

zemin je považován rok 1856, kdy byla vydána publikace Williama Johna Macquorna 

Rankina (1820 - 1872), která se zabývala zemními tlaky a rovnováhou hmot. Rankinova 

teorie byla zjednodušením Coulombovy teorie. [5]   
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 Pro období 2. etapy klasické mechaniky zemin je nejvýznamnější rok 1856 kdy 

francouzský inženýr Henri Darcy (1803 - 1858) vydal studii věnující se propustnosti 

pískových filtrů. V této studii Darcy definoval koeficient propustnosti zeminy. V roce 1882 

Christian Otto Mohr (1835 - 1918) představil Mohrovu kružnici. [5] Jedná se o způsob jak 

graficky vyjádřit napětí ve třech rozměrech. 

V období tzv. moderní mechaniky zemin bylo publikováno velké množství textů, 

které se zaobíraly problematikou zeminy. V těchto materiálech bylo odvozeno mnoho 

základních parametrů zeminy. [6] Milníkem pro moderní mechaniku zemin byl rok 1925, kdy 

Karl Terzaghi (1883 - 1963) publikoval dílo Erdbaumechanik, které bylo záhy přeloženo 

do angličtiny. V roce 1948 Terzaghi společně s Ralphem Peckem (1912 - 2008) vydal nové 

vydání této knihy. [5] 

 

2.2.1 Mezinárodní společnost pro mechaniku zemin a geotechnické 

inženýrství 

 

Neméně významným mezníkem pro vývoj geotechniky byl rok 1936, ve kterém se 

uskutečnila mezinárodní konference o mechanice zemin a zakládání staveb - International 

Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering (ICSMFE). Konference se konala 

ve Spojených státech amerických ve městě Harvard a zúčastnilo se jí 206 delegátů z dvaceti 

zemí světa. [18]  

Konference byla velmi úspěšná. Z důvodů zajištění její kontinuity byl zvolen prvním 

prezidentem ICSMFE Karl Terzaghi a jeho tajemníkem Arthur Casagrande. V důsledku         

2. světové války se další konference konala až v roce 1948 v Rotterdamu. [18] V roce 1981 

byl zřízen řídící výbor za účelem lepší správy rychle se rozvíjející společnosti. Počet 

odborníků se rok co rok zvyšoval, již v roce 1985 se v San Franciscu sešlo přes 2000 delegátů 

a hostů. V roce 1997 byla provedena změna názvu ICSMFE na Mezinárodní společnost 

pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství - International Society for Soil Mechanics 

and Geotechnical Engineering (ISSMGE). V dnešní době je ISSMGE globální organizací, 

která sdružuje geotechnické inženýry z celého světa. [18] 
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3. Osobnosti 

 

3.1 Karl von Terzaghi 

 

 

Obrázek 3.1: Karl von Terzaghi [21] 

 

Karl von Terzaghi se narodil 2. října 1883 v Praze armádnímu podplukovníkovi 

Antonu von Terzaghi a Amalii Eberle. Po odchodu jeho otce z armády se celá rodina 

přestěhovala do rakouského Grazu. Zde Karl od svých deseti let chodil do vojenské internátní 

školy. Již v tomto raném věku projevoval zájem o astronomii, geografii a matematiku. V roce 

1900 nastoupil na technickou univerzitu v Grazu, kde s vyznamenáním vystudoval 

strojírenské inženýrství. Poté Terzaghi odsloužil povinnou jednoletou vojenskou službu. 

Během této služby přeložil z angličtiny do němčiny geologický polní manuál. Po ukončení 

vojenské služby se vrátil na univerzitu, kde začal studovat geologii. V té době vydal svůj 

první akademický text, který se zabýval geologií teras v jižním Štýrsku. [21] 

První profesní kroky Terzaghiho vedly do rakouské firmy Adol Baron Pittle. Zde se 

postupem času vypracoval až do řídících funkcí, a podílel se na výstavbě mnoha ambiciózních 

projektů, jako byla stavba vodní přehrady v Chorvatsku. Velké množství jeho pracovních 
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úspěchů vedlo k mnoha nabídkám zaměstnání. Nakonec se v roce 1912 rozhodl odjet 

do Spojených států amerických. Zde působil jako konzultant výstavby několika přehrad. 

Po návratu do Evropy, během 1. světové války, začal vyučovat na Technické 

univerzitě v Istanbulu. Tady započal svoji celoživotní práci, která významně ovlivnila pohled 

na zeminu jako konstrukční materiál. Založil zde laboratoř, vybavenou pouze těmi 

nejzákladnějšími přístroji, ve které prováděl měření a analýzy, které dál publikoval. Po konci 

války musel tuto pozici opustit a začal vyučovat na soukromé vysoké škole v Istanbulu, kde 

změnil i svůj vyučovací jazyk z francouzštiny na angličtinu. I zde založil výzkumnou 

laboratoř a pokračoval ve výzkumu. V roce 1925 sepsal své poznatky a vydal dílo 

Erdbaumechanik, kterým položil základy vzniku moderní mechaniky zemin. [21] Vydání díla 

vedlo k nabídce práce na Massachusettském technologickém institutu, kterou také přijal. 

Do Rakouska se vrátil po narození prvního syna Erika v roce 1936. Ovšem i kvůli 

politickým sporům v roce 1938 emigroval do Spojených států amerických, kde přijal práci 

na Harvardově univerzitě. Mimo jiné zde pracoval na stavbě metra v Chicagu. V roce 1943 

se stal občanem Spojených států amerických.  

Během svého života získal devět čestných doktorátů z univerzit v osmi různých 

zemích světa. Rovněž je držitelem čtyř Norman Medal of ASCE, které od roku 1872 uděluje 

Americká společnost stavebních inženýrů, a to v letech 1930, 1943, 1946 a 1955. [21] 

Karl von Terzaghi zemřel 25. října 1963 ve Winchesteru, státu Massachusetts. 

 

 

3.1.1 Terzaghiho princip efektivních napětí a teorie konsolidace 

  

Karl von Terzaghi v roce 1943 jako první definoval princip přenosu zatížení v zemině 

jako tzv. princip efektivních napětí. Jeho základem je, že celkové (totální) napětí σ přenášené 

zeminou je rovné součtu efektivního napětí σef (σ´), přenášeného skeletem, a neutrálního 

napětí u (pórový tlak), které působí ve vodě. Tento princip platí v mechanice zemin zcela 

obecně a je jedním z nejvýznamnějších zákonů. 
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Terzaghiho princip efektivních napětí:  σ=σef + u 

Vysvětleme si tento princip na modelu zeminy, složené ze zrn a pórů vyplněných 

vodou. Tímto modelem veďme „rovinu“ XX, která prochází kontakty mezi jednotlivými zrny, 

které uvažujme jako bodové (viz obrázek 3.1.1).  

 

 

Obrázek 3.1.1: Model zeminy [5] 

Jelikož jsou jednotlivá zrna velice malá, bude tato zvlněná „rovina“ téměř shodná 

se skutečnou rovinou, která by zrna protínala. Působící síla P na plochu a bude částečně 

zachycena silami mezi jednotlivými zrny a částečně tlakem působícím ve vodě. Tyto síly 

mezi zrny, které se často liší svou velikostí i směrem působení, lze rozložit na normálovou 

    a tangenciální   složku (ve smyslu skutečné roviny, které se „rovina“ XX blíží). 

Efektivní napětí se pak rovná sumě všech těchto dílčích normálových sil působících na ploše 

a: 

    
∑   
 

 

Celkové napětí je dáno vztahem:   
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Pokud uvažujeme kontakty mezi zrny v „rovině“ XX za bodové, bude pórový tlak 

působit na celé ploše A. Silová rovnováha ve směru kolmém na plochu a je rovna: 

  ∑        nebo    
 

 
 
∑   

 
   

Tím se dostaneme k úvodnímu zápisu principu efektivního napětí:  

 

       . 

 

Jedním z dalších nejvýznamnějších přínosů Karla von Terzaghiho bylo zkoumání 

a analyzování konsolidace zemin. Konsolidace je proces, při kterém dojde ke snížení objemu 

zemin vlivem vnějšího zatížení. Deformace u málo propustných jílových zemin nenastane 

okamžitě po zatížení od konstrukce, ale probíhá dlouhodobě, kdy se z pórů zeminy dostává 

voda a vrstva se stlačuje. Terzaghiho teorie jednoosé (jednodimenzionální) konsolidace 

stanovila, že všechny měřitelné změny napětí zeminy jsou přímým důsledkem změny 

efektivního napětí.  

Vyjádření jednoosé konsolidace pomocí parciální diferenciální rovnice: 

 

    
  

    
     
   

 

kde    je součinitel konsolidace, který vyjadřuje rychlost probíhající konsolidace, a obecně je 

definovaný vztahem: 

   
      

  
 [     ] 

kde k je filtrační součinitel [    ],      oedometrický modul přetvárnosti [   ],    

objemová tíha vody [     ].   
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Řešení parciální diferenciální rovnice druhého řádu navrhl Terzaghi pomocí 

bezrozměrných proměnných 

  
    

  
   a     

 

 
 

Přitom hloubka z je měřena od povrchu konsolidující vrstvy, H je nejdelší drénážní dráha 

(výška vrstvy, je-li vrstva jednostranně drenovaná), T je tzv. časový faktor (bezrozměrný), 

který je funkcí stupně konsolidace, Z je bezrozměrný faktor vyjadřující polohu vyšetřovaného 

bodu ve vztahu k celkové výšce vrstvy H. 
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3.2 Arthur Casagrande 

 

 

Obrázek 3.2: Arthur Casagrande [10] 

 

Arthur Casagrande se narodil 28. srpna 1902 v rakouském Haidenschaftu.  Vystudoval 

střední školu technického zaměření. Poté absolvoval Technickou univerzitu ve Vídni, kde 

získal titul stavební inženýr. Zde také začal pracovat jako asistent profesora Schaffernaka 

v laboratoři hydrauliky. Hlavně díky lepšímu finančnímu ohodnocení odjel do Spojených 

států amerických, kde při návštěvě Massachusettského institutu technologie potkal Karla 

Terzaghiho, který mu nabídl post jeho asistenta. V letech 1926 - 1932 pomáhal Terzaghimu 

v mnoha výzkumných projektech zaměřených na zlepšení metod pro testování půdy. 

V USA se stal průkopníkem provádění triaxiální smykové zkoušky a byl jedním 

z prvních lidí studujících objemové změny půdy. [27] S pomocí jeho experimentálních 

technik a přístrojů Casagrande zásadně přispěl k pochopení mechaniky zemin. V roce 1932 

začal působit na Harvardově univerzitě, na které později nastoupil na nově vytvořenou 

katedru mechaniky zemin a zakládání staveb. 

Casagrande byl spolupořadatelem první mezinárodní konference o mechanice zemin 

a zakládání staveb v roce 1936, díky které vznikla Mezinárodní společnost pro mechaniku 

zemin a geotechnického inženýrství, což vedlo k oficiálnímu zařazení mechaniky zemin 

mezi základní součásti stavebního inženýrství. [27] 

Arthur Casagrande zemřel 6. září 1981. 
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3.2.1 Triaxiální smyková zkouška 

  

V roce 1930 Arthur Casagrande publikoval tzv. triaxiální smykovou zkoušku 

za účelem stanovení důležitých vlastností zemin. 

Triaxiální smyková zkouška slouží k zjištění smykové pevnosti zemin. 

Nejvýznamnějším přínosem této zkoušky je prostorové zatížení vzorku, které lépe simuluje 

skutečné zatížení materiálů v přírodě. Další výhodou je, že konstrukce zkušebního přístroje 

nepředurčuje plochu porušení vzorku -  porušení proběhne právě v takové ploše, ve které 

vnitřní struktura materiálu má nejmenší pevnost. Při zkoušce je válcový zkušební vzorek 

namáhán rostoucím osovým napětím, až dojde k porušení. [16] 

 

 

Obrázek 3.2.1: Schéma klasického triaxiálního přístroje [16] 
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Vzorek mající tvar válce (poměr výšky k průměru zpravidla 2:1) je osazen na spodní 

podstavu triaxiální komory, jejíž stěny jsou průhledné, aby bylo možné vzorek pozorovat. 

Před uzavřením komory se usadí vrchní destička o průměru vzorku, přetáhne se pryžovou 

membránou, která se utěsní k podstavám. Podstavy jsou nepropustné (pro zkoušky UU) nebo 

propustné (pro zkoušky CD, CU). Komora se zalije vodou, která pod tlakem vyvozuje        

tzv. komorový tlak σ3 (všesměrné zatížení). Součástí komory je píst, jehož prostřednictvím se 

ve vzorku zvýší svislé napětí až do porušení, kdy se dosáhne hodnoty σmax=σ1. [16] 

Napětí σ3 a σ1 jsou hlavními napětími, která se vynáší na vodorovnou osu 

normálových napětí. Rozdíl těchto napětí je průměrem Mohrovy kružnice (o ní bude více 

uvedeno dále v textu). Po provedení minimálně tří zkoušek na vzorcích zeminy o třech 

různých komorových tlacích, získáme tři Mohrovy kružnice odpovídající meznímu stavu 

porušení. Obalová čára těchto kružnic je čárou pevnosti, z níž stanovíme parametry smykové 

pevnosti. 
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3.3 Alec Skempton 

 

 

Obrázek 3.3: Sir Alec Wesley Skempton [23] 

 

Sir Alec Wesley Skempton se narodil 4. června 1914 v anglickém Northamptonu.      

Po vystudování gymnázia v rodném městě absolvoval stavební inženýrství na univerzitě 

v Londýně. V roce 1937 byl pozván ke zhroucenému nábřeží Chingfordské přehrady 

v severním Londýně, kde se seznámil s Karlem von Terzaghim. 

Během své kariéry stál u zrodu mechaniky zemin jako akademické disciplíny a je jeho 

význačnou osobností. Byl uznáván hlavně v rámci problematiky sesuvů půdy, opěrných zdí, 

základů a hrází. Podílel se na mnoha významných projektech, jako byla přehrada Mangla 

v Pákistánu. Řešil problematiku přehrady Carsington v Derbyshire, mostu Waterloo přes řeku 

Temži v Londýně a loděnice Gosport v Portsmouth. Zabýval se také poruchou hráze, 

jako například Chew Valley Lake, kde řešil problematiku urychlení konsolidace zeminy. 

Po Karlu Terzaghi se stal v roce 1957 druhým prezidentem Mezinárodní společnosti 

pro mechaniku zemin a zakládaní staveb. [23] 

 Alec Skempton zemřel 9. srpna 2001. 
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3.3.1 Skemptonovy koeficienty pórového tlaku 

 

Při hledání souvislosti mezi velikostí tlaku vzduchu a vody v pórech zeminy 

a namáháním je potřeba rozlišovat případ plně nasycené zeminy a případ částečně nasycené 

zeminy (voda vyplňuje pouze část pórů a část vyplňuje vzduch nebo plyny). [16] 

Skempton oddělil účinek všesměrného napětí 
2
 = 

3
 a změny deviátoru napětí 

(
2
 - 

3
) a příslušné změny tlaku v pórech zeminy vyjádřil pomocí dvou empirických 

koeficientů A a B: 

∆  𝐵  (∆   𝐴  (∆  − ∆  )) 

Součinitel pórového tlaku B vyjadřuje vliv všesměrného napětí na změnu tlaku vody 

v pórech zeminy, takže: 

∆  =𝐵 ∙ ∆ 3   [16] 

Skemptonovy koeficienty pórového tlaku A, B určujeme pomocí triaxiální zkoušky typu 

CIUP. Koeficient pórového tlaku B určujeme z první fáze triaxiální zkoušky typu CIUP 

(konsolidované, neodvodněné, s měřením pórového tlaku), kdy za neodvodněných podmínek 

zvyšujeme komorový tlak ∆ 3 a měříme přírůstek pórového tlaku ∆u. Koeficient pórového 

tlaku A určujeme z další fáze zkoušky a to z fáze nanášení deviátoru napětí. [16] Jelikož 

koeficient je proměnný (v závislosti na velikosti působícího napětí), tak se hodnoty 

koeficientu pórového tlaku A uvádí nejčastěji při porušení – označení Af. 

Hodnoty koeficientů pórového tlaku B: 

 B = 1 pro nasycené a málo propustné zeminy  

 B < 1 pro částečně nasycenou zeminu 

 

Koeficient Af závisí také na součiniteli překonsolidace. Normálně konsolidované jíly mají 

Af = 1, u překonsolidovaných zemin nabývá Af záporné hodnoty. [16] 
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3.4 Ralph Brazelton Peck 

  

 

Obrázek 3.4: Ralph Brazelton Peck [20] 

 

Ralph Brazelton Peck se narodil v roce 1912 v kanadském Winnipegu.  Studoval 

na Rensselaerské polytechnické univerzitě ve státě New York. V roce 1939 byl Peck zvolen 

zástupcem Karla Terzaghiho, který byl v té době poradcem pro stavbu metra v Chicagu. [20] 

Peck měl na starost především testování půdy a pozorování v terénu. Během 2. světové války 

se stal hlavním inženýrem pro výstavbu zbrojního závodu v americkém Marionu.  V letech    

1942 - 1974 působil na stavební katedře univerzity v Illionois. 

Ralph Peck zkoumal především chování zeminy. Je autorem několika knih a více 

než 200 technických textů. Je držitelem mnoha ocenění, jako jsou například Norman Medal, 

Wellington Prize, Karl Terzaghi Award. V letech 1969 - 1973 byl prezidentem Mezinárodní 

společnosti pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství. [20] Až do roku 2004 se podílel 

na konzultaci mnoha desítek významných staveb. Jako poslední to byl řecký most               

Rio - Antirio, o kterém se zmiňuji níže. 

Ralph Brazelton Peck zemřel 18. února 2008. 
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3.4.1 Most Rio - Antirio 

 

Most, jehož oficiální název zní Most Charilaose Trikoupise, spojuje poloostrov 

Peloponés a řeckou pevninu mezi městy Patra a Rio. Celková délka mostu je 2 880 metrů, 

šířka je 27,2 metrů. Most má dva jízdní pruhy v každém směru, jeden bezpečnostní pruh 

a chodník. [25] 

 

 

Obrázek 3.4.1: Most Rio - Antirio [25] 

 

Prostředí, ve kterém byl most postaven, v sobě spojuje řadu problémů, které bylo 

potřeba řešit při zakládání a celkovém konstrukčním řešení. Bylo nutné přemostit                   

2 500 metrů dlouhou úžinu a provést základy v hloubce 65 metrů ve vrstvě slabé základové 

zeminy složené z jemných naplavenin. Dále bylo nutné vypořádat se se silnou seismickou 

aktivitou, tektonickými pohyby a silným větrem (až 250 km/h). [25] 

Ralph Peck, společně s Američanem Ricardem Dobrym, zde působil jako zvláštní 

poradce pro řešení složitých základových otázek. Inovativní systém založení, navržený 

v reakci na technické problémy, se skládá ze tří 90 metrových a jednoho 80 metrového 

širokého mola a použití 30 metrů dlouhých, 2 metry širokých ocelových trub na posílení slabé 
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základové půdy. Tato konstrukce zvýšila pevnost ve smyku tak, aby vydržela seismické síly, 

jakož i hydrodynamický tlak vody. [26] 

 

 

Obrázek 3.4.2: Ukládání trub [26] 

Konstrukční metody, které byly použity pro budování základů, jsou používány 

pro výstavbu pobřežních betonových plošin a jedná se o: 

 výstavbu základových patek v suchém doku až do výšky 15 metrů s cílem 

poskytnout dostatečný vztlak,  

 tažení a kotvení těchto patek na mokrém místě doku, 

 stavbu kónické části základů na mokrém místě doku v plovoucím stavu 

zajištěné řetězy a snadno přístupné z povrchu s využitím plovoucích dočasných 

mostů, 

 specializované námořní zařízení pro vlečení a ponoření základů do konečné 

polohy. [25] 

 

 Most byl slavnostně otevřen 7. srpna 2004, týden před letními olympijskými hrami 

v Aténách, a celkové náklady na jeho vybudování činily 630 milionů eur. [25] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Letn%C3%AD_olympijsk%C3%A9_hry_2004
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3.5 Heinz Brandl 

  

  

Obrázek 3.5: Heinz Brandl [24] 

 

Heinz Brandl se narodil ve Znojmě 29. června 1940.  V roce 1966 získal doktorát 

v oboru geotechniky na Vídeňské technické univerzitě. V letech 1963 - 1966 působil na této 

univerzitě jako asistent na Ústavu pozemního inženýrství a mechaniky zemin. Později 

zde pracoval i jako odborný asistent a vedoucí laboratoře mechaniky zemin. Byl jmenován 

docentem, ale záhy poté univerzitu opouští, aby se mohl věnovat poradenské práci na 

stavbách v zahraničí. [24] 

V roce 1977 byl jmenován profesorem pro mechaniku zemin a hornin a zakládání 

staveb na univerzitě ve Štýrském Hradci. V letech 1978 - 1981 působil jako vedoucí Ústavu 

geotechniky na této univerzitě a od roku 1981 předsedá prestižnímu institutu pro mechaniku 

zemin a geotechnické inženýrství na univerzitě ve Vídni, který byl založen profesorem 

Karlem von Terzaghim v roce 1928. [24] 

Během své dosavadní kariéry vydal více než 400 vědeckých publikací, včetně 

jednadvaceti knih, z nichž řada byla přeložena až do sedmnácti světových jazyků. [24] 

Zabývá se především tématy, jako například laboratorní a polní zkoušky, mechanika zemin 
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a hornin, zakládání staveb, tunelování, restaurování historických budov, environmentální 

inženýrství. 

V letech 1997 - 2001 byl předsedou Mezinárodní společnosti pro mechaniku zemin 

a geotechnické inženýrství. Heinz Brandl je velmi aktivní na akademickém poli. Přednesl více 

jak 450 přednášek na různá aktuální témata po celé Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii 

i Africe. Jednou z jeho nejvýznamnějších přednášek je přednáška Britské geotechnické 

asociace z roku 2001, které se zúčastnilo na 500 posluchačů.  Získal řadu národních 

i mezinárodních ocenění a čestných doktorátů. 

 

3.5.1 Geotechnický inženýr, etické a filozofické myšlenky 

 

 Profesor Heinz Brandl zpracoval návod, jak by se měl chovat moderní stavební, 

potažmo geotechnický inženýr. Tuto práci publikoval v díle nazvaném The civil 

and geotechnical engineer in society - ethical and philosophical thoughts, challenges 

and recommendations. 

 V úvodu práce se zamýšlí nad myšlenkou podceňování práce stavebních 

a geotechnických inženýrů širokou veřejností. Tento fakt je zapříčiněn tím, že si lidé 

neuvědomují, jak moc jejich práce ovlivňuje spokojený život celé společnosti. V souvislosti 

s rostoucím počtem obyvatelstva se stavební projekty realizují i v oblastech, kde by to dříve 

nebylo možné. Dnes tuto náročnou úlohu přebírají právě geotechničtí inženýři. [2] Většinu 

z těchto moderních výdobytků bere však veřejnost jako samozřejmost. 

 Dle Brandla se úroveň geotechniky za poslední dekádu významně zvýšila, hlavně díky 

numerickým výpočtovým metodám, což ale přináší i svá úskalí. Hlavně mladí geotechnici 

mají představu, že vše se dá vypočítat, a již nezohledňují praktické zkušenosti. Je tedy 

podstatné, aby byly používány poznatky jak teoretické, tak i poznatky z praxe. Heinz Brandl 

klade důraz hlavně na vysokoškolský systém vzdělávání, ve kterém by měli být studenti 

vedeni ke kritickému a nezávislému myšlení. Mladí inženýři a hlavně odborníci s nízkou 

kvalifikací se často otrocky drží předpisů, norem a směrnic. [2] Tento postup zpomaluje 

celkový vývoj geotechnického inženýrství. 



29 
 

Odvážný a seriózní inženýr je ochotný nést možné geotechnické riziko, do kterého 

patří detailní výzkum země, geotechnické prognózy, aktivní projekt, náležité zhodnocení 

rizika a monitorování se špatnou analýzou. [2] Dnešní inženýři už přitom musí mít i znalosti 

nepřímo související se stavebnictvím, ať už to jsou znalosti ekonomické, obchodní, 

komunikační a mnohé další. 

Celá tato práce tedy především popisuje rizika moderní geotechniky a popisuje směr, 

kterým by se měla výchova mladých geotechnických inženýrů ubírat. 
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3.6 Ludwig Prandtl 

  

  

Obrázek 3.6: Ludwig Prandtl [1] 

 

Ludwig Prandtl se narodil v německém Freisingu 4. února 1875. Od roku 1894 

studoval na Technické univerzitě v Mnichově, kde získal titul Ph.D.  V roce 1901 přešel 

na technickou univerzitu v německém Hannoveru, kde se stal profesorem mechaniky tekutin. 

Zde pracoval na jedné z nejdůležitějších teorií - proudění tekutin. Tuto teorii popsal 

v dokumentu Fluid Flow in Very Little Friction. Díky tomuto textu mu bylo nabídnuto místo 

ředitele na Institutu technické fyziky univerzity v Göttingenu, které také přijal. Tady působil 

v letech 1904 až 1953 jako profesor aplikované mechaniky. V roce 1922 založil spolu 

s Ricardem von Mises mezinárodní asociaci aplikované matematiky a mechaniky (GAMM). 

Prandtl je považován za zakladatele moderní aerodynamiky. [1] 

Ludwig Prandtl zemřel 15. srpna 1953.  
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3.6.1 Řešení únosnosti základové půdy pod plošným základem 

 

Plošný základ působí na základovou půdu tvořenou zeminou napětím σ. Pokud toto 

napětí překročí smykovou pevnost zeminy pod hranou se začnou vytvářet plastické oblasti. 

Tyto oblasti se s rostoucím zatížením prohlubují a rozšiřují do stran. Při určitém napětí dojde 

ke spojení plastických oblastí, a pod základem se vytvoří klín zeminy neporušené ve smyku, 

který vytlačuje zeminu do okolí. Dojde ke vzniku smykových ploch, po kterých je zemina 

vytlačována a základ se zaboří. 

 

Obrázek 3.6.1:Průběh smykové plochy dle Prandtla [17] 

 

K vývoji poznatků o únosnosti základové půdy významně přispěl svou prací v roce 

1920 Ludwig Prandtl. Prandtlovo řešení uvažuje pod základem vytvoření aktivního klínu 

pod úhlem    
 

 
, který vytlačuje okolní zeminu do stran.  Zóna II vymezená logaritmickou 

spirálou je oblast plastická a zóna III je při zatížení γ∙d pasivní Rankinova oblast - viz obrázek 

3.6.1. [17] 
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3.7 Charles Augustin de Coulomb 

 

 

Obrázek 3.7: Charles de Coulomb[9] 

 

Charles Augustin de Coulomb se narodil 14. června 1736 v Angouleme ve Francii 

rodičům Henry Coulombovi a Catherine Bajet. Vystudoval Pařížskou univerzitu. Zde získal 

vzdělání ve filozofii, literatuře, ale také v matematice, astronomii, chemii a botanice. Poté 

vstoupil do armády, a tam působil jako vojenský inženýr. 

Po vystudování se podílel na výstavbě velkého množství staveb, ve kterých se zabýval 

inženýrstvím, opevněním, mechanikou zemin i dalšími strojírenskými obory. Od únoru 1764 

až do června 1772 pobýval na Martiniku v Karibiku, kde se podílel na budování pevnosti Fort 

Bourbon. [9] Po návratu do Francie začal psát texty o aplikované mechanice, které představil 

na Akademii věd v Paříži v roce 1773. V roce 1779 Coulomb navrhl pevnost nedaleko         

Ile d'Aix pro markýze de Montalembert. Během této doby Coulomb nadále prohluboval svůj 

výzkum mechaniky na experimentech v jeho laboratořích. Roku 1800 pak byl Napoleonem 

povolán na Pařížskou univerzitu. Na ní působil až do své smrti. 

Mimo jiné objevil inverzní vztah síly mezi elektrickými náboji, později pojmenován 

jako Coulombův zákon. Je po něm rovněž pojmenována jednotka elektrického náboje 
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Coulomb v soustavě SI
2
. Je považován také za jednoho z průkopníků v oboru geotechniky, 

hlavně díky jeho poznatkům k opěrným zdem, zemním tlakům. Jeho dalším významným 

objevem byla Coulombova teorie porušení zeminy, podrobněji o ní pojednávám níže. 

Charles Augustin de Coulomb zemřel 23. srpna 1806. 

 

3.7.1 Coulombova teorie porušení zeminy 

 

 Charles de Coulomb odvodil nejstarší teorii příčin, která poukazovala na důvody, 

při nichž dochází k porušení zemin. Coulomb zjistil, že smyková pevnost zeminy τf není 

konstanta, ale závisí na velikosti normálového napětí v rovině porušení. [14] 

 Zavedl vztah nazývány jako Coulombův zákon: 

                                               τf = c + σ ∙ tgφ 

Z výše uvedeného vyplývá, že k porušení zeminy dle Coulomba dojde tehdy, je-li 

smykové napětí τ  rovno hodnotě smykové pevnosti τf. 

 

 

Obrázek 3.7.1: Smyková pevnost zeminy dle Coulomba [14] 

Coulombův zákon smykové pevnosti zemin a jeho teorie porušení jsou i dnes aktuální, 

i když v teoretickém poznání těchto otázek došlo k dalšímu vývoji. Jsou však dobrým 

příkladem priority výstižnosti geotechnického řešení před jeho matematickou složitostí. 

                                                             
2
 Soustava SI je mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin, která se skládá ze základních 

jednotek, odvozených jednotek, násobků a dílů jednotek. 
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3.8 Henry Darcy 

 

  

Obrázek 3.8: Henry Darcy[4] 

 

Celým jménem Henry Philibert Gaspard Darcy se narodil 10. června 1803 

ve francouzském Dijonu. Vystudoval školu polytechniky v Paříži. Po jejím absolvování začal 

pracovat ve společnosti Corps of Bridges and Roads. Díky tomu se podílel na výstavbě 

vodního tlakového rozvodného systému v Dijonu, který ovšem nebyl zcela funkční. Upravil 

Pronyho rovnici, která slouží pro výpočet ztráty třením při proudění potrubím (později 

pozměněná Juliusem Weisbachem), dnes známou jako Darcy-Weisbachovu rovnici. Henry 

Darcy se zúčastnil celé řady projektů v Dijonu a okolí včetně výstavby mostů a železniční 

tunelů. 

Proslavil se především díky výzkumu v oboru hydrauliky. Stanovil tzv. Darcyho 

zákon, který byl původně vyvinut pro popis rychlosti průtoku kapaliny nebo plynu pevným 

porézním tělesem. Později byl zobecněn a hojně se používá až do současnosti. Vylepšil také 

design Pitotovy trubice
3
. 

Henry Darcy zemřel 3. ledna 1858. 

 

                                                             
3 Pitotova trubice je měřicí přístroj, který umožňuje měřit rychlost proudění média jejím převedením na tlak. 
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3.8.1 Darcyho zákon 

 

Darcyho zákon je matematický vztah, který definuje rychlost průtoku kapaliny 

nebo plynu pevným porézním tělesem. V roce 1856 Henry Darcy odvodil vztah mezi filtrační 

rychlostí v a hydraulickým gradientem i takto: 

v = k ∙ i  

Přitom k je součinitel filtrace, který charakterizuje schopnost zeminy propouštět vodu. [14] 

 Platnost Darcyho zákona vyjadřuje lineární závislost rychlosti proudění na rozdílu 

tlaků proudícího média a vzdálenosti sledovaných bodů. [4] Díky velkému množství 

experimentálních zkoušek je prokázáno, že tato lineární závislost platí pro většinu hornin 

a zemin a většinu hodnot hydraulického gradientu. Odchylky od platnosti tohoto zákona jsou 

pozorovány u velmi jemnozrnných nebo hrubozrnných materiálů při malých gradientech 

hydraulické výšky. [14] 

 

Obrázek 3.8.1: Proudění vody v zemině [14] 
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3.9 William John Macquorn Rankine 

  

 

Obrázek 3.9: William John Macquorn Rankine [22] 

 

William Rankine se narodil 5. července 1820 ve skotském Edinburghu. Již ve svých 

šestnácti letech získal zlatou medaili za svou esej věnovanou vlnové teorii světla. Od roku 

1838 začal studovat na univerzitě v Edinburghu. Po vystudování působil jako stavební 

inženýr. Pomáhal irskému stavebnímu inženýrovi Johnu Benjaminu Macneillovi              

(1793 - 1880) na rozšiřování irské železniční sítě. 

Rankine je považován za spoluzakladatele oboru termodynamika. Vypracoval 

komplexní teorii parního stroje a obecně všech tepelných motorů. [22] Mezi jeho 

nejvýznamnější publikace patří dílo vydané v roce 1856 a nesoucí název Manual of Applied 

Mechanics. [22] Od roku 1854 působil Rankine na univerzitě v Glasgow na pozici profesora 

stavebního inženýrství a mechaniky. V roce 1859 navrhl teplotní stupnici, která je po něm 

i pojmenována. Zabýval se rovněž zemními tlaky a rovnováhou hmot. Tuto práci popisuje 

Rankinova teorie zemních tlaků, která byla zjednodušením Coulombovy teorie.  

William Rankine zemřel 24. prosince 1872 v Glasgowě. 
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3.9.1 Rankinova teorie zemních tlaků 

 

V praxi se setkáváme se svislými konstrukcemi, které mají za úkol přejímat vodorovné 

zatížení od zeminy. První teorie, která se zabývala zemními tlaky, byla ta Coulombova z roku 

1773. [14] Velký posun a upřesnění této problematiky nastal právě v roce 1857 vydáním 

Rankinovy teorie zemních tlaků. 

Síly, kterými na sebe navzájem působí svislá stavební konstrukce a zemina, nazýváme 

zemním tlakem. 

Dle Rankinovy teorie rozeznáváme tři druhy tlaků: 

 Tlak v klidu, kdy zemina působí na velmi tuhé konstrukce, a tudíž nedojde k jejímu 

posunu, pootočení nebo deformaci. 
 Aktivní zemní tlak, kdy zemina tlačí do konstrukce. V zemině se vytvoří smykové 

plochy, dojde k aktivaci smykové pevnosti zeminy za opěrnou konstrukcí a ke snížení 

počátečního zatížení. 

 Pasivní zemní tlak, kdy konstrukce působí svým tlakem do zeminy. [14] 

 

Výpočet jednotlivých zemních tlaků se liší pro zeminy soudržné (c > 0 kPa) 

a nesoudržné (c = 0 kPa). 

 

 

1. Zemní tlak v klidu: 

 

                             
 

 
         

                  Přitom       
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Obrázek 3.9.1.1: Zemní tlak v klidu  

 

2. Soudržné zeminy:  

-aktivní zemní tlak                              -pasivní zemní tlak 

         −     √                             √         

 

Přitom          
  (  −

 

 
)                     

  (   
 

 
) 

 

               

Obrázek 3.9.1.2: Aktivní a pasivní zemní tlak - soudržné zeminy 

 

3. Nesoudržné zeminy 

-aktivní zemní tlak                              -pasivní zemní tlak 

   
 

 
                                         

 

 
           

                                                        

  Přitom       
  (  −

 

 
)                                 

  (   
 

 
)     
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Obrázek 3.9.1.3: Aktivní a pasivní zemní tlak - nesoudržné zeminy  

 

 

3.10 Christian Otto Mohr 

 

  

Obrázek 3.10: Christian Otto Mohr [8] 

 

Christian Otto Mohr se narodil 8. října 1835 v německém Wesselburenu. Vystudoval 

polytechnickou univerzitu v Hannoveru. Od roku 1855 začal pracovat na výstavbě železnic 

v Hannoveru a Oldenburgu, kde navrhoval některé z mostů a ocelových konstrukcí. Zabýval 

se také teoretickou stránkou materiálů. V roce 1867 zahájil vyučování na  univerzitě 

ve Štuttgartu. V dalších letech působil na univerzitě v Drážďanech.  
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Mohr vydal mnoho vědeckých publikací z oblasti teorie pružnosti a pevnosti 

materiálů. Jeho největším přínosem je objev z roku 1882, tzv. Mohrova kružnice. Jedná se 

o způsob, jak graficky vyjádřit napětí ve třech rozměrech. [8] 

Christian Otto Mohr zemřel 2. října 1918 v Drážďanech. 

 

 

3.10.1 Mohrova kružnice 

 

 Mohrova kružnice rozšířila možnosti znázornění dvoj a třídimenzionálního napětí 

a pomohla k předpovídání podmínek porušení materiálů. 

Kružnice je sestrojována v pravoúhlém souřadnicovém systému - na osu x se vynáší 

hlavní normálové napětí a na osu y tangenciální (smykové) napětí. Střed kružnice vypočteme 

ze vzorce 
     

 
 , kde σ1 je maximální hodnota normálového napětí a σ3 minimální hodnota 

normálového napětí. Poloměr kružnice odpovídá výrazu 
     

 
. [14] 

 

 

Obrázek 3.10.1: Mohrova kružnice  
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Každý bod na kružnici napětí odpovídá rovině procházející zkoumaným bodem. Úhel 

α, který tato rovina svírá s první hlavní rovinou (kolmou k většímu hlavnímu napětí σ1), 

dostaneme jako spojnici bodu M na kružnici s bodem odpovídajícím na ose úseček menšímu 

hlavnímu napětí σ3. Středový úhel je roven dvojnásobku úhlu α. 

Stav rovinné napjatosti v libovolném bodě tělesa můžeme popsat buď pomocí 

obecných napětí           −     , nebo pomocí hlavních napětí σ1,σ2 a jejich směrem 

vůči zvolenému systému souřadných os, které v obou případech jednoznačně definují polohu 

Mohrovy kružnice napětí v daném bodě. [14] 

Rovina hlavních napětí bude od roviny známých obecných normálových napětí 

odkloněna o úhel:  

      
     
  −   

 

Velikost hlavních napětí lze vypočítat pomocí vztahu: 

     
     
 

 √(
  −   
 

)
 

      

Je-li napjatost dána velikostí hlavních napětí, pak obecná normálová a smyková napětí 

počítáme podle vztahů: 

     
     
 

 
  −   
 

      

     −     
  −   
 

      

     
  −   
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3.11 Sámuel Mikoviny 

 

 

Obrázek 3.11: Sámuel Mikoviny[19] 

 

 Přesné datum narození Sámuela Mikovinyho není známo, uvádí se rok 1686, nebo rok 

1700. Nejprve vystudoval chalkografii
4
 v Norimberku. V letech 1721 - 1723 studoval 

na německých univerzitách v Altdorfu a Jeně a také na vojenské univerzitě ve Vídni, 

kde vystudoval kartografii. [19] Na univerzitě v Jeně získal jako první Slovák titul inženýr. 

Po ukončení studií působil na pozici dvorního matematika saského knížete. Od roku 

1725 pracoval jako stoličný geodet a kartograf v Bratislavě, kde zaměřil a vytýčil základní 

triangulační polygon z věže Bratislavského hradu. [19] Kromě jiného se věnoval melioračním 

pracím v okolí řek Dunaj a Váh. V roce 1735 byl jmenován profesorem báňské školy 

v Banské Štiavnici a inženýrem středoslovenských báňských měst. Přednášel matematiku, 

zeměměřictví, mechaniku, hydrauliku. Byl členem pruské akademie věd v Berlíně. Jeho 

hlavním přínosem byla výstavba sofistikovaného systému vodních nádrží v okolí Báňské 

Štiavnice, známých jako Tajchy, o nichž bude pojednáno v další části této práce. 

Sámuel Mikoviny zemřel 23. března 1750. 

 

                                                             
4
 Chalkografie - umělecká grafická technika tisku z hloubky, při které se kresba ryje do měděné tiskové desky 

a pak přenáší na papír. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/23._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1750
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3.11.1 Tajchy 

 

Tajchy
5
 je soustava vodních nádrží vybudovaných v okolí Bánské Štiavnice za účelem 

zisků nových energetických zdrojů pro těžbu a úpravu rud. Do dnešní doby se zachovala 

jen část této soustavy. Vodní nádrže se využívají jako zdroj pitné vody pro blízké okolí 

a pro rekreační účely. 

První pokusy o výstavbu vodních nádrží jsou datovány přibližně roku 1500, ovšem 

hlavní výstavba probíhala až v 1. polovině 18. století. Za autory návrhů a technického řešení 

jsou považováni Sámuel Mikoviny, Matej Kornel Hell a jeho syn Jozef Karol Hell. [19] 

 

 

Obrázek 3.11.1: Horní Hodrušský tajch - půdorys a řez zvýšení hráze [19] 

 

Velkou pozornost si především zasluhuje vodní nádrž Rozgrund. Nádrž byla 

postavena v letech 1743 - 1744 a projektoval ji Sámuel Mikoviny. Tato stavba je z hlediska 

dnešních hydrotechnických požadavků velmi progresivní stavbou. Sklon na návodní straně je         

                                                             
5 Z německého der Teich - rybník. 
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1:1,5 - 1:1,7 a na vzdušné straně 1:1,25 - 1:1,75. [19] V důsledku velkého obsahu měkkých 

jílů bylo nutné provést úpravu zeminy tak, aby bylo možné tyto sklony svahů provést. 

Pro tyto účely byla zemina mísena s vápnem, což vedlo ke změně množství vázané vody 

v zemině, a tudíž ke změně fyzikálních a mechanických vlastností zemin na požadované 

hodnoty. Hráz byla v druhé polovině 18. století dvakrát zvyšována dle projektu Jozefa Lilla. 

 

 

Obrázek 3.11.2: Vodní nádrž Rozgrund [19] 

 

V roce 1993 byly Bánská Štiavnica a technické památky v jejím okolí zapsány 

na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
6
. 

 

 

 

                                                             
6 Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. 
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4. Závěr 

 

V této bakalářské práci jsem se snažil stručně nastínit historický vývoj geotechniky 

a co nejlépe zpracovat souhrnný životopis mnou vybraných osobností oboru. 

Moderní geotechnika se vyvinula ve druhé polovině 20. století. Vychází především 

z práce Karla Terzaghiho, který objasnil filozofii mechaniky zemin. V období posledních 

dvaceti let zažívá geotechnika značný vývoj v chápání chování zemin a stala se nezbytnou 

součástí stále více sofistikovanějších staveb po celém světě. 

Z témat, která jsem v této bakalářské práci zpracovával, považuji pro obor geotechnika 

za nejpřínosnější triaxiální smykovou zkoušku. Díky tomuto objevu určujeme smykové 

pevnosti zemin nutné k návrhu konstrukcí staveb. 

Dle mého názoru je pro další rozvoj geotechniky velmi hodnotná i práce profesora 

Brandla, která ukazuje směr výchovy nových geotechnických inženýrů. Nejvíce mě zaujala 

myšlenka propojení teorie a praxe již v rámci studia. Myslím si, že integrace teoretických 

a praktických znalostí je důležitá nejen pro uplatnění na pracovním trhu, ale i v dalším 

profesním životě každého jednotlivce. Souhlasím s myšlenkou profesora Brandla, že laická 

veřejnost podceňuje práci geotechniků, přičemž bez jejich práce by řada staveb neexistovala. 

Nároky společnosti se stále zvyšují, Země však má jen omezené zdroje. V tomto vidím velký 

potenciál našeho odvětví do budoucnosti. 

Na závěr bych chtěl poděkovat Ing. Barbaře Luňáčkové, Ph.D. za odborné 

poradenství, vedení a ochotnou spolupráci při zpracování této bakalářské práce. 
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