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Anotace 

 
Hlavním cílem této bakalářské práce je ověření geotechnických parametrů pro budoucí 

otvírku ložiska břidlice a přilehlé výsypky v Pustých Držkovicích. Před samotnými polními  

a laboratorními měřeními, jež tvoří stěžejní část této práce, jsem nastudovala geologické  

a hydrogelogické poměry zájmové lokality získané z databáze geofondu a poskytnuté 

investorem připravovaného záměru. Na základě těchto podkladů jsem určila tři 

reprezentativní odběrná místa pro oblast lomu a dále jeden bod pro zkoušky in – situ v oblasti 

budoucího tělesa výsypkové hráze. Z těchto bodů jsem odebrala vzorky pro laboratorní 

zkoušky. V těsné blízkosti budoucí hráze výsypky jsem provedla statickou zatěžovací  

a rázovou dynamickou zkoušku pro zjištění deformačních charakteristik podloží. Další polní 

zkouška byla stanovení objemové hmotnosti pomocí denzitometru.   

 

Klíčová slova 

 

Výsypka, břidlice, geotechnické parametry, polní zkoušky 

 

Abstract 

 
The main aim of this thesis is to verify the geotechnical parameters for future slate 

quarry and adjacent dumps in Puste Držkovice. Before the field and laboratory measurements, 

which are a crucial part of this thesis, I have studied the geological and hydrogeological 

conditions of this area. These materials from a database of genofond I had received from  

the developer of the upcoming project. Against this background, I identified three 

representative sampling sites for the quarry area and one point for testing in - situ in the future 

dump body of the dam. I took samples for laboratory tests from these three points.  

I conducted static load and impact dynamic test to determine the deformation characteristics 

of the subsoil nearly to the planned dam dump. Another field test was the determination 

 of density using by a densitometer. 
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Seznam použitého značení 

A plocha 

c soudržnost 

cc číslo nestejnozrnnosti 

cu číslo křivosti 

ČSN česká technická norma 

d10 průměr zrn příslušející 10 % propadu 

d30 průměr zrn příslušející 30 % propadu 

d60 průměr zrn příslušející 60 % propadu 

Edef  modul přetvárnosti 

EN ISO evropská mezinárodní norma 

Epr modul pružnosti podloží 

Evd rázový modul pružnosti 

f obsah jemné frakce 

fn frakce zeminy propadlé daným sítem 

g obsah štěrku 

G štěrk 

grSa písek štěrkovitý 

GW štěrk dobře zrněný 

JJZ jiho - jihozápad 

LLD lehká dynamická deska 

OM1 odběrné místo č. 1 

OM2 odběrné místo č. 2 

OM3 odběrné místo č. 3 

Mvd rázový modul deformace 

ZM zkušební místo 

S písek 

s obsah písku 

saGr štěrk písčitý 

S - F písek s příměsí jemnozrnné zeminy 

SSV severo - severovýchod 

SZZ statická zatěžovací zkouška 
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V objem 

w vlhkost 

wopt optimální vlhkost 

φ úhel vnitřního tření 

ρ objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení 

ρd objemová hmotnost vysušené zeminy 

ρd, max objemová hmotnost vysušené zeminy při maximálním zhutnění 

σ normálové napětí 

τ smykové napětí 
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1 Úvod  

 
V oblasti okresu Bruntál, zvané Pusté Držkovice, je již několik let plánovaná otvírka 

těžebního komplexu a přilehlé výsypky. Na podnět investora byl v letech 2010 - 2013 

proveden podrobný geologický průzkum k ověření vhodnosti materiálu v tomto území. 

Součástí byl také hydrogeologický průzkum a návrh monitoringu.  

Nejsvrchnější část ložiska je tvořena ornicí a přípovrchovými hlínami nízké bonity. 

Vrstvy zasahují do hloubky jednoho až dvou metrů. Tyto jalové horniny budou před 

samotným započetím těžby odstraněny v celé ploše ložiska i výsypky a deponovány  

v blízkosti lomu, případně na okolních pozemcích. Ornici bude případně možné v budoucnu 

využít na rekultivaci této lokality. Pod ornicí a hlínami se nachází vrstvy horniny v různých 

stádiích zvětrání. Zvětralá hornina dosahuje mocnosti dvou až pěti metrů. Navětralá zhruba  

do hloubky deseti, výjimečně v okolí zlomů až do 25 m. Těžená surovina, prachovo-jílovité 

břidlice a jílovito-prachovité břidlice až prachovité břidlice, bude využita pro ušlechtilou  

a hrubou kamenickou výrobu a pro výrobu minerálních posypů. Ne všechen materiál lze však 

využít. Při produkci minerálních posypů vnikají frakce, které nemají ekonomické využití, tyto 

materiály nepředstavující žádné ekologické riziko jsou ukládány na výsypku.  

Většina přípovrchové zvětralé horniny bude sloužit k vybudování obvodových hrází 

výsypky. Výsypka bude budována po celou dobu těžby ložiska, ta je odhadována na 34 let. 

Během této doby vzniknou tři etáže, každá o výšce 8 m. V etapě rekultivace vznikne následně 

ještě čtvrtá etáž. Obvod jednotlivých etáží budou tvořit zemní hráze s povrchem zpevněným 

lomovým kamenem, jež zabrání splachování ukládaného materiálu do okolí. [1] 

Cílem mé bakalářské práce je ověření geotechnických parametrů ukládaného materiálu 

pro tvorbu zemní hráze a podloží zmíněné výsypky. Před samotnými zkouškami jsem nejprve 

rekognifikovala tamější oblast a její geologické a hydrogeologické podmínky. Ty byly 

podkladem pro vytipování odběrných a zkušebních míst. Následně jsem se teoreticky 

seznámila s postupy jednotlivých zkoušek prováděných podle platných norem. Avšak hlavní 

část této práce se věnuje samotnému měření in-situ a laboratorních zkoušek. Získané hodnoty 

z obou měření jsem zpracovala a následně vyhodnotila. 
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Obr. 1:  Situace širšího okolí lomu [zdroj: investor připravovaného záměru] [1] 

2 Zájmové území 

Zájmové území se nachází v okrese Bruntál v katastru obce Staré Heřminovy, v části 

nazývané Pusté Držkovice. Nejbližším objektem od plánovaného lomu je statek v Pustých 

Držkovicích vzdálený od středu lomu cca 570 metrů. Samotná obec Staré Heřminovy je 

vzdálená od lomu vzdušnou čarou téměř dva kilometry. Vytěžená hornina z lomu bude 

transportována do zpracovatelského areálu investora v Horním Benešově vzdáleném přibližně 

pět kilometrů (Obr. 1). Opačným směrem od nedalekého statku bude dopravován 

nevyužitelný materiál určený k uložení na výsypku. Vzhledem k členitosti reliéfu terénu bude 

mít jak těžba, tak i budování výsypky na obec minimální dopad.  
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Geologicky je území tvořeno kulmskými flyšovými horninami – droby, prachovce  

a břidlice. Zájmové území je lemováno dvěma místními vodotečemi – Starou vodou  

a Heřminovým potokem. 

V současné době je území využíváno pro zemědělské účely. Bonita půdy je však nízká, 

což je dáno litologickým složením podložních hornin, celkovým geologickým vývojem 

a nadmořskou výškou lokality. Z archivních leteckých fotografií je zřejmé, že v posledních 

sedmdesáti letech neprobíhala na lokalitě jiná než zemědělská činnost. [1] 

 

2.1 Geologické poměry lokality budoucího lomu 

 
Zájmové území podle regionálně geologického členění náleží ke kulmu Nízkého 

Jeseníku. Samotnou oblast ložiska tvoří horniny hornobenešovského a moravického souvrství. 

Hornobenešovské souvrství je v převážné míře tvořeno drobami s místními vložkami 

prachovců nebo břidlic (jílovců). Moravické souvrství je tvořeno střídáním břidlic, prachovců 

a v menší části drob a slepenců. Hranice mezi těmito dvěma komplexy leží západně  

od jámového lomu „Šifry“ a probíhá ve směru SSV – JJZ. V oblasti podrobnějšího průzkumu 

lze tuto hranici očekávat západně od statku Pusté Držkovice, i když nelze vyloučit, že menší 

vložky hornobenešovských drob leží i uvnitř moravického souvrství, tj. východně od statku. 

Geologický průzkum zájmového území omezeného na severu a jihu vodotečemi 

Heřmínový potok a Stará voda, na západě areálem statku a na východě lesními pozemky, byl 

prováděn pomocí geologického mapování, geofyzikálního měření a bezjádrového vrtání, 

včetně komplexního karotážního měření. Veškerá dokumentace byla poskytnuta investorem 

připravovaného záměru. Tímto průzkumným komplexem se podařilo vyčlenit tu část 

moravického souvrství, která je v převážné míře tvořena jílovitými břidlicemi nebo jílovitými 

břidlicemi s určitou příměsí prachovitých částic. Tuto část vrstevního komplexu lze pokládat 

za oblast s užitečnou surovinou, tj. místo, které je vhodné k průmyslové těžbě 

„pokrývačských břidlic“. Souvrství jílovitých břidlic o mocnosti cca 190 metrů zapadá 

k východu, a to pod úhlem 40 – 70°. Tato část souvrství není postižena takovým porušením 

horninového masívu, které by bylo průběžné a jehož průběh by bylo možné korelovat  

na vzdálenost vyšších stovek metrů. Pokud je horninový masív uvnitř ložiska porušen, tak 

jeho postižení má charakter křehkého porušení. V takovýchto místech pak horninový masív 
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navětrává podél puklin do větších hloubek. Vrtným průzkumem bylo v obdobných horninách 

dokumentováno porušení až do hloubky cca 40 metrů (Slezská Harta). V místech průběžných 

tektonických poruch mimo ložisko zasahuje navětrání do větších hloubek. Ve vrtu ležícím 

v blízkosti statku je navětrání dokumentováno až do jeho konečné hloubky, tzn. do 51 metrů. 

Mimo oblasti porušení sahá navětrání do hloubky 10 až 12 metrů a je výraznější v drobách 

než v břidlicích. [2] 

 

2.2 Hydrogeologické poměry lokality budoucího lomu 

 
Hydrogeologické poměry lokality jsou podmíněny geologickým vývojem oblasti, její 

morfologií, litologickým charakterem hornin a jejich mechanickým oslabením. Objem 

podzemní vody zásadně ovlivňují srážkové poměry oblasti. Oblast se nachází v místě dílčí 

rozvodnice toků Heřmínový potok a Stará voda. Soubor hornin, které jsou tvořeny břidlicemi 

a drobami, je v komplexu puklinově propustný, v zóně zvětrávání a silného porušení jsou 

horniny propustné průlinovo – puklinově. Propustnost masívu primárně závisí především na 

míře mechanického porušení a následného zvětrávání. Pokud dojde k porušení, zvětrávají 

droby intenzivněji než břidlice nebo prachovce. Vyšší míra zvětrávání drob je podmíněna 

jejich vyšší mineralogickou nehomogenitou a rozdílným zrnitostním složením. Hloubka 

zvětrávání drob byla z vrtných průzkumů zdokumentována až 30 m pod povrchem.  

Od hloubky cca 48 až 50 m je horninový masív v místě realizovaných průzkumných vrtů 

prakticky nepropustný. Hloubka hladiny podzemní vody se v širším okolí zájmové oblasti 

pohybuje od 1 do 18 m pod terénem, na úrovni 430 až 460 metrů nad mořem. Oblast budoucí 

těžby je ze severu, západu a jihu omezena tektonikou. Na lokalitě a v jejím širším okolí, byla 

doposud provedenými režimními měřeními prokázána existence oddělených systémů oběhu 

podzemní vody, které jsou podmíněny tektonickými poruchami. Tektonická porucha, na které 

jsou situovány studny v Pustých Držkovicích (současný zdroj pitné vody, původní studna 

ve statku a tzv. cikánská studna), je jedním z vymezujících prvků hydrogeologické jednotky, 

ve které proběhne otvírka lomu. Na tektonické poruše probíhá proudění podzemní vody  

ve směru sever – jih. Z hlediska pohybu podzemní vody tektonické pásmo představuje 

západní hranici těžební oblasti a vytváří hydraulickou bariérou, která neumožňuje proudění 

podzemní vody směrem k západu. [2] 
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3 Zkoušky in - situ 

 

3.1 Statická zatěžovací zkouška 

 

Tato zkouška a celý její následují popis, je vypracována dle platné normy ČSN 73 6190 

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek [11], doplněné o technické 

parametry [3] přístroje uváděné výrobcem. Zkouška statickou zatěžovací deskou je určená 

především k přímému ověřování deformačních charakteristik pro budoucí stavbu. Jedná se 

např. o modul přetvárnosti (Edef,2) z druhého zatěžovacího cyklu, poměr modulů přetvárnosti 

(Edef,2/Edef,1) prvního a druhého zatěžovacího cyklu a další vlastnosti, jako je modul reakce 

podloží (K) či modul pružnosti podloží (Epr). Zkoušku je také možno využít k zjištění  

a kontrole míry zhutnění sypanin. [12] 

 

 

 Obr. 2: Statická zatěžovací deska a její části [zdroj: foto Ing. Marek Mohyla] [4] 
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Použité zařízení 

 
Při měření statickou zatěžovací deskou byl použit přístroj ECM - Static (ECM 

Electronic Control & Measurement s.r.o.). Toto zařízení slouží k poloautomatickému meření 

deformačních parametrů a kontrole statické únosnosti zhutňovaných sypanin. Základní výčet 

technických parametrů uváděných výrobcem [3]:  

 maximální povolená síla: 50 kN 

 maximální zatěžovací tlak: cca 0,53 MPa  

 maximální měřené zatlačení: 24 mm 

 minimální výška opěrné plochy protizátěže: 520 mm 

 provozní teplota: 0 až +45 °C 

 

Součásti zařízení 

 
Pro provedení statické zatěžovací zkoušky je potřeba zkušební zařízení skládající se  

z následujících částí: 

 Protizátěž (např.: hutnící válec, naložený nákladní automobil, lopatové rypadlo 

apod.). Kruhová zatěžovací deska musí být od podpor protizátěže (např.: kola 

lopatového rypadla) vzdálená minimálně 0,75 m ( Ø desky 300 mm). 

 Pomůcky pro přípravu zkoušeného kontaktní plochy - vodováha, smetáček, 

olovnice, metr apod. 

 Kruhová zatěžovací deska o průměru 300 mm. 

 Tenzometrický snímač síly s přesností 1 % nejvyššího zatížení dosaženého  

při zkoušce. 

 Hydraulický zatěžovací systém, jenž je tvořen pístem, ruční pumpou a hadicí  

s rychlospojkou. Pumpa musí dovolovat postupné zvyšování a snižování síly a její 

udržování bez kolísání po dobu měření. Píst je uchycen k protizátěži pomocí 

magnetické hlavice s kloubem. 

 Měřící nosník s jednobodovým snímáním zatlačení, který je určen k odečtu 

zatlačení zatěžovací desky v jejím středu. Nosník je složen z teleskopického 

ramena s výsuvnými, stavitelnými opěrami. 
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 Optoelektronický lineární snímač dráhy (standardně 24 mm), který se nachází  

v měřícím nosníku. 

 Elektronická část zařízení, která je tvořena měřící a řídící mikropočítačovou 

jednotkou. Ta kontroluje, řídí a vyhodnocuje celé měření. Jednotka je vybavena 

alfanumerickou klávesnicí umožňující doplnění informací (popis stavby, 

materiálu apod.). Všechny provedené zkoušky i s výsledky jsou ukládány  

do zálohované paměti nebo tištěny na přiložené tiskárně. 

 

Postup měření 

 
Zkoušená vrstva se upraví tak, aby její povrch byl nenarušený a rovný. Zemina nesmí 

být namrzlá, rozbředlá nebo jinak mechanicky porušená. Kruhová deska musí být usazena  

ve vodorovné poloze a dosedat v celé ploše. Drobné nerovnosti se srovnají alespoň dvěma 

otáčkami desky kolem osy. Pokud zůstanou pod deskou menší prohlubně, vyplní se tenkou 

vrstvou řídké sádrové kaše nebo vrstvou stejnozrnného písku o tloušťce několik mm. 

 

Při sestrojování zatěžovací systému je důležité, že nejnižší možná výška protizátěže je 

520 mm. Tuto výšku je možné případně navýšit pomocí distančních nástavců, jnež jsou 

standardně součásti zařízení. Stabilita celé soustavy je zajištěna pomocí magnetické hlavice 

přichycené k protizátěži (podvozek rypadla). Při kompletaci je důležité zajistit svislost celé 

soustavy. Magnetická hlavice musí být umístěna pouze na dostatečně velkých částech 

protizátěže, které jsou v horizontální rovině, jinak by mohlo dojít k vymrštění zatěžovací 

soustavy během měření. Osazený měřící nosník musí být tak stabilní, aby během měření bylo 

zamezeno jeho posunutí nevhodným pohybem obsluhy. Součástí zařízení jsou také přídavné 

trny, jenž je možno umístit na stavitelné opěry a tím zvýšit stabilitu celého nosníku. 

Vzdálenost opěr od desky o průměru 300 mm musí být nejméně 1,25 m. 

 

Po sestavení všech částí statické zatěžovací zkoušky zbývá jen propojit tenzometrický 

snímač síly a optoelektronický snímač dráhy s mikropočítačovou jednotkou pomocí kabeláže. 

Před zahájením samotného měření je ještě vhodné zkontrolovat kompletnost a správnost celé 

soustavy, jelikož během měření již nebude možné cokoli upravovat. Po sestavení zařízení  

a nastavení základních parametrů je možné začít vlastní měření. Při celém měření je obsluha 

vedena příkazy mikropočítačové jednotky. Obsluha musí manuálně zvyšovat/snižovat 
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přítlačnou sílu lisu podle příslušného měřícího stupně. Tlak je ovládán pomocí manuální 

pumpy. 

 

Výsledkem měření statické zatěžovací desky je závislost zatlačení desky na napětí - při 

zpracování odlehčovacích a přitěžovacích větví vzniknou hysterézní smyčky. Na základě 

těchto křivek sama mikropočítačová jednotka dopočítává Edef,1, Edef,2 a jejich poměr Edef,2/ 

Edef,1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak jako většina metod, i statická zatěžovací zkouška má své výhody a nevýhody. Mezi 

ty hlavní patří: 

 

Výhody 

 zkouška je velice rozšířená a dlouhodobě využívána 

 zkoušku je také možno využít pro kontrolu zhutnění, a tudíž poskytuje možnost 

širšího a poměrně přesného porovnání 

Nevýhody 

 zkouška je velmi časově náročná v porovnání s jinými zkouškami in-situ,  

např.: LDD 

 výsledky zkoušky podávají informace pouze o měřeném místě 

 k provedení zkoušky je nezbytná vhodná protizátěž o hmotnosti několika tun 

 metodu nelze použít u silně přetvárných - měkkých nebo kašovitých soudržných 

zemin z důvodu velkého maximálního zaboření desky, které je mimo rozsah 

běžné používaných lineárních snímačů dráhy 

Obr. 3: Hysterézní smyčka [5] 
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 během zkoušky se nesmí v bezprostřední blízkosti nacházet žádný zdroj otřesů, 

jenž by mohl rozkmitat měřidla  

 

Základní rovnice pro vyhodnocení modulu přetvárnosti Edef podle vzorce:  

     
        

  
 

kde  Edef - modul přetvárnosti [MPa] 

 r - poloměr desky v m 

 ∆p - změna kontaktního napětí v MPa 

 ∆y - změna zatlačení desky odpovídající změně napětí ∆p 

3.2 Lehká dynamická deska 

Tato zkouška a celý její následují popis je vypracována dle platné normy ČSN 73 6192 

Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží [13], doplněné o technické parametry přístroje 

uváděné výrobcem [6]. Zkouška lehkou dynamickou deskou se dá zařadit mezi formy 

nedestruktivního zkoušení. Při této zkoušce je povrch prostředí zatížen rázovým pulzem tvaru 

podobným polovině sinusoidy, vyvozeným pádem beranu na kruhovou desku prostřednictvím 

tlumícího sytému. Stanoví se průhyb povrchu zkoušeného prostředí, vyhodnocením průhybu 

se získají fyzikální mechanické vlastnosti tohoto prostředí, velikost rázového pulzu  

a vzdálenost pulzu od zkušebního místa. 

Zařízení pro rázové zatěžovací zkoušky se rozdělují do tří skupin, podle technických 

parametrů a účelu jejich použití. 

 Rázová zařízení skupiny A, která se používají pro zkoušky krytů tuhých  

a netuhých vozovek silničních komunikací, letištních a dalších dopravních ploch 

a dále pak také i ke zkouškám nestmelených podkladních vrstev 

 Rázová zařízení skupiny B, jejich použití je převážně pro zkoušení 

nestmelených podkladních vrstev 

 Rázová zařízení skupiny C (Lehké dynamické desky), používané pro kontrolu 

míry zhutnění hrubozrnných podloží zemin a sypanin 

 

(1) 
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Lehká dynamická deska, rázové zařízení skupiny C, je vhodná pouze pro sypaniny  

z nesoudržných zemin (G, S) a jemnozrnné zeminy s tuhou, až pevnou konzistencí. Na těchto 

materiálech nesmí probíhat zkoušky, pokud jsou zmrzlé nebo nasycené vodou. Zkouška 

slouží k určení rázového modulu deformace Mvd [MPa]. Její další využití je při kontrolách 

kvality provedených zemních pracích, na liniových stavbách, zásypech a obsypech. Tato 

zkouška však nenahrazuje zkoušku statickou zatěžovací deskou, pouze ji vhodně doplňuje. 

Statickou deskou je možno ověřit přetvárné parametry v místech, kde byly lehkou 

dynamickou deskou zjištěny nejmenší hodnoty rázového modulu deformace. A také naopak 

lze lehká dynamická deska využít v situacích, kde nelze použít statickou desku, např.  

z důvodu nepřístupnosti protizátěže). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité zařízení 

 
Při měření lehkou dynamickou deskou byl použit přístroj ECM - LDD 100 (ECM 

Electronic Control & Measurement). Toto zařízení slouží k rychlému provedení kontroly 

Obr. 4: Lehká dynamická deska a její části [zdroj: foto Ing. Marek Mohyla] [7] 
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dynamických parametrů zhutňovaných zemin. Základní výčet technických parametrů 

uváděných výrobcem [6]: 

 měření rázového modulu deformace Mvd od 2 do 220 MPa 

 hmotnost měřící desky 15 kg 

 hmotnost rázového závaží 10 kg 

 průměr kruhové desky 300 mm 

 doba rázu 17 ms 

 silový impuls 7,1 kN 

Součásti zařízení 

 
Lehká dynamická deska se skládá z těchto základních částí: 

 kruhová zatěžovací deska o průměru 300 mm s tuhostí dle ČSN 73 6190 

 pouzdro se středícím kloubem a snímačem průhybu (absolutní) 

 vodící tyč závaží 

 rázové závaží o hmotnosti 10 kg s kruhovou rukojetí 

 západky pro aretaci závaží 

 držadlo 

 mikropočítačová vyhodnocovací jednotka s přiloženou tiskárnou 

 

Postup měření 

 
Před započetím měření rázových zkoušek je vždy nutné změřit teplotu zkoušeného 

prostředí. Dále je také nutno provést přípravu povrchu. Ten musí být urovnaný v horizontální 

poloze bez znaků mechanického poškození. Povrch nesmí být rozbředlý ani jinak poškozený. 

Zkoušená zemina nesmí být zmrzlá nebo nasycená vodou. Do hloubky 100 mm nesmí mít 

zemina teplotu nižší než + 5 °C. 

Po osazení musí kruhová zatěžovací deska dosedat v celé své ploše. V případě, že se na 

povrchu nachází prohlubně, je možné povrch vyrovnat stejnozrnným pískem. Avšak tyto 

prohlubně nesmí být pod okrajem desky a nesmí přesáhnout 2 % průměru desky. Přímo pod 

deskou se nesmí nacházet zrna větší než 25 % průměru desky. Přišlápnutím desky se zajistí 

deska proti odskočení a dotlačí se třemi údery závaží k povrchu. Po kompletaci zařízení se  
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k pouzdru se snímačem zrychlení připojí mikropočítačová jednotka. A před samotným 

měřením se musí zkontrolovat funkčnost měřící soustavy. 

Po spuštění mikropočítačové jednotky a nastavení vstupních parametrů (Poissonovo 

číslo, popis měřeného místa) je možno začít se samotným měřením. Předepsány jsou tři údery 

závažím na kruhovou desku, poklesy desky se po každém rázu automaticky zaznamenávají  

a zprůměrují a na závěr jsou dopočteny hodnoty rázového modulu deformace Mvd.  

Rázový modul deformace Mvd se vypočte podle vzorce:  

    
       

  
 

kde  Mvd  - rázový modul deformace [MPa] 

 a - poloměr desky [mm] 

 μ - Poissonovo číslo 

 σ - kontaktní napětí pod zatěžovací deskou [MPa] 

 yc - celkový průhyb pod středem zatěžovací desky [mm] 

Rázový modul pružnosti Evd se vypočte podle vzorce:  

 

    
 

     
        

kde  Evd  - rázový modul pružnosti [MPa] 

 d - průměr desky [mm] 

 μ - Poissonovo číslo 

 F - velikost síly v [N] 

 yel - velikost pružného průhybu pod středem desky [mm]  

3.3 Půdní objemový denzitometr 

 
Následující zkouška a celý její následují popis je vypracován dle platné normy ČSN 72 

1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody [14]. Zkouška, při níž 

se využívá půdního objemového denzitometru, slouží ke stanovení objemové hmotnosti 

zeminy v přirozeném uložení ρ [kN/m
3
] a dále ke stanovení objemové hmotnosti vysušené 

zeminy ρd [kN/m
3
] konstrukčních nebo přírodních vrstev zemin in-situ. Přístrojem je možno 

(2) 

(3) 
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také prokázat míru zhutnění posuzované vrstvy. A to porovnáním objemové hmotnosti 

stanovené denzitometrem in-situ a laboratorním zkouškou Proctor standard. 

Součásti zařízení  

 
 půdní objemový denzitometr s oddělitelnými součástmi (spodní deska, základní 

deska, krycí deska) 

 polní lopatka na vyhloubení jamky 

 kolíky nebo zednické skoby na upevnění denzitometru k zemině 

 nádoba s vodou (10 litrů) 

 nádoba na odebraný vzorek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup měření 

 
Před samotnou zkouškou půdním objemovým denzitometrem se nejprve urovná 

podkladní vrstva zeminy. Na tuto plochu se umístí základní deska čepy směrem nahoru a 

ukotví se pomocí zednických skob nebo kolíkem do vrstvy zkoušené zeminy. Na základní 

desku se umístí samotný denzitometr naplněný zhruba 10 litry vody, nejlépe destilované. 

Obr. 5: Půdní objemový denzitometr [8] 
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Během pokládání denzitometru je potřeba, aby byl píst vytažený do horní polohy a nepřekážel 

při manipulaci, jinak by mohlo dojít k protržení membrány. 

Po sestavení přístroje se nejprve uvolní odvzdušňovací ventil a tím se tíhou vody 

přitiskne membrána k povrchu měřené vrstvy. Následně se přístroj odvzdušní pomocí tlaku  

na rukojeť, vodní sloupec musí vystoupit do průhledné komory mezi kontrolní horizonty. 

Pomocí noniové stupnice se provede první odečtení referenční hodnoty objemu vody L1  

ve válci. Odečítá se hodnota v celých milimetrech a desetině a poté se provede zpřesnění 

odečtu na tisíciny mm, stejně jako na posuvném měřítku (Obr. 6). Po tomto prvním odečtu 

počátečního stavu se píst znovu zvedne do horní polohy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po sejmutí denzitometru se v prostoru vyhrazeném otvorem v základové desce vyhloubí 

jamka hluboká cca 20 cm. Veškerá vyhloubená zemina se odebere do odběrného pytle, který 

se následně v laboratořích zváží a uloží do sušičky. Stěny jamky je nutno začistit a odstranit 

ostré kameny či jiné předměty, které by mohly způsobit poškození membrány. Následuje 

opětovné umístění přístroje na základní desku. Uvolněním odvzdušňovacího ventilu opět 

sestoupí membrána tlakem vody až do vyhloubené jamky a mírným tlakem na píst ji zcela 

Obr. 6: Čtení na stupnici půdního objemového denzitometru  

[zdroj: foto Ing. Marek Mohyla] [9] 
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zaplní. Voda vystoupí mezi kontrolní horizonty a provede se druhý odečet na pístu L2. 

Následuje opětovné zvednutí pístu, aby membrána s vodou byla ve válci přístroje a nehrozilo 

protržení. Měření půdním objemovým denzitometrem se pro kontrolu provádí dvakrát  

s pootočením o 180°. Z rozdílu obou měření ∆L [cm] zjistíme objem vyhloubené jamky. 

Objem vyhloubené jamky se rovná součinu vnitřní plochy denzitometru a rozdílu čtení 

∆L na stupnici před a po vyhloubení jamky podle vztahu:  

            

kde  V  - objem jamky [cm
3
] 

 L1 - údaj stupnice před vyhloubením jamky/provedením zkoušky [cm] 

 L2 - údaj stupnice po vyhloubením jamky/provedením zkoušky [cm] 

 A - plocha pístu [cm
2
] 

 

Stanovení objemové hmotnosti zeminy v přirozeném uložení dle vzorce:  

  
 

 
 

kde  ρ  - objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení [kg/m
3
] 

 m - hmotnost vzorku odebrané zeminy s přirozenou vlhkostí [g] 

 V - objem jamky [cm
3
] 

Stanovení objemové hmotnosti zeminy vysušené dle vzorce:  

   
  

 
 

kde  ρd  - objemová hmotnost vysušené zeminy [kg/m
3
] 

 md - hmotnost vzorku odebrané zeminy po vysušení [g] 

 V - objem jamky [cm
3
] 

 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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4 Laboratorní zkoušky 

 

4.1 Stanovení vlhkosti zemin 

 
Při laboratorním stanovení vlhkosti vzorku zeminy, pomocí vysoušení v sušárně, se 

postupuje podle platné normy ČSN 72 1007 Část 01: Stanovení vlhkosti zemin [15]. 

Stanovení vlhkosti zemin je požadováno při jejich zatřiďování, u zhutňování zeminy je jako 

kontrola. Určení vlhkosti zkušebních vzorků zemin se považuje za základ při většině polních  

a laboratorních zkoušek. Základní výchozí postup pro stanovení vlhkosti, běžný  

v laboratořích, je vysušování v sušárnách. 

Vlhkostí zeminy [15] se rozumí "poměr hmotnosti vody (pórové nebo volné), z předem 

určené hmotnosti zkušebního vzorku zeminy, k hmotnosti suchých  pevných částic zkušebního 

vzorku". Za vhodný postup stanovení vlhkosti se považuje určení hmotnosti vody, odstraněné 

při sušení vlhkého vzorku na ustálenou hmotnost v sušárně s konstantní teplotou.  

Přístroje 

 
 sušárna s konstantní teplotou 110 °C ± 5 °C 

 váženky nebo vysoušecí nádoby z korozivzdorného materiálu 

 laboratorní váhy 

 

Postup měření 

 
Stanovení vlhkosti má být provedeno v co nejkratší době po odběru vzorků. Způsob 

odběru a jeho hmotnost jsou závislé na zkušebním záměru, druhu zeminy a na druhu vzorku. 

Ze zeminy je odebrán buď jeden reprezentativní vzorek z celku, nebo z každého typu zeminy 

zvláštní vzorek. U zemin obsahujících více vrstev je odebrán buďto jeden reprezentativní 

vzorek pro celek, nebo z každé jednotlivé vrstvy. 

Do předem zvážené vysoušecí nádoby se vloží zkušební vzorek, je-li to možné, opatří se 

víkem. Stanoví se hmotnost vysoušecí nádoby se zkušebním vzorkem a všechny hodnoty se 

zaznamenají. Při objemnějších vzorcích je lepší umístit tyto vzorky do nádob s velkou 

povrchovou plochou (pánve, plechy, hrnce), přičemž by zemina měla být rozpojena na menší 
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kusy. Při použití nádob bez víka, musí zvážení proběhnout, okamžitě po vložení vzorku do 

nádoby. 

Doba potřebná k vysušení zkušebního vzorku na ustálenou hmotnost se liší podle typu 

zeminy, velikosti zkušebního vzorku, typu a kapacitě sušárny. Za dostatečnou dobu se 

považuje 16 až 24 hodin. Po vysušení vzorků na ustálenou hmotnost se nádoba se vzorkem 

vyjme ze sušárny. Po vyjmutí je nutno vzorky nechat vychladnou na pokojovou teplotu, nebo 

na teplotu, při které může být s nádobou bez problému manipulováno. Tehdy bude zajištěno, 

že chod vah nebude ovlivněn vedením tepla. Stanoví se hmotnost vysoušecí nádoby s 

vysušeným vzorkem a hodnota se zaznamená. 

Vlhkost zeminy se počítá podle rovnice:  

   
  

  
     

     

     
     

kde  w  - vlhkost zeminy [%] 

 mw  - hmotnost vody odstraněné vysušením [g] 

 md - hmotnost vysušeného vzorku [g] 

 m1 - hmotnost vysoušecí nádoby a vlhkého zkušebního vzorku [g] 

 m2 - hmotnost vysoušecí nádoby a suchého zkušebního vzorku [g] 

 m3 - hmotnost vysoušecí nádoby [g] 

4.2 Stanovení zrnitosti zemin 

Zrnitost je jedna z nejdůležitějších fyzikálních vlastností zemin a stanovuje se podle 

normy ČSN 72 1007 Část 4: Stanovení zrnitosti zemin [16]. Samotná klasifikace a zatřízení 

zemin je založeno na zrnitosti. A dále se k ní vztahuje celé řada geotechnických  

a hydrogeologických vlastností.  

Prosévání je proces, při němž je zemina rozdělena do zrnitostních skupin pomocí 

kontrolních sít. Zastoupení jednotlivých frakcí v zkoušené zemině může být stanoveno jednak 

proséváním, anebo sedimentací. Metoda prosévání je vhodná pro zeminy se zastoupením 

jemné frakce do 10 %. U zemin z procentuální frakcí nad 10 % se používá kombinace 

prosévání a sedimentace. 

(7) 
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Přesná definice zrnitosti [16] zní "hmotnostní podíl jednotlivých zrnitostních frakcí 

přítomných v dané zemině". 

Přístroje a pomocná zařízení 

 
 sada kontrolních sít 

 laboratorní váhy s přesností 0,3 % 

 korozivzdorné misky 

 lopatka 

 kartáče na síta 

 

Postup měření 

 
Reprezentativní zkušební vzorek se připraví rozdružováním nebo kvartací. Zeminu 

upravíme tak, aby jednotlivá zrna byla od sebe dobře oddělená. Tento vzorek zvážíme na 

laboratorních vahách s přesností na 0,1 %. Takto nachystanou navážku nasypeme na sadu 

seřazených kontrolních sít na prosévacím přístroji. Síta jsou seřazena od průměru ok 16; 8; 4; 

2; 1; 0,5; 0,25; 0,125 a 0,063. Proséváme minimálně 10 minut. Pakliže je použito ruční 

prosévání, musí se s jednotlivými síty třást alespoň 2 minuty, a poté tak dlouho, dokud sítem 

už nepropadá další materiál. Zbytky na jednotlivých sítech zvážíme a vypočteme jednotlivé 

procentuální zastoupení z celkové navážky. Rozdíl mezi hmotností odebrané navážky  

a součtem na jednotlivých sítech nesmí překročit 1 %, jinak musí být zkouška opakována  

s jiným vzorkem. 

Frakce zeminy propadlé sítem se počítají z rovnice:  

   
            

 
      

kde  fn  - frakce zeminy propadlé daným sítem [%] 

 m1 - hmotnost zeminy propadlé sítem s nejmenším otvorem [g] 

 m2, mn - hmotnost zeminy propadlé síty po sobě jdoucími [g] 

 m - celková hmotnost zkušebního vzorku [g] 

 

(8) 
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4.3 Proctorova zkouška zhutnění 

 
Proctorova zkouška se v současné době považuje za nejběžnější kritérium zhutnění 

zeminy [17]. Tuto zkoušku rozlišuje na standardní a modifikovanou. Proctorova zkouška 

standardní se používá pro kontrolu silnic a násypů, naopak modifikovaná zkouška je určena 

pro nároční zemní práce (např. letiště). Obě tyto zkoušky jsou prováděny ve válci stejného 

průměru a výšky, rozdíl je pouze u zvoleného závaží, tedy hutnící energie. 

Tato zkouška slouží ke stanovení optimální vlhkosti, při níž dosáhneme pro zvolenou 

hutnící energii největšího zhutnění, tj. maximální objemovou hmotnost suché zeminy. 

Zemina se považuje za zhutněnou, jestliže dosáhla: 

 objemové tíhy předepsané míry dle Proctorovy zkoušky 

 rovnovážné objemové tíhy 

 požadované relativní ulehlosti 

 předepsané hodnoty modulu deformace (viz. SZZ Kap. 3.1 a LDD Kap. 3.2) 

 přípustné hodnoty přesednutí po nasycení vodou 

 

Pomůcky 

 
 zhutňovací válec a nástavec 

 laboratorní váhy 

 síto 5 mm 

 metr 

 nůž 

 nádoby na vzorky různých vlhkostí 

 váženky nebo vysoušecí nádoby z korozivzdorného materiálu 

Postup standardní zkoušky 

Vzorek zeminy odebrané při polních zkouškách necháme vysušit na vzduchu  

a rozdrolíme. Dále pak tuto zeminu přesejeme přes síto 5 mm. Do jednotlivých předem 

připravených nádob si odvážíme 2,6 kg zeminy, do kterých v malých dávkách přiléváme 

vodu. Zeminu dobře rozmícháme a v uzavřených nádobách necháme 12 hodin stát, aby se 

vlhkost rovnoměrné rozdělila. 
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Před samotnou zkoušku změříme válec, jeho výšku a průměr a spočteme objem válce V. 

Tento válec pak dále zvážíme - hmotnost m1 (bez nástavce). Po nasazení nadstavce vsypeme 

navlhčenou zeminu do válce na výšku asi 4-5 cm a zhutníme. Při této zkoušce volíme pěch, 

 o hmotnosti 2,5 kg, který 25ti údery dopadá z výšky 30 cm na zhutňovanou zeminu. Tento 

postup opakujeme pro další dvě vrstvy prvního vzorku. Celková výška tří vrstev zeminy  

ve válci má být okolo 12,5 cm, tzn. zemina dosahuje až do nástavce. 

Po zhutnění uvolníme zhutňovací válec a odstraníme nástavec. Nožem seřízneme 

zeminu v nádobě, tak aby byla zarovnaná s okrajem a lícovala. Nádobu se zeminou očistíme  

a zvážíme - hmotnost m2. Hmotnost samotné zeminy m = m2 -m1. Zhutněnou zeminu vyjmeme 

z válce a ze středu odebereme vzorky zeminy na stanovení vlhkosti. Tento vzorek zvážíme  

a uložíme do sušičky.  

Tento postup opakujeme při měnících se vlhkostech zeminy tak dlouho, dokud 

hmotnost zeminy ve zhutňovacím válci nezačne klesat. V tomto okamžiku jsme již na vlhké 

větvi diagramu. Postup opakujeme minimálně 3x, abychom dostali alespoň 3 body  

pro vykreslení grafu. Pro každou vlhkost vypočteme objemovou hmotnost vysušené zeminy.  

   
 

       
 

Vypočtené hodnoty objemové hmotnosti vysušené zeminy a jejich příslušné vlhkosti 

vyneseme do grafu. Spojnice těchto bodů vytvoří křivku, jejíž vrchol udává námi hledanou 

optimální vlhkost wopt a představuje 100% zhutnění pro tuto zeminu. 

 

4.4 Krabicová smyková zkouška 

 
Krabicové smykové zkoušky se používají pro stanovování smykové pevnosti zemin pro 

zemní práce a zakládání staveb. Slouží ke zjištění pevnostních parametrů zeminy  

(c - soudržnost, φ - úhel vnitřního tření). Následující postup je vypracován dle platné normy 

ČSN 72 1007 Část 10: Krabicová smyková zkouška [18].  

(9) 



23 
 

Metoda smykové krabicové zkoušky spočívá z umístění vzorku do krabicového 

smykového přístroje, nanesení předem zvoleného normálového napětí v drénovaných 

podmínkách, konsolidování tohoto vzorku pod normálovým napětím, odjištěním čelistí, jež 

drží vzorek a následným posouváním jedné čelisti proti druhé konstantní rychlostí. Během 

tohoto smykání se měří smykové síly a vodorovný posun zkušebního vzorku. 

 

 

Postup zkoušky 

 
Smyková krabice bývá obvykle čtvercového půdorysu, rozdělená horizontálně na dvě 

tuhé poloviny. Tyto dvě části brání vodorovné deformaci zkušebního vzorku. Pro dosažení 

rovnoměrného rozdělení smykového napětí se používají drsné porézní filtrační destičky. 

Destičky musí být z materiálu chemicky nereagujícího s vodou nebo zeminou, protože  

umožňují drénování vody během zkoušky.  

Při klasickém provádění zkoušky se připravují tři zkušební vzorky pod třemi různými 

normálovými tlaky. Nesoudržné vzorky by měly být dostatečně velké, aby se nemusel 

používat jeden a ten samý vzorek opakovaně. 

Připravený zkušební vzorek se vloží do smykové krabice mezi porézní destičky. Poloha 

pohyblivé a nepohyblivé části krabice je zajištěna odnímatelnými kovovými kolíky, které 

procházejí oběma částmi krabice. Zkoušky se provádějí obvykle pro tři různá normálová 

napětí. Přičemž nejmenší napětí by mělo odpovídat napětí geostatickému, které působilo  

v místě, odkud byl vzorek odebrán. Normálové napětí volíme obvykle 0,05; 0,1; 0,15; 0,2 

MPa. Po zatížení vzorku se vyčká, v závislosti na typu zeminy, až dojde ke konsolidaci a tím 

vynulování pórových tlaků. Pak teprve se odejmou kolíky spojující obě části. Každá zkouška 

Obr. 7: Smykový přístroj klasický (vlevo) a s kontrolou rovnoběžnosti (vpravo) [18] 
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se provádí až do usmýknutí zkušebního vzorku. To nastává tehdy, když při stále se 

zvětšujícím posunu nedochází ke zvětšování smykového napětí, popř. toto napětí klesá. 

Rychlost smýkání v tomto případě byla nastavena na 0,005 mm/s. 

 

 

 

Z každého vzorku smykové zkoušky se musí vypočítat smykové napětí v rovině smyku 

τ podle rovnice:  

  
 

 
 

kde  T  - smyková síla ve smykové ploše 

 A  - velikost smykové plochy 

 

Výpočet soudržnosti zeminy:  

        

 

Vzorec pro výpočet vnitřního úhlu tření: 

 

               

Obr. 8: Graf znázorňující smykové parametry c a φ [10] 

(10) 

(11) 

(12) 
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5 Provedené zkoušky a jejich vyhodnocení 

 
Měření jsem prováděla na zemědělské půdě nedaleko statku Pusté Držkovice. Tato 

oblast a její okolí je znázorněna na výkrese celkové situace (příloha P1). Než jsme však mohla 

přistoupit k samotným měřením, musela jsem si nejprve určit místa odběru vzorků a zkušební 

místo. Z geologických a hydrogeologických podkladů, jenž mi byly poskytnuty investorem 

připravovaného záměru, jsem vyčetla přítomnost drob a prachovců v této lokalitě. Oblasti 

těchto hornin jsou znázorněny v zjednodušené orientační geologické mapě a jejím řezu 

(příloha P2). A právě z této mapy jsem určila odběrná místa MO1 - MO3, která se nachází  

v oblasti budoucího břidlicového lomu. A dále pak také jedno zkušební místo, nacházející se 

naopak v oblasti drob. Místo pro statickou zkoušku a zkoušku dynamickou deskou jsem 

zvolila úmyslně v oblasti porušené horniny - drob, jelikož pokud dojde k zvětrávání, 

zvětrávají droby intenzivněji než břidlice nebo prachovce. Všechna odběrná místa MO1 - 

MO3 a zkušební místo ZM jsem zaznačila do ortofoto mapy (příloha P3). Veškeré odběry 

vzorků a zkoušky provádění při polním měření se prováděly se souhlasem majitele této 

zemědělské půdy. 

 

5.1 Odběr vzorků 

 
Před samotnými polními zkouškami jsem nejprve odebrala vzorky zemin. Samotné 

vzorky byly odebrány pomoci lopatové rypadla (Obr. 9). Z původních tří, předem 

vytipovaných odběrných míst OM1 - OM3 v oblasti lomu, došlo k odběru pouze ze dvou.  

V místě třetího odběrného místa bylo již pole zoráno a byla provedena setba ozimí a tudíž 

nedostupné pro odběr. Poslední odebraný vzorek zeminy se nacházel v místě provádění 

zkoušek in-situ a to na vnějším okraji budoucí hráze výsypky. Jednotlivé vzorky zeminy   

na odběrných místech MO1 a MO2 byly odebrány z hloubky jednoho a dvou metrů. Na těchto 

vzorcích jsem později ve školních laboratořích prováděla laboratorní zkoušky na ověření 

parametrů zeminy. 
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5.2 Kvartace 

 
Vzorky zeminy, které jsem odebrala při polních zkouškách, měly hmotnost jednotlivě 

až 100 kg. Pro pozdější zkoušky tudíž bylo nutné z nich získat reprezentativní vzorky. Tato 

metoda se nazývá kvartace a lze ji provádět dvěma způsoby. Při zpracování vzorků jsem si 

vyzkoušela oba tyto způsoby. První způsob jsem provedla pomocí kvartovacího žlábkového 

děliče, do kterého se daná zemina nasype a pomocí žlábků se rovnoměrné rozdělí (Obr. 10). 

Při druhém způsobu jsem danou zeminy promísila a rozprostřela. Následně jsem vzorek 

Obr. 10: Měření hloubky odběru vzorků [foto: autor] 

Obr. 9: Odběry vzorků in-situ lopatovým rypadlem [foto: autor] 
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rozdělila na čtyři stejné části, pomyslné obdélníky (Obr. 11). Dvě protilehlé části odstranila a 

zbylé dvě smíchala. A tento proces jsem opakovala do získání požadované hmotnosti pro 

provedení prosévací zkoušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11: Kvartace pomocí žlábkového děliče [foto: autor] 

Obr. 12: Kvartace pomocí pomyslného dělení na obdélníky [foto: autor] 
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5.3 Statická zatěžovací zkouška 

Zkoušku statickou zatěžovací deskou jsem provedla v těsné blízkosti budoucí hráze 

výsypky (příloha P3), co nejblíže místa budoucí hráze, avšak ne přímo v ní. Zkoušku jsem 

měřila v hloubce zhruba 0,5 m, po provedení skrývky ornice pomocí lopatového rypadla. Jako 

protizátěž bylo použito to samé lopatové rypadlo, jenž bylo použito při odběru vzorků  

a skrývky ornice. Hodnoty zatěžovacích stupňů zaznamenané mikropočítačovou jednotkou 

jsem uvedla do tabulky a vynesla do grafu. K automatickému výpočtu mikropočítačové 

jednotky jsem ještě provedla vlastní ruční výpočet.  

 

 

Fáze zkoušky 
Kontaktní napětí 

[MPa] 

Zatlačení desky 

[mm] 

První zatěžovací 

cyklus 

0,00 0,00 

0,05 0,26 

0,12 0,51 

0,15 0,61 

0,20 0,75 

0,25 0,89 

0,30 1,01 

Odlehčení 
0,15 0,71 

0,00 0,14 

Druhý zatěžovací 

cyklus 

0,05 0,40 

0,09 0,54 

0,13 0,69 

0,17 0,79 

0,21 0,88 

0,26 0,96 

0,30 1,05 

Odlehčení 0 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1: Naměřené hodnoty statickou zatěžovací deskou 
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y = -4,3027x2 + 4,586x + 0,0152 

R² = 0,9985 

y = -6,3772x2 + 4,8231x + 0,1578 

R² = 0,9969 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

1,20 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 
Z

a
tl

a
če

n
í 

d
es

k
y

 [
m

m
] 

Kontaktní napětí [MPa] 

1. zatěžovací cyklus Odlehčení 

2. zatěžovací cyklus Odlehčení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovnice 1. zatěžovací větve:                            

Odpovídající konstanty polynomu: a0 = 0,0152, a1 = 4,586, a2 = - 4,3027 

Rovnice 2. zatěžovací větve:                             

Odpovídající konstanty polynomu: a0 = 0,1578, a1 = 4,8231, a2 = - 6,3772 

Po dosazení:  

        
        

                     
           

        
        

                      
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Vykreslení závislostí zatlačení desky na napětí 
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5.4 Lehká dynamická deska 

Statickou zkoušku následně doplnila zkouškou pomocí lehké dynamické desky. I tato 

zkouška probíhala v místě předpokladu horších geotechnických podmínek, v oblasti drob. 

Zkouška obsahovala tři měření, každé po třech pádech beranu na kruhovou desku. Místa 

měření byla od sebe dostatečně vzdálená, aby nedošlo k ovlivnění výsledků. Samotné 

výsledky zkoušky byly automaticky vyhodnoceny mikropočítačovou jednotkou. 

Pro demonstraci toho jak se bude podloží chovat po zatížení zemní hrází, jsem první 

měření provedla v místě, kde se měřila zkouška statickou zatěžovací deskou. Ta působila na 

zeminu tíhou 300 kPa. Z výsledku je zřejmé, že po zatížení hodnota rázového modulu 

pružností stoupne. Zbylá dvě měření jsem provedla v blízkosti budoucí zemní hráze. 

             

             

             

Obr. 13: Statická zatěžovací zkouška v místě ZM [foto: autor] 
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5.5 Půdní objemový denzitometr 

Objemovou hmotnost zeminy v podloží budoucí výsypky jsem spočetla na základě 

měření půdním objemovým denzitometrem. Prvním měřením před vyhloubením jamky jsem 

zaznamenala hodnotu L1 =12,17 cm. Po vyhloubení jamky jsem provedla dvě kontrolní čtení 

L2 =16,39 cm a 16,38 cm. Z těchto dvou čtení jsem spočetla průměr a na základě známé 

plochy pístu A = 287,12 cm
2
 a hmotnosti zeminy z vyhloubené jamky m = 2046 g dopočetla 

objem V mnou vyhloubené jamky. A následně spočetla objemovou hmotnost zeminy v 

přirozeném uložení ρ. V laboratoři jsem vzorek uložila do sušičky, po vysušení md = 10805g, 

abych zjistila vlhkost tohoto vzorku w a dále dopočetla jeho objemovou hmotnost vysušené 

zeminy ρd. 

  
    

  
      

         

    
             

Obr. 14: Lehká dynamická deska v místě ZM [foto: autor] 
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Obr. 15: Hloubení jamky pro zkoušku denzitometrem [foto: autor] 

Obr. 16: Zkouška půdním objemovým denzitometrem [foto: autor] 
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5.6 Stanovení vlhkosti zeminy 

Z každého vzorku odebraného při polních zkouškách jsem stanovila jeho vlhkost  

v přirozeném uložení. Všechny tyto vlhkosti jsou pro porovnání přehledně znázorněny  

v tabulce, zvlášť pro odběr z hloubky 1 m a 2 m. A nakonec pro představu jsem také uvedla 

vlhkost samotné ornice. 

 

vzorek m1 [g] m2 [g] m3 [g] w [%] w [%] 

OM1(2) 71,72 64,07 10,36 14,24 
14,28 

OM1(2) 76,32 68,07 10,48 14,33 

OM2(2) 88,37 78,45 10,45 14,59 
14,71 

OM2(2) 77,39 68,73 10,32 14,83 

ZM 82,72 74,86 10,24 12,16 
12,27 

ZM 76,97 69,64 10,37 12,37 

ornice 205,47 170,71 19,17 22,94 22,94 

 

 

vzorek m1[kg] m2[kg] m3 [kg] w [%] 

OM1(1) 4,156 3,676 1,124 18,81 

OM2(1) 4,224 3,799 1,187 16,27 

ZM 4,264 3,86 1,063 14,44 

 

 

Při skladování vzorků zemin v laboratoři došlo ke změně vlhkosti vlivem teploty  

v laboratoři. Proto jsem po čase provedla nové stanovení vlhkosti těchto vzorků. Z tabulky je 

zřejmé, že vlivem skladování vlhkost těchto vzorků klesla.  

 

vzorek m1[kg] m2[kg] m3 [kg] w [%] 

OM1(1) 0,414 0,3756 0,031 11,14 

OM2(1) 0,392 0,3445 0,031 15,15 

ZM 0,427 0,3847 0,031 11,96 

 

Tab. 2: Tabulka výpočtu vlhkostí z odběrných míst ze 2m 

Tab. 3: Tabulka výpočtu vlhkostí z odběrných míst z 1m 

Tab. 4: Vlhkost po skladování v laboratoři 
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5.7 Stanovení zrnitosti zemin 

Z jednotlivých odebraných vzorků jsem postupně provedla stanovení zrnitosti. 

Jednotlivé propady a zůstatky na sítech jsem zaznačila do tabulky. Dále jsem pro každou 

zeminu vytvořila křivku zrnitosti, z níž jsem následně provedla zatřízení a pojmenování podle 

normy ČSN 73 1001 a EN ISO 14 688. 

 

Vzorek OM1 ze 2m 
 

síto zůstatek na sítu [kg] celkový propad [kg] zůstatek na sítu [%] celkový propad [%] 

32 0,000 3,272 0,000 100,000 

16 0,809 2,463 24,725 100,000 

8 0,735 1,728 22,463 75,275 

4 0,645 1,083 19,713 52,812 

2 0,443 0,640 13,539 33,099 

1 0,264 0,376 8,068 19,560 

0,5 0,130 0,246 3,973 11,491 

0,25 0,102 0,144 3,117 7,518 

0,125 0,106 0,038 3,240 4,401 

0,063 0,028 0,010 0,856 1,161 

dno 0,010 0,000 0,306 0,306 

Σ 3,272 
 

100,000 
 

 

 

 

 

Tab. 5: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM1 ze 2m 

Obr. 17: Křivka zrnitosti pro vzorek OM1 ze 2m [zdroj: autor] 
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d10 = 0,43 Číslo nestejnozrnnosti:    
   

   
  

    

    
       

d30 = 1,80  Číslo křivosti:     
   
 

       
  

     

         
      

d60 = 4,65 

Obsah jemné frakce: f = 1,161% 

Obsah písku: s = 31,938% 

Obsah štěrku: g = 66,901% 

Název zeminy dle ČSN:  Štěrk dobře zrněný (GW) 

Název zeminy dle EN ISO: Štěrk písčitý (saGr)  

  

Vzorek OM2 ze 2m 

 

síto zůstatek na sítu [kg] celkový propad [kg] zůstatek na sítu [%] celkový propad [%] 

32 0,000 5,301 0,000 100,000 

16 1,298 4,003 24,486 100,000 

8 1,163 2,840 21,939 75,514 

4 0,873 1,967 16,469 53,575 

2 0,605 1,362 11,413 37,106 

1 0,434 0,928 8,187 25,693 

0,5 0,294 0,634 5,546 17,506 

0,25 0,267 0,367 5,037 11,960 

0,125 0,209 0,158 3,943 6,923 

0,063 0,104 0,054 1,962 2,981 

dno 0,054 0,000 1,019 1,019 

Σ 5,301 
 

100,000 
 

Tab. 6: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM2 ze 2m 
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d10 = 0,19 Číslo nestejnozrnnosti:    
   

   
  

    

    
       

d30 = 1,41  Číslo křivosti:     
   
 

       
  

     

         
      

d60 = 4,95 

Obsah jemné frakce: f = 2,981% 

Obsah písku: s = 34,126% 

Obsah štěrku: g = 62,894% 

Název zeminy dle ČSN:  Štěrk dobře zrněný (GW) 

Název zeminy dle EN ISO: Štěrk písčitý (saGr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Křivka zrnitosti pro vzorek OM2 ze 2m [zdroj: autor] 
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Vzorek OM1 ze 1m 

 

síto zůstatek na sítu [kg] celkový propad [kg] zůstatek na sítu [%] celkový propad [%] 

32 0,000 2,675 0,000 100,000 

16 0,316 2,359 11,813 100,000 

8 0,600 1,759 22,430 88,187 

4 0,631 1,128 23,589 65,757 

2 0,424 0,704 15,850 42,168 

1 0,267 0,437 9,981 26,318 

0,5 0,158 0,279 5,907 16,336 

0,25 0,122 0,157 4,561 10,430 

0,125 0,112 0,045 4,187 5,869 

0,063 0,028 0,017 1,047 1,682 

dno 0,017 0,000 0,636 0,636 

Σ 2,675 
 

100,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

d10 = 0,23  Číslo nestejnozrnnosti:    
   

   
  

    

    
       

d30 = 1,25  Číslo křivosti:     
   
 

       
  

     

         
      

d60 = 3,62 

 

Obr. 19: Křivka zrnitosti pro vzorek OM1 z 1m [zdroj: autor] 

Tab. 7: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM1 z 1m 
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Obsah jemné frakce: f = 1,628% 

Obsah písku: s = 40,486% 

Obsah štěrku: g = 57,832% 

Název zeminy dle ČSN:  Štěrk dobře zrněný (GW) 

Název zeminy dle EN ISO: Štěrk písčitý (saGr) 

 

Vzorek OM2 ze 1m 

 

síto zůstatek na sítu [kg] celkový propad [kg] zůstatek na sítu [%] celkový propad [%] 

32 0,000 2,624 0,000 100,000 

16 0,263 2,361 9,832 100,000 

8 0,644 1,717 24,075 90,168 

4 0,687 1,030 25,682 66,093 

2 0,489 0,541 18,280 40,411 

1 0,258 0,283 9,645 22,131 

0,5 0,106 0,177 3,963 12,486 

0,25 0,053 0,124 1,981 8,523 

0,125 0,091 0,033 3,402 6,542 

0,063 0,019 0,014 0,710 3,140 

dno 0,014 0,000 0,523 2,430 

Σ 2,624 
 

98,093 
 

 

 

 
Obr. 20: Křivka zrnitosti pro vzorek OM2 z 1m [zdroj: autor] 

Tab. 8: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM2 z 1m 
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d10 = 0,34 Číslo nestejnozrnnosti:    
   

   
  

    

    
       

d30 = 1,39  Číslo křivosti:     
   
 

       
  

     

         
      

d60 = 3,68 

Obsah jemné frakce: f = 3,140% 

Obsah písku: s = 37,271% 

Obsah štěrku: g = 59,589% 

Název zeminy:  Štěrk dobře zrněný (GW) 

Název zeminy dle EN ISO: Štěrk písčitý (saGr) 

 

 

Vzorek ZM 

 

Síto zůstatek na sítu [kg] celkový propad [kg] zůstatek na sítu [%] celkový propad [%] 

32 0,000 2,860 0,000 100,000 

16 0,224 2,636 7,832 100,000 

8 0,335 2,301 11,713 92,168 

4 0,532 1,769 18,601 80,455 

2 0,494 1,275 17,273 61,853 

1 0,388 0,887 13,566 44,580 

0,5 0,259 0,628 9,056 31,014 

0,25 0,192 0,436 6,713 21,958 

0,125 0,182 0,254 6,364 15,245 

0,063 0,125 0,129 4,371 8,881 

dno 0,129 0,000 4,510 4,510 

Σ 2,860 
 

106,916 
 

 

 

 
 

f = 8,881% 

s = 52,972% 

g = 38,147% 

Název zeminy dle ČSN: Písek s příměsí jemnozrnných částic (S - F) 

Název zeminy dle EN ISO: Písek štěrkovitý (grSa) 

 

Tab. 9: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek ZM 
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Obr. 21: Křivka zrnitosti pro vzorek ZM [zdroj: autor] 

Obr. 22: Prosévací přistroj [zdroj: foto autor] 
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y = -6,077x2 + 174,49x + 635,9 
R² = 0,9935 
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Proctorova zkouška zhutnění 

5.8 Proctorova zkouška zhutnění 

 
Pro určení parametrů hutnění jsem provedla na jednotlivých vzorcích OM1, OM2 a ZM 

zkoušku Proctor standard. Vzorky různých vlhkostí byly hutněny ve třech vrstvách s hutnící 

energii zhruba 60 J/cm
3
. Výsledné hodnoty jsem uvedla v tabulce a vytvořila graf, z něhož 

jsem odečetla pro každý vzorek hodnoty wopt a ρd, max. 

 

Vzorek MO1 

 

č.vzorku mváž  [kg] mváž+zem [kg] md,váž+zem [kg] mzem+válec [kg] w [%] ρ [kN/m
3
] ρd [kg/m

3
] 

OM1 0,201 0,649 0,607 4,418 10,345 1975,386 1790,193 

OM1+0 0,454 1,254 1,160 4,566 13,314 2133,076 1882,439 

OM1+40 1,096 1,922 1,814 4,602 15,042 2171,433 1887,517 

OM1+80 1,082 1,947 1,821 4,584 17,050 2152,254 1838,747 

OM1+100 1,107 1,920 1,796 4,570 17,997 2137,338 1811,348 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

          

                  

 
 

Tab. 10: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku OM1 

Graf 2: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek OM1 



42 
 

y = -4,2338x2 + 128,32x + 856,44 
R² = 0,9687 
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Vzorek OM2 

 

č.vzorku mváž  [kg] mváž+zem [kg] md,váž+zem [kg] mzem+válec [kg] w [%] ρ [kN/m
3
] ρd [kg/m

3
] 

OM2 1,096 1,753 1,680 4,460 12,500 2020,136 1795,676 

OM2+0 0,201 0,343 0,325 4,534 14,516 2098,981 1832,913 

OM2+40 0,454 0,646 0,616 4,550 18,519 2116,028 1785,399 

OM2+80 1,081 1,676 1,581 4,522 19,000 2086,195 1753,105 

OM2+100 1,106 1,775 1,661 4,500 20,541 2062,755 1711,254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  

 

 

Vzorek ZM 

 

č.vzorku mváž  [kg] mváž+zem [kg] md,váž+zem [kg] mzem+válec [kg] w [%] ρ [kN/m
3
] ρd [kg/m

3
] 

3 0,210 0,560 0,530 4,260 9,375 1807,041 1652,152 

3+0 0,454 0,850 0,810 4,320 11,236 1870,970 1681,983 

3+40 1,070 1,720 1,630 4,457 16,071 2016,939 1737,671 

3+80 1,190 1,890 1,780 4,470 18,644 2030,790 1711,666 

3+100 1,100 1,790 1,690 4,460 16,949 2020,136 1727,362 

Tab. 11: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku OM2 

Graf 3: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek OM2  

Tab. 12: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku ZM 
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y = -2,0448x2 + 64,446x + 1223,4 

R² = 0,9745 
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Graf 4: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek ZM  

Obr. 23: Odběr vzorku pro stanovení optimální vlhkosti [zdroj: foto autor] 
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y = 0,45x + 0,6667 
R² = 0,9998 
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Graf 5: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek OM1 

5.9 Krabicová smyková zkouška 

Pro zjištění pevnostních parametrů jednotlivých vzorků zemin jsem provedla smykovou 

krabicovou zkoušku. Tuto zkoušku jsem prováděla na smykovém přístroji ve školních 

laboratořích, který neumožňuje použití frakce nad 4 mm, tudíž jsem vzorky nejprve prosela 

přes síto o průměru ok 4 mm. Jednalo se o porušený vzorek s vlhkostí ovlivněnou teplotou  

v laboratoři. Výsledky zkoušek, závislosti smykového napětí na normálovém napětí, jsem 

vynesla do grafů. A z nich spočetla úhel vnitřního tření - φ a soudržnost - c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 24: Pohled na smykovou krabici [zdroj: foto autor] 
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Graf 6: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek OM2 

Normálové napětí σ 

[MPa] 

Smykové napětí τ 
[MPa] 

50 24 

100 46 

150 68 

 

 

Výsledné parametry smykové pevnosti vzorku OM1:  c = 1 kPa 

 φ = 24° 

 

 

 

 

 

Normálové napětí σ 

[MPa] 

Smykové napětí τ 
[MPa] 

50 29 

100 52 

150 73 

 

 

 

Výsledné parametry smykové pevnosti vzorku OM2:  c = 7 kPa 

 φ = 24 ° 

 

 

 

y = 0,44x + 7,3333 
R² = 0,9993 
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Tab. 13: Tabulka výsledných napětí pro vzorek OM1   

Tab. 14: Tabulka výsledných napětí pro vzorek OM2   
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Graf 7: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek ZM 

 

 

 

Normálové napětí σ 

[MPa] 

Smykové napětí τ 
[MPa] 

50 32 

100 48 

150 83 

 

 

Výsledné parametry smykové pevnosti vzorku ZM:  c = 3 kPa 

 φ = 27 ° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

y = 0,51x + 3,3333 
R² = 0,9558 
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Tab. 15: Tabulka výsledných napětí pro vzorek OM2   

Obr. 25: Krabicový smykový přístroj [zdroj: foto autor] 
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6 Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabývala ověřováním geotechnický parametrů podloží 

 a ukládaného materiálu pro plánovaný lom a jeho přilehlou výsypku. V první části jsem se 

zabývala geologií a hydrogeologií oblasti, v níž bude lom a výsypka vybudován. Z těchto 

podkladů, jež mi byly poskytnuty investorem připravovaného záměru, jsem si určila místa  

v oblasti lomu a v blízkosti budoucí hráze. Na těchto místech jsem prováděla odběr vzorků  

a v oblasti hráze polní zkoušky.  

 

Z odebraných vzorků jsem provedla stanovení zrnitosti, přičemž jsem určila, že  

v oblasti budoucího lomu se nachází štěrk dobře zrněný. Zeminu odebranou v místě provádění 

zkoušek, jsem zatřídila jako písek s příměsí jemnozrnných části. A právě na této zemině jsem 

provedla statickou zatěžovací zkoušku, kterou jsem doplnila zkouškou lehkou dynamickou 

deskou. Pro určení objemové hmotnosti zeminy jsem použila půdní objemový denzitometr. 

 

Ve školních laboratořích jsem si nejprve určila vlhkosti jednotlivých vzorků a provedla 

zmíněnou prosévací zkoušku pro zatřídění vzorů zemin. Stanovení optimální vlhkosti pro 

hutnění těchto zemin jsem provedla Proctorovu zkoušku hutnění. Optimální vlhkosti těchto 

zemin vyšly 14, 15 a 16 % pro jednotlivé vzorky. A nakonec jsem provedla smykovou 

krabicovou zkoušku, výsledkem byly pevnostní parametry (soudržnost a úhel vnitřního tření) 

pro jednotlivé vzorky. 

 

Všechny mnou provedené zkoušky jsem vyhodnotila, výsledky uvedla v tabulkách,  

k nim jsem vytvořila grafy a doplnila o fotografie, které jsem pořídila během polních  

a laboratorních měření. 

  



48 
 

Seznam obrázků 

Obr. 1: Situace širšího okolí lomu 

Obr. 2: Statická zatěžovací deska a její části 

Obr. 3: Hysterézní smyčka 

Obr. 4: Lehká dynamická deska a její části 

Obr. 5: Půdní objemový denzitometr 

Obr. 6: Čtení na stupnici půdního objemového denzitometru 

Obr. 7: Smykový přístroj klasický a s kontrolou rovnoběžnosti 

Obr. 8: Graf znázorňující smykové parametry c a φ 

Obr. 9: Odběry vzorků in-situ lopatovým rypadlem 

Obr. 10: Měření hloubky odběru vzorků 

Obr. 11: Kvartace pomocí žlábkového děliče 

Obr. 12: Kvartace pomocí pomyslného dělení na obdélníky 

Obr. 13: Statická zatěžovací zkouška v místě ZM 

Obr. 14: Lehká dynamická deska v místě ZM 

Obr. 15: Hloubení jamky pro zkoušku denzitometrem 

Obr. 16: Zkouška půdním objemovým denzitometrem 

Obr. 17: Křivka zrnitosti pro vzorek OM1 ze 2m 

Obr. 18: Křivka zrnitosti pro vzorek OM2 ze 2m 

Obr. 19: Křivka zrnitosti pro vzorek OM1 z 1m 

Obr. 20: Křivka zrnitosti pro vzorek OM2 z 1m 

Obr. 21: Křivka zrnitosti pro vzorek ZM 

Obr. 22: Prosévací přistroj 

Obr. 23: Odběr vzorku pro stanovení optimální vlhkosti 

Obr. 24: Pohled na smykovou krabici 

Obr. 25: Krabicový smykový přístroj 

Seznam tabulek 

Tab. 1: Naměřené hodnoty statickou zatěžovací deskou 

Tab. 2: Tabulka výpočtu vlhkostí z odběrných míst ze 2m 

Tab. 3: Tabulka výpočtu vlhkostí z odběrných míst z 1m 

Tab. 4: Vlhkost po skladování v laboratoři 

Tab. 5: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM1 ze 2m 



49 
 

Tab. 6: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM2 ze 2m 

Tab. 7: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM1 z 1m 

Tab. 8: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek OM2 z 1m 

Tab. 9: Tabulka propadů a zůstatků na sítech pro vzorek ZM 

Tab. 10: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku OM1 

Tab. 11: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku OM2 

Tab. 12: Tabulka výpočtu vlhkostí a objemových hmotností vzorku ZM 

Tab. 13: Tabulka výsledných napětí pro vzorek OM1   

Tab. 14: Tabulka výsledných napětí pro vzorek OM2   

Tab. 15: Tabulka výsledných napětí pro vzorek ZM 

Seznam grafů 

Graf 1: Vykreslení závislostí zatlačení desky na napětí 

Graf 2: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek OM1 

Graf 3: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek OM2 

Graf 4: Proctorovy zkoušky zhutnění pro vzorek ZM 

Graf 5: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek OM1 

Graf 6: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek OM2 

Graf 7: Závislost smykového napětí na normálovém napětí pro vzorek ZM 

 

Seznam použité literatury a podkladů 

Internetové zdroje: 

[1] E-mailová korespondence s Ing. Liborem Smolkou [online], 5. 3. 2015, 

libor.smolka@seznam.cz 

[2] URL: <http://www.geology.cz/extranet>[citováno 30.března 2015] 

[3] URL: <http://www.ecm-cz.com/cs/ecm-produkty-static.php>[citováno 9.dubna 2015] 

[4] URL: <http://www.geotechnici.cz/wp-content/uploads/2012/08/staticka-zatezovaci-

zkouska.pdf>[citováno 10.dubna 2015] 

[5] URL: <http:// www.fine.cz/napoveda/geo5/cs/vliv-historie-zatizeni-01/>[citováno 

15.dubna 2015] 

[6] URL: <http://www.ecm-cz.com/cs/ecm-produkty-ldd100.php>[citováno 9.dubna 2015] 

 



50 
 

[7] URL: <http://www.geotechnici.cz/wp-content/uploads/2012/08/lehka-dynamicka-

deska.pdf>[citováno 10.dubna 2015] 

[8] URL: < http://www.hmp-

online.com/de/produktkatalog/pruefgeraete_bodenmechanik/bodendensitometer>[citováno 

10.dubna 2015] 

[9] URL: <http://www.geotechnici.cz/wp-

content/uploads/2012/08/denzitometr.pdf>[citováno 10.dubna 2015] 

[10]  URL: <http://www.geotechnici.cz/wp-content/uploads/2012/08/MHZ-06.pdf>[citováno 

28.dubna 2015] 

Normy: 

[11] ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek,  

Praha: ÚNMZ, říjen 1980  

[12] ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin, Praha: ÚNMZ, prosinec 1998  

[13] ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží, Praha: ÚNMZ, březen 

1996 

[14] ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody. 

Praha: ÚNMZ, leden 1991 

[15] ČSN 72 1007 Část 01: Stanovení vlhkosti zemin, Praha: ÚNMZ, duben 2005 

[16] ČSN 72 1007 Část 04: Stanovení zrnitosti zemin, Praha: ÚNMZ, duben 2005 

[17] ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy - Část 2: 

Zkušební metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti - 

Proctorova zkouška, Praha: ÚNMZ, březen 2011 

[18] ČSN 72 1007 Část 10: Krabicová smyková zkouška, Praha: ÚNMZ, duben 2005 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Situace budoucího lomu a výsypky 

Příloha č. 2: Zjednodušená geologická mapa a řez lomu a budoucí výsypky 

Příloha č. 3: Ortofotomapa budoucího lomu a výsypky 

 

 


