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Abstract 

This paper deals with the utilization of stochastic modelling in geotechnical engineering. 

There is discussed  one of  the fundamental problematical questions of mathematical modelling – the 

question of the responsibility of input data. 

In this contribution the basic principles of simulation stochastic methods  (Monte Carlo, Latin 

Hypercube Sampling, Response Surface Sampling) are presented.  

The final part of contribution presents the application of these mentioned simulation stochastic 

methods by the practical solution  of the natural slope stability. 
 

ÚVOD 
Při řešení úloh z oblasti geotechnického a podzemního stavitelství se v současné době stále ve 

větší míře vyuţívají metody matematického modelování, geotechnického monitoringu a inverzní 

analýzy. Výsledky získané výstiţným matematickým modelem,  jejich  dŧsledná analýza,  porovnání 

s monitorovanými hodnotami in-situ  a případná následná inverzní analýza přispívají k zajištění   

bezpečnosti geotechnické popř. podzemní stavby a ke sníţení  její ekonomické náročnosti.  

Výstiţnost matematického modelu je ovlivněna mnoha objektivními i subjektivními faktory, 

mezi které patří  rovněţ spolehlivost a objektivita vstupních parametrŧ modelu. Geometrické 

parametry všech základních částí modelu jsou obvykle dostatečně známy, jistá větší či menší míra 

variability se však projevuje v hodnotách materiálových parametrŧ horninového prostředí a 

konstrukčních prvkŧ. 

Z tohoto hlediska lze  povaţovat  charakteristiky vstupující do matematických modelŧ za 

náhodné veličiny, jejichţ stochastický charakter je popsán určitým typem rozdělení 

pravděpodobnosti. Jednou z moţností, jak zohlednit tento náhodný charakter vstupních dat modelu,  

je vyuţití stochastických metod modelování. Mezi nejznámější stochastické simulační metody patří 

metody Monte Carlo,  Latin Hypercube Sampling a metoda Response Sampling.  

Zkušenosti z realizace geotechnických a podzemních staveb v České republice i v zahraničí 

potvrzují aktuálnost této problematiky stochastického modelování, nutnost maximální moţné 

objektivizace výsledkŧ modelování, a to i  s ohledem na stochastický charakter vstupních dat modelu. 

Nerespektování variability vstupních dat modelu mŧţe vést ve svém dŧsledku k nesprávným, 

neobjektivním a zavádějícím závěrŧm týkajících se bezpečnosti i ekonomiky celé stavby.  
 

PROBLEMATIKA MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH ÚLOH 
Při  realizaci staveb v horninovém prostředí, jejich optimalizaci (funkční, technické, 

technologické, ekonomické)  a zajištění bezpečnosti při samotném budování stavby i následném 

provozu,  je jedním z nejdŧleţitějších  předpokladŧ co nejobjektivnější znalost chování základních 

vzájemně spolupracujících částí systému „horninové prostředí-stavební konstrukce“. V současné 

době se při získávání co nejobjektivnější přestavy o chování zmíněného systému vyuţívají ve velmi 

široké míře metody matematického modelování. 
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Charakteristiky obou součástí systému „horninové prostředí – konstrukční prvek “, vstupující 

do matematických geotechnických modelŧ, vykazují určitou míru variability, neurčitosti a 

nespolehlivosti. Geotechnický model navíc, na rozdíl např. od stavební mechaniky,  nepracuje pouze 

s explicitně zadaným vnějším zatíţením jednotlivých součástí modelu. Zatíţení konstrukčních prvkŧ 

modelu vyplývá aţ ze vzájemné spolupráce obou zmiňovaných součástí systému, je tedy určováno 

jejich vlastnostmi a v konečném dŧsledku se tedy variabilita vlastností jednotlivých součástí modelu  

více či méně projevuje ve variabilitě zatíţení modelu.  

Na rozdíl od  konstrukčních prvkŧ, jejichţ geometrické i materiálové parametry jsou obvykle 

dostatečně známy, objektivita a spolehlivost vstupních materiálových charakteristik horninového 

prostředí však není vţdy  vzhledem ke komplikovanosti a rŧznorodosti horninového prostředí v 

prostoru a čase  zcela jednoznačná. Kromě toho, určování vlastností hornin a zemin , které jsou 

výsledkem dlouhodobého geologického vývoje, je ve srovnání s určováním vlastností standardních 

stavebních materiálŧ  (např. beton, ocel) mnohem sloţitější. Ve stanovených hodnotách  těchto 

materiálových charakteristik horninového prostředí  (ať uţ byly stanoveny laboratorně nebo polními 

zkouškami) se vţdy projevují objektivní i subjektivní chyby a nepřesnosti, vznikající při realizaci a 

vyhodnocování příslušných zkoušek. 

 Charakteristiky horninového prostředí lze tedy z tohoto pohledu povaţovat za náhodné 

veličiny, řídící se určitými zákony pravděpodobnosti. Na základě předchozích konstatování lze 

obecně říci, ţe stochastický charakter vlastností  horninového prostředí vyplývá ze dvou základních 

faktorŧ: 

a) variability horninového prostředí 

b) chyb a nepřesností  prováděných zkoušek  

Jednou z moţností, jak zohlednit  stochastický charakter prvkŧ vstupujících do matematických 

geotechnických modelŧ a z něj vyplývající stochastický charakter výsledkŧ matematického 

modelování, je vyuţití stochastických  metod modelování, vyuţívajících teorii pravděpodobnosti a 

statistiky.  
 

STOCHASTICKÉ SIMULAČNÍ METODY 
Stochastické metody modelování vychází z předpokladu stochastického charakteru  vstupních 

parametrŧ modelu a lze je v zásadě rozdělit do dvou základních skupin:  

 deterministické modely s vyuţitím náhodných funkcí (simulační stochastické modely) 

 plněpravděpodobnostní modely a metody  

Nevýhodou plněpravděpodobnostních metod je nutnost provedení poměrně velkého rozsahu 

experimentálních prací a měření v předmětné oblasti. Z tohoto hlediska je mnohdy efektivnější vyuţít 

simulační metody aplikované na deterministické výpočetní modely, jejichţ vstupní parametry jsou 

povaţovány za náhodné funkce s jistým typem rozdělení pravděpodobnosti. U této skupiny metod se 

předpokládají rovněţ určitá laboratorní a in situ měření, která však slouţí pouze k získání představy o 

parametrech rozloţení pravděpodobnosti vstupních náhodných parametrŧ modelu. Experimentální 

práce a měření konkrétní vyhodnocované veličiny jsou pak nahrazeny počítačovou simulací hodnot 

vyhodnocované veličiny dle zvoleného deterministického výpočetního modelu a dle stanovených 

rozdělení pravděpodobnosti vstupních parametrŧ.    

Simulační stochastické metody tedy vycházejí z určitého deterministického modelu pro 

stanovení odezvy Y=h(X1,X2,,…, Xk), avšak kaţdý vstupní parametr Xj je povaţován za náhodnou 

veličinu s určitým předem známým rozdělením pravděpodobnosti resp. distribuční funkcí, přičemţ 

kaţdý z těchto parametrŧ mŧţe být obecně charakterizován jiným typem rozdělení . Toto rozdělení 

pravděpodobnosti a jeho základní parametry je moţno stanovit  na základě statistického vyhodnocení 

souboru dat získaných z experimentálních měření, v případě, ţe takové soubory dat nejsou k dispozici 

nebo nemají dostatečný rozsah zajišťující  vypovídací schopnost statistického vyhodnocení, je moţno 
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stanovit tyto parametry rozdělení pravděpodobnosti  na základě kvalifikovaného odhadu. Na základě 

takto  definovaných rozdělení pravděpodobnosti je pak v závislosti na zvolené simulační metodě 

provedena generace konkrétních hodnot  vstupních parametrŧ, s nagenerovanými hodnotami je 

provedena série opakovaných parametrických výpočtŧ pro stanovení  náhodné odezvy Y ,  soubor 

takto získaných výsledkŧ modelu je pak statisticky vyhodnocen, jsou stanoveny základní statistické 

charakteristiky (střední hodnota, rozptyl, kvantily atd.). Na základě výsledkŧ stochastického modelu 

lze tedy stanovit   rozmezí, v jakém se budou hodnoty odezvy modelu s určitou pravděpodobností 

pohybovat, je moţno stanovit nejčastěji se vyskytující hodnotu odezvy a hodnoty odezvy s velmi 

malou pravděpodobností.  

Aplikace stochastických simulačních metod je formálně relativně jednoduchá a v případě 

jednoduchých typŧ pouţitých modelŧ pro stanovení odezvy , které nejsou časově příliš náročné,  je 

vyuţití těchto metod  velmi efektivní. Avšak v případě časově náročnějších typŧ modelŧ , mezi něţ 

patří i rŧzné typy numerických metod modelování (např. metoda konečných prvkŧ, metoda 

oddělených elementŧ, metoda konečných diferencí), je vzhledem k nutnosti provádění velkého počtu 

opakovaných parametrických výpočtŧ efektivita některých simulačních metod poněkud 

problematická a faktorem efektivity těchto simulačních metod se v těchto případech stává právě  

počet opakovaných výpočtŧ nutných pro zajištění určité přesnosti a vypovídací schopnosti získaných 

statistických vyhodnocení . Simulační metoda s nejjednodušší generací hodnot vstupních náhodných 

veličin - metoda Monte Carlo obvykle vyţaduje pro zachování přesnosti velký  počet opakovaných 

parametrických výpočtŧ (řádově desetitisíce aţ statisíce). Na základě této metody pak byly vyvinuty 

modifikované simulační metody, které jsou sice charakterizovány poněkud sloţitějším zpŧsobem 

generace hodnot  vstupních náhodných veličin, avšak dochází k výraznému sníţení počtu 

poţadovaných simulací . Jednou z těchto modifikovaných simulačních metod je metoda LHS (Latin 

Hypercube Sampling). Další moţností, jak eliminovat problém velkého počtu simulací v případě 

komplikovaných modelŧ pro stanovení odezvy,  je aproximovat komplikovaný model  modelem 

poněkud jednodušším (odezvovou plochou) a vyhodnocovat pak   hodnoty odezvy na stanovené ploše 

odezvy. Tento aproximační princip je základem simulační metody Response surface. Mezi 

zdokonalené simulační metody patří např. i metoda Importance Sampling, v níţ generace hodnot 

náhodných veličin neprobíhá dle zadané distribuční funkce, ale je provedena na základě 

modifikované distribuční funkce, která umoţňuje redukovat rozptyl. 

Simulační metoda Monte Carlo 

Simulační metoda Monte Carlo patří mezi nejstarší, formálně nejjednodušší  a nejznámější 

simulační metodu, jejíţ název symbolizuje analogii s náhodnými herními procesy (generování čísel v 

ruletě)  ve  světově známém středisku  heren a kasín.  

Jedná se o simulační metodu, jejíţ podstatou je přímá generace hodnot vstupních parametrŧ, s 

nimiţ jsou pak dále realizovány série parametrických výpočtŧ pro získání souborŧ hodnot odezvy a 

moţnosti následného stanovení statistických  charakteristik takto získaného souboru. Generace 

vstupních parametrŧ předpokládá znalost  distribučních funkcí jednotlivých parametrŧ , včetně  jejich 

základních určujících charakteristik. 

Podstatným, a do značné míry omezujícím faktorem aplikace této metody,  je poţadavek 

velkého počtu opakovaných parametrických výpočtŧ, coţ poněkud omezuje vyuţití této 

nejjednodušší simulační metody v časově náročnějších modelech.   

Simulační metoda  LHS (Latin Hypercube Sampling) 

Simulační stochastická metoda LHS umoţňuje sníţit počet nutných opakovaných 

parametrických výpočtŧ (dostačující jsou řádově desítky výpočtŧ).   Tato její nesporná výhoda je 

však na druhé straně vyváţena poněkud sloţitější generací vstupních hodnot náhodných veličin 

vstupujících do modelu.  

 Obor hodnot distribuční funkce náhodné veličiny Xj, j=1,…,k je rozdělen na N intervalŧ se 

stejnou pravděpodobností 1/N . Při volbě počtu intervalŧ je nutno mít na zřeteli, ţe počet N je roven 
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počtu dále provedených parametrických opakování výpočtŧ. Pokud známe u příslušné vstupní 

náhodné veličiny minimální a maximální meze jejího skutečného fyzického výskytu, provedeme 

dělení na N intervalŧ pouze v oblasti oboru hodnot  distribuční funkce   .  

Dále je proveden náhodný výběr intervalu (výběr bez opakování) , kaţdému intervalu, který se 

ve výběru vyskytuje právě jednou , je přiřazena hodnota distribuční funkce ve středu tohoto intervalu 

a této středové hodnotě distribuční funkce  pak přísluší odpovídající  inverzní hodnota příslušné 

distribuční funkce (hledaná generovaná hodnota).  

Pomocí náhodných permutací  čísel intervalŧ (bez opakování) a stanovení jim odpovídajících  

generovaných hodnot  pro kaţdou vstupní náhodnou veličinu Xj, j=1,…,k dostáváme tabulku 

náhodných hodnot o n řádcích a k sloupcích , kde sloupec vţdy odpovídá příslušné náhodné veličině 

a řádek pak hodnotám, které vstupují do l - tého parametrického výpočtu (l=1,…, n).  

Pro generaci vstupních dat stochastických výpočtŧ metodou LHS byl vytvořen v prostředí 

jazyka Visual Basic pro aplikace (VBA) pod MS Excelem  výpočetní modul, umoţňující stanovení 

generovaných hodnot pod zvoleným typem rozdělení pravděpodobnosti a s vyuţitím programového 

modulu UNISTAT je pak provedeno statistické zpracování takto generovaných hodnot. 

Metoda plochy odezvy (Response Surface Sampling) 

Základem uvedené metody je aproximace pŧvodního modelu odezvy jednodušším modelem , 

tzv. plochou odezvy, která  by co nejlépe vyjadřovala odezvu systému na zadaná vstupní data. Místo 

pŧvodního sloţitého modelu odezvy jsou pak příslušné opakované parametrické výpočty realizovány 

s touto  vhodně stanovenou plochou odezvy, coţ podstatně sniţuje časovou náročnost simulace .  

Aproximační plocha odezvy se stanovuje pomocí tzv.aproximačních bodŧ, které jsou 

získávány na základě výpočtŧ pŧvodním modelem odezvy. Čím sloţitější je tedy vyjádření této 

plochy odezvy, tím více aproximačních bodŧ je poţadováno a tím více výpočtŧ pŧvodním modelem 

je nutno realizovat. Je dŧleţité si uvědomit, ţe v tomto případě se však jedná o výpočty, jejichţ 

výsledky slouţí pouze k sestavení plochy odezvy, nejedná se tedy o vlastní simulační výpočty.  

Nejčastěji je  plocha odezvy   popsána polynomickou funkcí  2.  řádu: 

                           (1) 

 

Vyšší stupně polynomu by jiţ příliš zvyšovaly  počet výpočtŧ nutných pro stanovení 

příslušných aproximačních bodŧ,  a tím sniţovaly efektivitu této metody. V mnoha případech lze 

však povaţovat určující konstanty cik, i,k=1,…,N za nulové a definovat tak plochu odezvy 1. řádu.  
 

STOCHASTICKÉ MODELOVÁNÍ SVAHU UJALA 
Uvaţovaný přírodní svah Ujala (v obci Doubrava na Karvinsku) , jehoţ geometrie je 

zobrazena na obr. 1,  je tvořen třemi vrstvami zemin. Na povrchu je vrstva glaciálních hlín o 

mocnosti  3 - 5 m, pod nimi pak miocenní vrstvy, které jsou dále členěny na svrchní miocénní vrstvu 

(cca 10-12 m) a spodní miocénní vrstvu .  Výška svahu je 25.5 m, svahové těleso je členěno na tři 

16 °, úklon spodní části 7°.  

Neukloněná horizontální hladina podzemní vody je lokalizována v hloubce cca 2.8 m pod 

výchozem vrstvy glaciálních hlín v patě svahu. 

Cílem stochastického modelování bylo získat představu o pravděpodobnostním rozloţení 

stupně stability uvaţovaného svahového tělesa, a to z hlediska vlivu stochastického charakteru  

pevnostních parametrŧ horninového prostředí. 
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Obr.1 Základní geometrie svahu Ujala 

Mezi vstupní parametry se stochastickým charakterem byly zařazeny pevnostní parametry: 

 soudrţnost materiálu jednotlivých vrstev horninového prostředí 

 úhel vnitřního tření materiálu jednotlivých vrstev horninového prostředí 

Ostatní geometrické a imateriálové charakteristiky modelu byly povaţovány za 

deterministické. 

Toto dělení na deterministické a stochastické vstupní parametry bylo provedeno   s ohledem 

na zaměření této stochastické stabilitní analýzy do oblasti stochastického vlivu variability 

materiálových pevnostních parametrŧ. Dŧvody tohoto zaměření se dají shrnout následovně: 

1. primárně je řešena stabilita svahového tělesa, pro níţ jsou právě pevnostní parametry 

rozhodující 

2. aplikovaný programový systém Galena, který je dále, jako jedna z alternativ,  vyuţit ke 

statistickému vyhodnocení stupně stability svahového tělesa, zohledňuje ve svém 

specializovaném stochastickém modulu právě pouze tyto pevnostní parametry 

Stochastické pevnostní vstupní parametry této úlohy jsou primárně dány dolními a horními 

mezemi výskytu daného vstupního parametru v analyzované lokalitě. Tyto meze výskytu daného 

pevnostního parametru byly převzaty z inţenýrsko-geologických podkladŧ.  Vzhledem k tomu, ţe 

nebyly   k dispozici datové soubory, které by umoţňovaly vyhodnotit příslušné distribuční funkce 

jednotlivých náhodných veličin vstupních parametrŧ v dané lokalitě , vycházím dále z poznatkŧ 

uvedených v Interní zprávě grantu 103/99/1494 Statistická analýza mechanických vlastností 

vybraných hornin OKR (FAST, VŠB-TU Ostrava, 2000). V rámci uvedeného grantového úkolu byly 

na základě dodaných reálných datových souborŧ   vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem geoniky AV 

ČR nejvhodnější distribuční funkce popisující rozloţení pravděpodobnosti základních fyzikálních 

charakteristik  horninových vrstev karvinské pánve. V souladu s očekáváním výsledek analýzy 

ukázal, ţe nejuniverzálnějším typem rozdělení pravděpodobnosti uvedených charakteristik 

horninového prostředí je rozdělení normální a dále se ukázaly jako velmi vhodná rozdělení 

lognormální a gamma. Na základě uvedených výsledkŧ zmíněné stochastické analýzy byly při řešení 

této úlohy  rozdělení pravděpodobnosti všech pevnostních náhodných veličin aproximovány 

normálním rozdělením pravděpodobnosti N(  
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Tab.1 Parametry normálního rozdělení stochastických pevnostních charakteristik horninového 

prostředí (Ujala) 

 

 

 

 

Celkem bylo analyzováno  5 simulačních variant, které se liší zpŧsobem generace vstupních 

náhodných parametrŧ a zpŧsobem stanovení příslušných hodnot náhodné veličiny odpovídající stupni 

stability (tj. zpŧsobem stanovení odezvy). Přehled a charakteristiky jednotlivých variant jsou uvedeny 

v následující tabulce  2. 

Modelové výpočty neprokázaly v tomto případě vliv variability pevnostních charakteristik na 

lokalizaci kritické smykové plochy, z tohoto hlediska se projevil pouze vliv typu výpočetní metody. 

Výchozí body smykové plochy jsou při aplikaci jak Bishopovy metody  mezní rovnováhy, tak 

metody konečných prvkŧ analogické , v případě metody konečných prvkŧ je však kritická smyková 

plocha hlubší a zasahuje do poloviny mocnosti svrchní miocénní vrstvy (obr. 2).   

Tab.2 Přehled analyzovaných simulačních variant 

 

Obr.2 Lokalizace kritické smykové plochy 

 

 

 1 

glac. hlíny 

2 

miocen svrchní 

3 

miocen spodní 

parametry 

 

 

c [kN/m2] 21 1.7 12 1.3 50 3.3 

[°] 20 0.7 23 1 26 1 

Simulační 

varianta 

Typ metody generace (počet generovaných 

hodnot) 
Způsob stanovení  odezvy 

1 LHS(22) 
pgm. GALENA (metoda mezní 

rovnováhy) 

2 LHS(22) 
plocha odezvy  stanovená pgm. 

GALENA 

3 LHS(22) 
pgm. PLAXIS (metoda konečných 

prvkŧ) 

4 LHS(22) 
plocha odezvy  stanovená pgm. 

PLAXIS 

5 MC(25000) 
pgm. GALENA (metoda mezní 

rovnováhy) 

kritická smyková plocha (MKP)  

 kritická smyková plocha (Bishop) 
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Simulace ve variantách 2 a 4 byly prováděny na odpovídajících plochách odezvy ve tvaru 

polynomu 1. řádu. Odezvové plochy byly tedy jednoznačně určeny  7 aproximačními body, které 

byly stanoveny výpočtem stupně stability pomocí programu GALENA resp. programu PLAXIS. 

Konkrétní tvary ploch odezvy jsou následující: 

varianta 2: 

 

varianta 4: 

 

Hodnoty koeficientŧ plochy odezvy potvrzují v obou variantách dominantní vliv pevnostních 

parametrŧ c2, 2 svrchní miocénní vrstvy, kterou kritická smyková plocha z největší části prochází. 

Následující obr. 3 ilustruje histogram absoultních četností hodnot stupně stability odpovídající 

simulační variantě č. 1  

Obr.3 Histogram absol. četností  stupně stability  svahu Ujala (simulační varianta 1) 
 

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ JEDNOTLIVÝCH SIMULAČNÍCH VARIANT 
Základní kvantitativní porovnání statistických charakteristik jednotlivých simulačních variant 

je provedeno ve formě krabicových grafŧ na obrázku č. 4.   
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Obr.4 Grafické porovnání ve formě  krabicových grafŧ odpovídajících jednotlivým realizovaným 

simulačním variantám 
 

ZÁVĚR 
Na základě výše uvedených kvantitativních statistických charakteristik souborŧ odpovídajících 

simulačním variantám 1-5 lze formulovat následující závěry: 

 prŧměrná hodnota stupně stability se pohybuje v rozmezí 1.2 - 1.22, rozdíly v jednotlivých 

simulačních variantách jsou tedy z hlediska praktického minimální 

 rozptyl hodnoty stupně stability se pohybuje v rozmezí 0.0018 – 0.0026, minimální hodnoty 

dosahuje v případě varianty č. 5, maximální hodnota odpovídá variantám 3 a 4 (tedy 

variantám, zaloţeným na výpočtu stupně stability metodou konečných prvkŧ) 

 směrodatná odchylka nabývá hodnot v rozmezí 0.043 –0.051, minimální a maximální hodnota 

tohoto parametru odpovídá stejným variantám jako v případě rozptylu 

 extrémních  hodnot stupně stability  Fmin= 1.06, Fmax=1.39  je dosaţeno ve variantě č. 5,  

avšak, jak vyplývá z hodnot kvantilŧ F0.05 a F0.95,  těchto hodnot je dosaţeno jiţ s velmi 

malou pravděpodobností. Toto maximální rozpětí v případě této varianty č. 5 souvisí, mimo 

jiné,  rovněţ s tím, ţe v případě generace metodou Monte Carlo stochastický modul 

programového systému GALENA provádí generaci s vyuţitím celého definičního oboru 

příslušné distribuční funkce daného vstupního parametru. Aplikovaná metoda LHS vyuţívá 

znalosti krajních mezí výskytu daného parametru a pracuje s redukovanou  distribuční funkcí 

na intervalu odpovídajícímu reálnému výskytu daného parametru.   

 rozdíly v hodnotách kvantilŧ F0.05 a F0.95 mezi jednotlivými simulačními variantami 

dosahují maximálně hodnoty 0.03, nejsou tedy výrazné. Extrémních   hodnot kvantilŧ   je 

dosaţeno v případě simulační varianty č. 4 , která pracuje s plochou odezvy stanovenou na 

základě metody konečných prvkŧ. Z hlediska praktického lze konstatovat , ţe s 

pravděpodobností 90% se budou hodnoty stupně stability ve variantě č. 4 při daných 

deterministických i stochastických vstupních parametrech  pohybovat v rozmezí 1.13 -1.3.  

 i přes rozdílnost výpočetních metodik z porovnání výsledkŧ plyne, ţe všechny simulační 

varianty č.1-5 dávají z hlediska praktického téměř  shodnou stochastickou kvantifikaci stupně 
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stability analyzovaného svahového tělesa, a to jak z hlediska jeho prŧměrné hodnoty , tak i 

příslušných kvantilŧ. Ve variantě č. 1 a 3 však bylo nutno příslušným modelem odezvy 

(metoda mezní rovnováhy, metoda konečných prvkŧ) realizovat všech 22 parametrických 

výpočtŧ , v případě variant č. 2 a 4 pouze 7 parametrických výpočtŧ pro stanovení plochy 

odezvy (simulace pak probíhala na ploše odezvy), ve variantě č. 5 se realizovalo 25000 

parametrických výpočtŧ simulační metodou Monte Carlo za předpokladu modelu zaloţeném 

na Bishopově metodě mezní rovnováhy.  
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