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Anotace 

 

 Práce se zabývá stabilitním posouzením plošného zaloţení ţelezniční zastávky a 

výpočtu napěťo-deformačních stavů v tělese nového násypu. Vstupní parametry byly získány 

z geotechnického průzkumu pro konkrétní základové poměry (dynamická penetrace, 

laboratorní zkoušky). Pro řešení cílů práce je pouţit programový softwaru GEO5 společnosti 

FINE s.r.o. Byly vyuţity moduly stabilita svahu a MKP (metoda konečných prvků). Pro 

ověření výsledků dosaţených modelováním byl proveden ruční výpočet stability pro 

nejnebezpečnější smykovou plochu dle Pettersonovy prouţkové metody. V závěru je 

provedeno vyhodnocení i s moţným návrhem řešením kombinace plošného a hlubinného 

základu. 

 

Annotation 

 

The work deals with the stability of spread foundation the railway station and the 

calculation of stress-strain states in the body of the new embankment. Input parameters were 

obtained from the geotechnical exploration for the specific subsoil conditions (dynamic 

penetration, laboratory tests). To address the objectives of the work program is used by 

software GEO5 FINE Ltd. Modules were used in slope stability and FEM (finite element 

method). To verify the results obtained by modeling was performed hand calculation of 

stability for the most dangerous slip surface according to Petterson belt method. In conclusion, 

an evaluation of possible design solutions with a combination of spread and and deep foundation. 
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Seznam použitého značení 
 

      b                 Šířka prouţku                                                α           Sklon svahu 

c                 Soudrţnost                                                     γ           Objemová tíha 

cef               Efektivní soudrţnost                                     γsat        Objemová tíha saturovaná 

dz                 Sednutí                                                           ν           Poissonovo číslo 

E                 Modul pruţnosti v tlaku a tahu                      σz,ef       Efektivní napětí 

Eoed             Edometrický modul                                        ϕ          Úhel vnitřního tření 

F                 Stupeň stability                                               ϕef        Efektivní úhel vnitřního tření 

Fa                 Aktivní sloţka síly 

Fp                 Pasivní sloţka síly 

G                 Tíha prouţku 

h                  Výška             

HPV            Hladina podzemní vody 

k                  Součinitel filtrace 

l                   Délka úseku smykové plochy daného prouţku 

N                 Normálová síla 

O                 Střed smykové plochy 

R                 Poloměr smykové plochy 

T                  Tangenciální síla 

UT               Upravený terén 

x                  Vzdálenost středu smykové plochy 

                    od působiště síly 
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1 Úvod 
 

Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo stanovení stupně stability, svislého efektivního 

napětí a velikost svislého sednutí pro výstavbu ţelezniční zastávky Písek – Dobešice. 

Myšleným alternativním návrhem bylo plošné zaloţení na jednotlivých patkách (voda, 

případně hlubinné zaloţení).  

Nejprve byly obecně popsány druhy zajištění násypů ţeleznice, poté bylo provedeno samotné 

modelování v programovém softwaru GEO5. V tomto softwaru GEO5 byly vypočteny 

jednotlivě stupně stability pro varianty s vlivem hladiny podzemní vody a bez uvaţování 

hladiny podzemní vody, zvlášť pro nový a stávající násyp ţelezniční zastávky. Následně byly 

metodou konečných prvků spočteny hodnoty svislého efektivního napětí a velikosti sednutí 

opět pro varianty s vlivem hladiny podzemní vody a bez uvaţování hladiny podzemní vody. 

V další části byly srovnávány výsledné hodnoty vypočtené z programového softwaru GEO5 

s klasickým výpočtem pomocí prouţkové Pettersonové metody. 

Na závěr bylo provedeno vyhodnocení. 
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2 Vývoj metod zajišťování násypů železnice 
 

Násypy jsou důleţitou částí dopravních staveb, po které jsou vedeny silniční nebo ţelezniční 

komunikace. Vzhledem k členitosti terénu České republiky jsou násypy velmi časté. Při 

zakládání na násypech je třeba především respektovat podmínky jejich vzniku a vlastnosti 

materiálu, z kterých jsou vytvořené. 

Při budování násypů nebo zářezů často řešíme problém, jaké bezpečné svahy máme 

vyprojektovat. Odpovědí na tento problém jsou výsledky vyšetření stability. Proto je důleţité 

se nejdříve zamyslet nad příčinami, které ovlivňující stabilitu. 

 

2.1 Příčiny ovlivňující stabilitu 
 

Poměr sil, které způsobují pohyb zemin dolů po svahu a sil, které brání tomuto pohybu, určuje 

stupeň stability. Mezi příčiny, které ovlivňují stabilitu (viz obr. 1) patří: 

a) Průsak sráţkové povrchové vody                                          

b) Vliv hladiny vody  

c) Průsak sráţkové vody 

d) Vliv proudového tlaku podzemní vody 

e) Vliv propustné vrstvy 

f) Oslabení paty svahu 

g) Přitíţení koruny svahu 

h) Vliv od účinků dopravy 

i) Vliv nepropustné vrstvy                                                                    

[ 1] 
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Obr. 1 Příčiny ovlivňující stabilitu, Zdroj[ 2] 

 

Je proto vhodné zajistit svah proti sesunu, a to pomocí vhodných metod, aby nedošlo ke 

ztrátě stability v důsledku překročení smykové pevnosti zeminy na ploše porušení. 

Mezi vhodné metody řešení patří: 

1) Metoda mezní rovnováhy – nejčastější pouţití pro výpočty stability, jejich 

předpokladem je dosaţení mezní rovnováhy v kaţdém bodě smykové plochy. Mezi 

nejjednodušší metody patří například metoda Pettersonova nebo Bishopova.  

2) Metoda progresivního porušování – předpokládá vývoj smykového porušení 

v lokálních místech vlivem zvýšené napjatosti. Po přečerpání vrcholové pevnosti 

zeminy se porušení rozšiřuje na sousední oblasti. 

3) Metoda konečných prvků – pouţívá se na kontrolu výsledků, které byly získány 

jednoduchými prouţkovými metodami. Výsledkem jsou hodnoty napětí, deformací a 

vektory přemístění uzlových bodů. 

4) Metoda fyzikálního modelování – poskytuje obraz vzniku a vývoji porušení na 

modelech v určitém laboratorním měřítku. 
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2.2 Druhy zajištění násypů  

 

Násypy musí bez problému zajistit bezpečný provoz po komunikaci či ţeleznici. Je nutné 

navrhnout násyp tak, aby při daném zatíţení (statické, dynamické) nedošlo ke ztrátě stability a 

porušení celého násypu. V některých případech dojde u tělesa násypu ke ztrátě stability, či 

jejího sníţení (např. degradace pevnostních a přetvárných vlastností v čase) a poté je moţné 

přikročit k některým moţnostem sanace tělesa. To je moţné provést několika druhy zajištění 

násypů nebo vhodnou úpravou zemního tělesa. Vhodnou úpravou můţe být nahrazení 

stávajícího materiálu novým a tím zvýšení stability. 

 Druhy zajištění násypů: 

1) Opěrné stěny 

2) Vyztuţování  

3) Pilotové stěny 

4) Injektáţ 

5) Odvodnění 

 

1) Opěrné stěny  

„Funkcí opěrných stěn je udrţet zeminu ve sklonu pod větším úhlem neţ je její přirozený úhel 

sklonovitosti.“ [6] Opěrné stěny zachytávají zemní tlaky a přenáší je do podloţí. 

Dělíme:        a)   Gabionové konstrukce 

b) Gravitační stěny  

 

a) Gabionové konstrukce 

 

Gabiony (viz obr. 2) jsou jednoduché drátěné konstrukce vyplněné přírodním nebo lomovým 

kamenem, které tvoří vnější obal prvků ve tvaru mohutných konstrukcí. Jsou to ekologické 

stavební konstrukce. Mezi výhody gabionů patří okamţitá stabilita, statické spolupůsobení 

konstrukce s terénem, jejich rychlá a krátká doba budování díky suché montáţi, jejich snadné 

odstranění a zpětné sestavení a nenarušují přírodní vodní reţim. Díky přírodnímu vzhledu 

nenaruší terén krajiny, kde by byla konstrukce postavena. 
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V současné době mají ve stavebnictví široké vyuţití.  Gabiony jsou důleţité z hlediska 

lícového zpevňování svahů při odstraňování povodňových škod, pro zpevnění a revitalizaci 

břehů vodních toků. Gabionové matrace neboli plošné prvky je moţné pouţít pro budování 

svahů dna umělých vodních nádrţí. Dále se gabionové konstrukce pouţívají pro portály 

silničních a ţelezničních tunelů anebo zpevnění nájezdů mostů. Mohou se také slouţit jako 

protihlukové, protierozní, bezpečnostní a ochranné ploty nebo i estetické konstrukce 

v interiérech a exteriérech.[7] 

 

 

Obr. 2 Gabionová konstrukce Praha, Zdroj: vlastní 

 

b)   Gravitační stěny 

Gravitační zeď (viz obr. 3) odolává tlaku zeminy svou velkou hmotností, která má značné 

rozměry. „ Pro sypké (nesoudrţné) zeminy předpokládáme, ţe při porušení zdi se zemina 

sesune po rovinné šikmé smykové ploše (pod úhlem vnitřního tření zeminy)“.[6]  
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Obr. 3 Gravitační stěna v Bečově, Zdroj: vlastní 

 

2) Vyztužování :   a) geotextilií 

                                b) geomříţí 

                                c) hřebíkováním 

 

a) Vyztužování geotextilií 

Do zemních konstrukcí, podloţí základů na nestabilní svahy se umisťují geotextilie            

(viz obr. 4). Jedná se o tkané, netkané a pletené látky, které nejsou napadány bakteriemi ani 

plísněmi. Nejvhodnějším materiálem na jejich výrobu je polyester. 

Geotextílie mají více funkcí pro své vyuţití. Funkce geotextílie je separační (zabrání smíchání 

materiálu), drenáţní, filtrační, protierozní, ochranná a výztuţní. 

Geotextílie prakticky vyztuţují násypy, jsou tedy vhodné pro pouţití na méně únosném 

podloţí, kde vylepšují stabilitu a únosnost, dále pak výrazně ovlivňují vodorovné přetváření. 

Uplatnění je velmi široké nejen ve stavebnictví.  
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Obr. 4 Poloţená geotextílie, Zdroj: [9] 

 

b) Vyztužování geomříží 

 

„Geomříţe (viz obr. 5) patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztuţní 

funkci“[10]. Můţeme se setkat s různými typy výrobků, které se liší pouze technologií 

výroby, velikostí či materiálem, který byl na výrobu pouţit. Geomříţe jsou 3D prvky tvořeny 

rovinnou polymerní strukturou, spojeny svařením, lepením nebo provázáním, čímţ se vytváří 

obvykle otvory o velikosti 10 – 100 mm. Geomříţe můţeme rozdělit na jednoosé, kde 

převládá pevnost v jednom směru a dvouosé, kde je zajištěna pevnost v podélném i příčném 

směru.[10] 

 

Obr. 5 Geomříţ, Zdroj:[5] 
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c)  Vyztužování hřebíkováním 

 Hřebíkování (viz obr. 6) je způsob vyztuţování zeminy v rostlém stavu, které se úspěšně 

pouţívá při zářezech, odřezech nebo paţení stavebních jam. Kotvy můţeme podle času 

působení v hornině dělit na trvalé nebo dočasné. Po odkopání vrstvy zeminy hloubky  

1 - 1,5 m se vyvrtají otvory, které se vyplní cementovou zálivkou, vloţí se ocelová tyč a kořen 

tyče se zainjektuje. Celý svah se nakonec zajistí sítí nebo stříkaným betonem. „Podstatou 

tohoto způsobu budou tedy zabudované výztuţné ocelové pruty, které jsou schopné přenášet 

na svém povrchu tahové síly v zemině, a tím zlepšit její mechanické vlastnosti“.[2] 

 

 

Obr. 6 Hřebíkování, Zdroj [11] 

 

3) Pilotové stěny 

Základním prvkem pilotové stěny je pilota. Pilotové stěny (viz obr. 8) se vyuţívají na 

zachycení větších zemních tlaků. Uspořádání jednotlivých pilot ve stěně je moţné v 

provedení, těsně vedle sebe, se vzájemným přesahem nebo ve vzdálenosti 2 cm jednotlivých 

pilot, které jsou vyplněny ocelovou sítí, a nakonec je nastříkán beton. Tyto stěny mohou být 

vetknuté (obr.7a), rozepřené (viz obr.7b), kotvené (obr.7c), stěny stabilizující sesuv (obr.7d).      
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Pilotové stěny se zhotovují ţelezobetonových pilot obvykle z velkoprůměrových vrtaných 

pilot na místě. Při provádění pilot se nejdříve vyvrtá nebo vyhloubí vrt. Poté dojde 

k přípravným pracím, které obnáší u suspenze zjištění vlastností z odvrtaného dna, 

u ţelezobetonových pilot se do středu betonáţní roury osadí armokoše. Následně se začne 

betonovat a se současným odčerpáváním jílové suspenze nebo vody se začne vytahovat 

výpaţnice. Stále častěji se pouţívají pilotové stěny zhotovené z mikropilot. Jsou ovšem 

mnohem draţší a jejich technologický postup je mnohem náročnější.[4] 

 

Obr. 7 Typy pilotových stěn, Zdroj:[1] 

( 1-pilota, 2-ropěra, 3-kotva, 4-ztuţující věnec, 5-kluzná plocha sesuvu) 

 

Obr. 8 Pilotová stěna, Zdroj [12] 
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4)  Injektáží 

Rozumíme vtláčení tekutých směsí do podloţí, které po čase zatvrdnou. Funkcí injektáţe je 

zpevnění a zároveň i utěsnění podloţí. „Podle účelu mají injekční práce buď zvýšit únosnost 

základové půdy – zpevňovací injektáţ, nebo sníţit propustnost základové půdy- utěsňovací 

injektáţ.“ [3] Injektování se neprovádí pouze u zemin, ale je potřeba injektovat i skalní 

horniny. Je důleţité, aby injekční směs (např. chemická) po zatvrdnutí zvyšovala pevnost, 

zmenšovala stlačitelnost a propustnost. Před pouţitím injektáţe je vhodné provést speciální 

průzkum vlastností zemin, aby se správně zvolilo sloţení injekční směsi a technologie 

injektování. Podle injektovaného prostředí rozlišujeme pak injektáţ skalních hornin a 

nesoudrţných zemin.[2] 

- U skalních hornin uţíváme k injektáţi obturátoru 

- U nesoudrţných zemin se injektáţ realizuje pomocí manţetových trubek  

Technologie injektování spočívá ve vyvrtání vrtu, který se zalije jílovocementovou zálivkou a 

zapustí se manţetová trubka. Dnes se injektáţ spíše kombinuje s jinými zabezpečovacími 

prvky. Můţe se jednat o kombinaci injektování kořenů mikropilot a kotev.  

Mikropiloty jsou moderním způsobem hlubinného zakládání.(viz obr. 9). Jsou to ocelové 

trubky, které se po vyvrtání otvoru vkládají do vrtu. Vrt je vyplněn cementovou zálivkou, 

zapustí se kotva a provede se injektáţ kořene a kotva se napne [4]. 

 

Obr. 9 Postup při injektáţi mikropiloty, Zdroj:[14] 
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5) Odvodněním 

Častým problémem při zakládání objektů pod povrchem je podzemní voda, která je neţádoucí 

nejen z důvodů technologických, ale i z důvodů stability. Jelikoţ voda nepříznivě mění 

napjatost zeminy, je vhodné udrţovat pracovní prostředí uvnitř stavební jámy suché. Moţnosti 

zachování suchého prostoru jsou dvě a to buď odvodněním, nebo utěsněním prostoru. Systém 

odvodnění se navrhuje podle hlediska geometrického uspořádání staveniště, technologie a 

hydrogeologických podmínek. Pro zrychlení konsolidace se pouţívají způsoby gravitačního 

odvodnění svislé drény, vápenné piloty, geodrény. 

 Odvodnění stavebních jam můţe být: 

 povrchové – propustné zeminy (štěrk, písek), k = 10
-2

 aţ 10
-3

 

 hloubkové gravitačními studněmi – propustné zeminy (štěrk, písek), k = 10
-2

 aţ 10
-5 

 hloubkové gravitačními jehlami - propustné zeminy a málo propustné (štěrk, písek), k 

= 10
-3

 aţ 10
-6 

 hloubkové vakuované  - propustné a málo propustné zeminy (štěrk, písek, jemný 

písek), k = 10
-5

 aţ 10
-7

 

 elektroosmóza – málo propustné zeminy (jemný písek, hlína písčitá), k = 10
-7

 aţ 10
-9 

Povrchové odvodnění (viz obr. 10) v relativně mělkých jámách patří k ekonomicky 

nejvýhodnějším neţ je odvodnění hloubkové. Uplatňuje se ve štěrkovitých, případně 

hrubozrnných písčitých zeminách. Voda prosakující ze svahu a dna se odvádí do příkopů, 

které jsou napojeny na jiné odvodňovací systémy.[1] 

 

Obr. 10 Odvodnění, Zdroj [13]                                       
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3 Modelování napěťo-deformačních stavů pomocí matematického 

modelování v programovém softwaru GEO5 
 

Při modelování v programovém softwaru GEO5 jsem se zaměřila na konkrétní případ 

výstavby ţelezniční zastávky Písek – Dobešice a zjišťovala jsem napěťo-deformační stavy.  

 

3.1 Výstavba železniční zastávky Písek – Dobešice 
 

Hlavním důvodem vybudování ţelezniční zastávky (viz obr. 11) byly nevyhovující poţadavky 

z hlediska evropské normy. To mělo pozitivní vliv i ze strany občanů, neboť v blízkosti se 

nachází průmyslová zóna.  

 

Obr. 11 Místo budoucí ţelezniční zastávky, Zdroj: [5] 

 

3.1.1 Geotechnický průzkum pro stavbu 
 

Cílem bylo získání přehledu o geologické situaci staveniště, získání geotechnických informací 

týkajících se základových poměru pro výstavbu ţelezničního nástupiště. 
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Pro představu je zde zakreslená situace ţelezniční zastávky (viz obr. 12). 

 

Obr. 12 Situace zastávky Písek-Dobešice s vyznačením příčných profilů P1-P4, Zdroj: [5] 

 

1) Sondy a penetrační vrty 

V první řadě byly provedeny 3 penetrační sondy P1- P3 v osách patek budoucího nástupiště 

do hloubky 5 m a 1 jádrový vrt do hloubky 3 m. Penetrační sondy byly provedeny tzv. těţkou 

penetrační soupravou (hmotnost beranu 50 kg) podle normy DIN 4094. Vrt byl proveden 

lehkou mobilní vrtnou soupravou HD 200. 

 

2)  Geotechnické vlastnosti zemin a hornin 

Z vrtu byl odebrán 1 vzorek zeminy, na kterém byly provedeny laboratorní zkoušky a 

geologický popis. U laboratorně zkoumaného vzorku byly stanoveny základní popisné 

vlastnosti (zrnitost, vlhkost) na základě kterých byla zemina zatříděna dle ČSN 73 1001. Na 

základě popisu vrtného jádra z provedeného vrtu lze zeminy charakterizovat následovně:  

    1. Hlína písčitá – F4 CS, ve vrtu se vyskytuje v mocnosti 1,6 m. Jedná se o zeminu   

                                nebezpečně namrzavou , málo propustnou aţ nepropustnou. 

    2. Písek hlinitý se štěrkem – S4 SM, ve vrtu byla zjištěna mocnost 1,25 m od hloubkové 

                                                  úrovně 1,75 m do 3 m. Jedná se o zvětraliny granodioritů, kde 

                                                  je štěrk zastoupen cca 35%. 
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Z výsledků penetračních sond se stanovila pro jemnozrnné zeminy konzistence a modul 

deformace. Z penetrační sondy bylo zjištěno, ţe od úrovně terénu cca 3 m je štěrková zemina 

G2 GP se střední ulehlostí.  

 

3) Zhodnocení výsledku průzkumu 

Ve smyslu ČSN 73 1001 se projektová stavba označila  - nástupiště jako konstrukce náročná, 

základové poměry jako jednoduché. Voda v sondách nebyla zjištěna. 

Projekt zaloţení nástupiště vycházel především z poznatků zjištěných vrtem a dále z výsledků 

penetračních sond. Návrh zaloţení a jeho posouzení bylo provedeno pomocí programového 

softwaru GEO5, kde se provedlo zachycení i mezní situace jako například povodeň nebo 

rozlití rybníku sousedícího s ţelezničním násypem. 

3.1.2 Geotechnické posouzení  
 

Z geotechnického hlediska bylo moţné říci, ţe v prvotním stavu samotné jádro původního 

násypu se jevilo jako stabilní, avšak při zvýšení hladiny podzemní vody se projevovala 

v násypu oblast porušení. Zvýšení hladiny podzemní vody mělo za následek rozlití blízkého 

rybníku. Proto návrhem pro vytvoření nového násypu byly dvě moţné 

varianty:                                                                                                                                       

Varianta 1 – plošné zaloţení nosných konstrukcí na jednotlivých základových patkách bez 

uvaţování vlivu hladiny podzemní vody 

Varianta 2 -  plošné zaloţení nosných konstrukcí na jednotlivých základových patkách 

s vlivem hladiny podzemní vody. 

U obou variant byly jednotlivé patky zaloţeny v nezámrzné hloubce 0,8 m od UT. Následně 

byl proveden posudek výstavby ţelezniční zastávky v nejnepříznivějším řezu P2                      

(viz obr. 13).  
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Obr. 13 Řez zastávky P2, Zdroj: [5] 

 

3.2 Modelování ( GEO5 ) 
 

Cílem bylo stanovení stability nového násypu pomocí stability svahu, dosaţené deformace a 

napětí násypu pomocí metody konečných prvků. 

3.2.1 Programový software GEO5  
 

V programovém softwaru GEO5 je moţné provádět geotechnice výpočty. Aplikace je 

uspořádána do jednotlivých programů, které mají totoţné uţivatelské rozhraní a jsou 

vzájemně ve spojení. Jakýkoli program řeší specifickou geotechnikou úlohu. Jednotlivé 

programy v GEO5 jsou zaloţené jak na analytickém průběhu, tak i na metodě konečných 

prvků. Řešení výpočtu umoţní velmi rychlý, účinný návrh a posouzení konstrukce. Projekt lze 

snadno přemístit do programu MKP (metoda konečných prvků) a uskutečnit tak celkové 

vyhodnocení. Všechny programy mají schopnost kompatibility s normami. Je tedy moţné 

posoudit konstrukci podle teorie mezních stavů, tak podle stupně bezpečnosti.[15] 
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3.2.2 Praktická aplikace v programovém softwaru GEO5 
 

1) Výpočet stability svahu železniční zastávky  

2) Výpočet napětí σz a sednutí dz železniční zastávky metodou konečných prvků 

Pro řešení nového násypu byl zpracován matematický model, který vycházel z geometrie 

svahu a vlastností zemin. Geometrii svahu jsem převzala ze zprávy pro výstavbu ţelezniční 

zastávky. Do geometrie svahu jsem zařadila jednotlivé vrstvy zemin z technické zprávy (viz 

tab. 1). 

 Mocnost vrstvy Hloubka vrstvy 

Těleso ţelezničního násypu je 

tvořeno naváţkami z písčitých 

hlín 

násyp Výška násypu 

F4 CS – hlína písčitá 1,6 m cca 1,75m pod UT 

S4 SM – písek hlinitý se 

štěrkem 

1,25 m cca 3m pod UT 

G2 GP – štěrková zemina se 

střední ulehlostí 

-  od UT cca 3m 

Tab. 1 Mocnost jednotlivých vrstev, Zdroj: vlastní 

                                          

Tento model byl řešen programovým systémem GEO5, který umoţnil předpovídat chování 

nového násypu. Pro vlastní modelování jsem řešila dvě varianty. Obě varianty spočívaly na 

plošném zaloţení na jednotlivých základových patkách, které byly zaloţeny v nezamrzné 

hloubce 0,8 m od UT. Rozdíl byl pouze v tom, ţe v prvním případě se neuvaţovalo s vlivem 

hladiny podzemní vody a v druhém případě se uvaţovalo s hladinou podzemní vody 

v hloubce 1,4 m pod původním terénem.  

 

1) Výpočet stability svahu železniční zastávky  

1. Vymodelovala jsem pomocí souřadnic svah (viz obr. 14) 
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 1 

 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 

Obr. 14 Model nového násypu, Zdroj: vlastní 

 

2. Zařadila jsem do svahu jednotlivé vrstvy podle mocnosti a hloubky z technické zprávy 

[9] a zadala jsem jejich číselné hodnoty (viz tab. 2).  Přiřazení zemin se vzorky jsem 

seřadila v přehledné tabulce (viz tab. 3) 

GW - loţe MS - původní násyp MS - nový násyp F4 S4 SM G2 GP

Objemová tíha γ                                    [ kNm
-1

] 20 17 17,5 17,5 17 19

Objemová tíha saturované zeminy γsat    [ kNm
-1

] 23 2 20,5 20,5 20 22

Soudrţnost cef                                       [ kPa] 0,1 12 12 12 5 0,1

Úhel vnitřního tření ϕe f                           [ ° ] 38 26 23 23 29 34
 

Tab. 2 Číselné hodnoty jednotlivých zemin, Zdroj:vlastní zpracování 

 

Číslo Název Vzorek 

1 GW - štěrkové loţe 
 

2 MS - původní násyp  
 

 3 MS modifikace – nový násyp 
 

4 F4 
 

5 S4 SM - písek hlinitý se štěrkem 
 

6 G2 GP- štěrková zemina 
 

Tab. 3 Struktura a přiřazení zemin, Zdroj: vlastní zpracování 
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3. Zadávala jsem postupně prostřednictvím souřadnic pásová zatíţení od kolejí a od dvou 

 patek (viz tab. 4). U původního násypu bylo zadáno pouze zatíţení od kolejí, u 

nového násypu se zadávalo zatíţení včetně patek   

 

Zatíţení Velikost v kN/m
2
 

Koleje 60 

Jedna patka 217 

Tab. 4 Přehled zatíţení, Zdroj: vlastní zpracování 

                                                  

4.  Byl proveden samotný výpočet pro osm variant (viz níţe) 

5.  Typ celkového provedení výpočtu byl v efektivních parametrech 

6. Byly vypočteny parametry smykové plochy po optimalizaci (viz tab. 5, 7, 9, 11, 13, 

15, 17, 19) 

7.  Byla nalezena kritická kruhová smyková plocha po optimalizaci (viz obr. 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22) 

8.  Byly vypočteny celkové aktivní a pasivní síly, a momenty sesouvající a vzdorující 

 (viz tab. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) 

9.  Byl vypočten stupeň stability F, který má tvar vzorce (1)   

                                                F =   (1) 

 

Výsledky stability svahu pro původní a nový násyp s uvažováním hladiny podzemní 

vody a bez vlivu hladiny podzemní vody byly provedeny v osmi variantách.      

 

1.  Výsledek stability původního svahu bez HPV (zleva)                            

Střed: 
x = -8,01 [m] 

Úhly: 
α1 = -41,80 [°] 

z = 4,56 [m] α2 = 70,34 [°] 

Poloměr: R = 2,87 [m]  

Tab. 5 Parametry smykové plochy první varianty, Zdroj: vlastní 

 

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 6) 
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Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 78,06 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 127,66 kN/m

Moment sesouvající  Ma 224,02 kN/m

Moment vzdorující     Mp 366,38 kN/m  

Tab. 6 Hodnoty jednotlivých sil první varianty, Zdroj: vlastní zpracování              

       

Stupeň bezpečnosti je roven 1,64. Původní svah je po zatíţení od kolejí bezpečný a nedojde 

k porušení stability. 

 

Obr. 15 Kritická smyková plocha první varianty, Zdroj: vlastní                             

 

2. Výsledek stability původního svahu s HPV v hloubce 1,4 m pod patou násypu (zleva) 

Střed: 
x = -8,03 [m] 

Úhly: 
α1 = -42,13 [°] 

z = 4,53 [m] α2 = 70,85 [°] 

Poloměr: R = 2,85 [m]  

Tab. 7 Parametry smykové plochy druhé varianty, Zdroj: vlastní 

 

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 8) 

                  

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 77,49 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 126,74 kN/m

Moment sesouvající  Ma 220,84 kN/m

Moment vzdorující     Mp 361,20 kN/m  

Tab. 8 Hodnoty jednotlivých sil druhé varianty, Zdroj: vlastní 
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Stupeň bezpečnosti je roven 1,64. 

 

 

                    Obr. 16 Kritická smyková plocha druhé varianty, Zdroj: vlastní                            

 

3. Výsledek stability původního násypu bez HPV (zprava) 

Střed: 
x = 2,38 [m] 

Úhly: 
α1 = -34,15 [°] 

z = 5,35 [m] α2 = 65,38 [°] 

Poloměr: R = 4,22 [m]  

Tab. 9 Parametry smykové plochy třetí varianty, Zdroj: vlastní 

 

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 10) 

               

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 110,46 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 178,16 kN/m

Moment sesouvající  Ma 466,15 kN/m

Moment vzdorující     Mp 751,82 kN/m  

Tab. 10 Hodnoty jednotlivých sil třetí varianty, Zdroj: vlastní 

                                  

Stupeň bezpečnosti je roven 1,61. 
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                   Obr. 17 Kritická smyková plocha třetí varianty, Zdroj: vlastní 

 

4. Výsledek stability původního násypu s HPV v hloubce 1,4 m pod patou  násypu              

    (zprava) 

Střed: 
x = 2,38 [m] 

Úhly: 
α1 = -48,36 [°] 

z = 4,77 [m] α2 = 74,43 [°] 

Poloměr: R = 4,40 [m]  

Tab. 11 Parametry smykové plochy čtvrté varianty, Zdroj: vlastní 

 

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab.)  

                                        

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 142,87 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 221,55 kN/m

Moment sesouvající  Ma 628,62 kN/m

Moment vzdorující     Mp 974,84 kN/m  

Tab. 12 Hodnoty jednotlivých sil čtvrté varianty, Zdroj: vlastní 

 

Stupeň bezpečnosti se rovná 1,55. 
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                  Obr. 18 Kritická smyková plocha čtvrté varianty, Zdroj: vlastní 

                    

 

5. Výsledek stability nového svahu bez HVP (zleva) 

Střed: 
x = -7,98 [m] 

Úhly: 
α1 = -42,16 [°] 

z = 4,57 [m] α2 = 70,32 [°] 

Poloměr: R = 2,90 [m]  

Tab. 13 Parametry smykové plochy páté varianty, Zdroj: vlastní 

                                          

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 14)           

                                                                        

                              

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 79,99 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 130,87 kN/m

Moment sesouvající  Ma 231,96kN/m

Moment vzdorující     Mp 379,51kN/m  

Tab. 14 Hodnoty jednotlivých sil páté varianty, Zdroj: vlastní 

 

Stupeň stability F se vypočítal poměr aktivních sil k pasivním silám. Výsledný stupeň 

stability se rovná 1,64. Nový násyp po zatíţení patek i kolejí bezpečně vyhoví. 
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                  Obr. 19 Kritická smyková plocha páté varianty, Zdroj: vlastní 

 

6. Výsledek stability nového svahu s HPV v hloubce 1,4 m pod patou původního násypu            

   (zleva) 

Střed: 
x = -7,97 [m] 

Úhly: 
α1 = -42,44 [°] 

z = 4,57 [m] α2 = 70,45 [°] 

Poloměr: R = 2,93 [m]  

Tab. 15 Parametry smykové plochy šesté varianty, Zdroj: vlastní 

 

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 16)      

                                 

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 81,73 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 133,73 kN/m

Moment sesouvající  Ma 239,48kN/m

Moment vzdorující     Mp 391,82kN/m  

Tab. 16 Hodnoty jednotlivých sil šesté varianty, Zdroj: vlastní 

 

Výsledný stupeň stability F je roven 1,64. Nový násyp po zatíţení patek i kolejí je bezpečný i 

s vlivem hladiny podzemní vody. 
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                 Obr. 20 Kritická smyková plocha šesté varianty, Zdroj: vlastní 

                

7. Výsledek stability nového násypu bez HPV (zprava) 

Střed: 
x = -4,63 [m] 

Úhly: 
α1 = -60,11 [°] 

z = 4,47 [m] α2 = 88,03 [°] 

Poloměr: R = 5,26 [m]  

Tab. 17 Parametry smyková plochy sedmé varianty, Zdroj: vlastní 

                                       

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 18) 

                       

                                  

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 241,36 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 448,47 kN/m

Moment sesouvající  Ma 1269,56 kN/m

Moment vzdorující     Mp 2569,33 kN/m  

Tab. 18 Hodnoty jednotlivých sil sedmé varianty, Zdroj: vlastní 

 

Výsledný stupeň stability F je roven 2,02. 
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              Obr. 21 Kritická smyková plocha sedmé varianty, Zdroj: vlastní 

. 

8. Výsledek stability nového svahu s HPV v hloubce 1,4 m pod patou původního násypu            

   (zprava) 

Střed: 
x = -5,12 [m] 

Úhly: 
α1 = -62,84 [°] 

z = 4,40 [m] α2 = 88,83 [°] 

Poloměr: R = 5,59 [m]  

Tab. 19 Parametry smykové plochy osmé varianty, Zdroj: vlastní 

                                          

Posouzení stability svahu kombinací Felleniusové a Pettersonové metody (viz tab. 20) 

                   

Název sil Hodnoty sil

Sumace aktivních sil  Fa 266,07 kN/m

Sumace pasivních sil Fp 459,21 kN/m

Moment sesouvající  Ma 1487,36 kN/m

Moment vzdorující     Mp 2566,97 kN/m  

Tab. 20 Hodnoty jednotlivých sil osmé varianty, Zdroj: vlastní 

                                  

Výsledný stupeň stability F je roven 1,73. 
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                 Obr. 22 Kritická smyková plocha osmé varianty, Zdroj: vlastní 

 

Nejvyšší stupeň stability F byl vypočten programem GEO5 u nového násypu zprava o 

velikosti 2,02. Celkové vyhodnocení vypočtených stupňů stability pro jednotlivé varianty je 

shrnuto v tabulce číslo 22. 

 

2) Výpočet napětí σz a sednutí dz železniční zastávky metodou konečných prvků 

1. Souřadnice modelu svahu jsem převzala z výpočtu stability svahu (viz obr. 23) 

2.  Přiřazení a vrstvy zemin byli shodné jako u výpočtu stability svahu, navíc zde bylo 

rozdělení jedné vrstvy do dvou. Zemina č. 7, která je totoţná se zeminou č. 6. 

  

 1 

 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 

Obr. 23 Model násypu, Zdroj: vlastní 

                                                      

3. Jednotlivé parametry zemin ze stability svahu jsem musela rozšířit o modul pruţnosti 

E, poissonovo číslo υ, materiálový model a edometrický modul Eoed (viz tab. 21) podle 

zprávy.[9] 

4. Byl určen materiál – beton C 30/37 nosníku kolejí a beton C 30/37 jednotlivých patek 



 

28 
 

    

GW - loţe MS - původní násyp MS - nový násyp F4 S4 SM G2 GP

Objemová tíha γ                                    [ kNm
-1

] 20 17 17,5 17,5 17 19

Objemová tíha saturované zeminy γsat    [ kNm
-1

] 23 2 20,5 20,5 20 22

Soudrţnost cef                                       [ kPa] 0,1 12 12 12 5 0,1

Úhel vnitřního tření ϕe f                           [ ° ] 38 26 23 23 29 34

Modul pruţnosti E                                 [ MPa] 270 6 10 5 8 126

Poissonovo číslo υ                                  [ - ] 0,2 0,35 0,35 0,35 0,3 0,2

Edometrický modul Eoed                         [ MPa] 300

Materiálový modul elastický modifikovaný Mohr -Coulomb Mohr -Coulomb Mohr -Coulomb Mohr -Coulomb Mohr -Coulomb  

Tab. 21 Parametry zemin, Zdroj: [5] vlastní zpracování 

 

5. Byl proveden samotný výpočet pro 2 varianty (viz níţe)  

6. Výpočet se dělil na 2 varianty. Kaţdá varianta byla rozdělena na 4 fáze budování:    

 Fáze – původní násyp 

 Fáze – původní násyp se zatíţením od kolejí 

 Fáze – nový násyp se zatíţením od kolejí 

 Fáze – nový násyp se zatíţením od kolejí a patek 

Všechny 4 fáze budování byly vţdy sledovány oproti předchozí fázi 

7. Bylo vypočteno svislé napětí, sednutí a s vlivem HPV také pórový tlak, které se vţdy 

srovnávalo s předchozí fází budování 

 

Výsledky svislého napětí σz, sednutí dz  a pórového tlaku železniční zastávky  

1. Výsledky varianty bez vlivu HPV jsou jednotlivě zobrazeny v přílohách 1-7 

2. Výsledky varianty s vlivem HPV 

V první fázi budování se jednalo o původní násyp bez zatíţení. Výsledkem byl celkový 

pórový tlak o velikosti 120 kPa (viz obr. 24) a celkové napětí σz,ef bylo zobrazeno v příloze 8. 
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Výsledky : celkové; veličina : Pórový tlak u; rozsah : <0,00; 120,00> kPa
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Obr. 24 Celkový pórový tlak, Zdroj: vlastní 

 

V druhé fázi budování byl původní násyp zatíţen kolejemi o velikosti 60 kN/m
2
. Výsledky 

napětí a sednutí byly zobrazeny oproti předchozí fázi v příloze 9, 10. 

V třetí fázi budování byl nový násyp zatíţen kolejemi o velikosti 60 kN/m
2
. Byly zobrazeny 

výsledky sednutí dz (viz obr. 25) a napětí σz (viz obr. 26)   

Výsledky : oproti předchozí fázi; veličina : Sednutí d Z; rozsah : <-0,7; 18,3> mm
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Obr. 25 Sednutí dz nového násypu, Zdroj: vlastní 
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Výsledky : oproti předchozí fázi; veličina : Sigma Z, eff.; rozsah : <-23,50; 37,17> kPa
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Obr. 26 Napětí σz nového násypu, Zdroj:vlastní                                      

                                                      Pozn. Efektivní napětí nebylo v určité části zcela vykresleno programem.  

 

Výsledné hodnoty sednutí a efektivního napětí byly vţdy řešeny oproti předchozí fázi. 

Sednutí se rovná velikosti 18,3 mm a efektivní napětí je rovno 37,17 kPa. 

 

V čtvrté fázi budování byl nový násyp zatíţen kolejemi a jednotlivými patkami. Výsledky a 

efektivního napětí σz,ef  a sednutí dz  byly zobrazeny v přílohách 11, 12.  

Všechny výsledné hodnoty byly pro přehled zobrazeny do tabulky (viz tab. 23) ve 

vyhodnocení. 

 

3.3 Vyhodnocení  
 

Vyhodnocení bylo provedeno v přehledných tabulkách, zvlášť pro stabilitu svahu (viz tab. 22) 

a pro metodu konečných prvků (viz tab. 23). 

Varianta původní svah ( zleva ) původní svah ( zprava) nový svah ( zleva ) nový svah ( zprava )

Bez HPV 1,64 1,61 1,64 2,02

S HPV 1,64 1,55 1,64 1,73  

Tab. 22 Výsledky stability násypu, Zdroj: vlastní 
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Nejvyšší stabilitu F = 2,02 prokázal nový násyp bez uvaţování HPV po zatíţení patek i kolejí. 

 

Varianta Výsledky Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 

celkové oproti předchozí fázi oproti předchozí fázi oproti předchozí fázi

Bez HPV Napětí σz  [ kPa ]    243,92 61,88 37,17 76,41

Sednutí dz [ mm ] 0 14,6 18,3 18,1

S HPV Napětí σz [ kPa ] 159,4 61,6 37,17 77

Sednutí dz [ mm ] 0 14,7 18,3 18,4

Pórový tlak u [ kPa ] 120  

Tab. 23 Výsledky deformací MKP, Zdroj: vlastní 

 

Rozdíl mezi variantami bez HPV a s HVP se vzhledem k sednutí liší jen nepatrně. K 

největšímu sednutí došlo ve 4 fázi, jednalo se o zatíţení nového násypu se zatíţením od kolejí 

60 kN/m
2
 a jednotlivých patek 217 kN/m

2
. 

Celkové sednutí (myšleno výstavbou nového násypu a zatíţením patek) je 36,7 mm. Tyto 

deformace jsou počítány pro celou oblast násypu a oblasti patek, pro přesnější vyhodnocení 

by bylo lépe hodnotit deformace na úrovni základové spáry patek, které nebylo moţno 

z programu GEO5 vykreslit (např. v řezu A-A´). 

Vzhledem k těmto deformacím se investor rozhodl pro třetí variantu. Jednalo se také o plošné 

zaloţení, avšak na jednotlivých zaloţených patkách, které byly podpořeny svislými 

mikropilotami délek 6 m. Tato varianta v práci nebyla řešena.  

Výsledkem byla ţelezniční zastávka postavena v listopadu 2008. Vzniklo nové nástupiště 

dlouhé 60 m s bezbariérovou úpravou (viz obr. 27). 
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Obr. 27 Ţelezniční zástavka Písek – Dobešice, Zdroj: [5] 
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4 Srovnání výsledků s klasickými postupy výpočtu 
 

Ke srovnání výsledků z programového softwaru GEO5 s klasickými postupy výpočtu jsem 

zvolila výpočet pomocí momentové podmínky rovnováhy.  Obecně lze říci, ţe správný 

výsledek stability závisí na:  

 správném stanovení smykové plochy zemin hlavně u smykové plochy 

 vhodně zvolené metodě řešení stability 

 vyhledání kritické smykové plochy a tím i minimálního stupně stability [1] 

 

4.1 Metoda mezní rovnováhy 
 

 Metoda mezní rovnováhy nezahrnuje vliv přetvárných parametrů. V současnosti máme 

k dispozici několik respektovaných způsobů výpočtu, které pouţívají metodu mezní 

rovnováhy (viz obr. 28). Ve většině případů této metody se jedná o techniku svislých prouţků. 

Do těchto metod vzhledem ke své jednoduchosti spadá například Pettersonova, Felleniusova 

nebo  Bishopova – Morgensternova. Tyto metody mohou tak poskytnout poměrně přesné 

údaje o poměrech stability na určitém zemním tělese. Naopak nevýhodou je, ţe proces těchto 

ploch, kdy dojde k usmyknutí, předem nikdy přesně neodhadneme. Proto je někdy výhodnější 

pro sloţitější situace vyuţít vybraných programových softwarů. Výsledkem výpočtu bývá 

stupeň stability takzvaný součinitel stability F, který je dán poměrem pasivních sil k silám 

aktivním. Pasivní síly přispívají ke stabilitě a aktivní síly omezují stabilitu. 

                                            F =   (1) 
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Obr. 28 Obecné řešení metody mezní rovnováhy, Zdroj: [1] 

 

Obecně lze napsat, ţe stupeň stability musí být větší neţ 1, pak se jedná o svah stabilní. 

V opačném případě, je-li stupeň stability menší neţ 1, jedná se o svah nestabilní a je třeba jej 

zajistit, aby nedošlo k usmyknutí a porušení pevnosti. 

 

4.2 Pettersonova proužková metoda      

          

1. Obecný postup výpočtu                                                                                                                         

 Tato metoda neuvaţuje s velikostí vyvolanou přilehlými prouţky. Vychází se pouze 

z momentové podmínky ke středu O. “ Pasivní síly jsou reprezentovány smykovou silou od 

soudrţnosti a třecí sloţkou elementu “. [1]     

1. Volíme kruhovou smykovou plochu (viz obr. 29), nejnebezpečnější smyková plocha je 

plocha s nejniţším stupněm stability                                                       

2. Smykovou plochu rozdělíme jednotlivé prouţky o šířce bi,  

3. Vypočteme tíhy Gi dílčích prouţků  

4.  Rozloţení tíhy prvku Gi na normálové Ni a tangenciální Ti sloţky na smykové ploše 

 (viz obr. 29)  

5. K rozloţení je potřeba znát úhel αi 

6. Dále je nutné určit délku oblouku pro dílčí prouţky Δli 

7. Sečteme účinky jednotlivých prouţků      

8. Nakonec určíme stupeň stability s označením F    
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Obr. 29 Řešení prouţkovou metodou, Zdroj: [8] 

 

2. Výpočet Pettersonovy metody pro konkrétní podmínky 

Pettersonovou metodu jsem zvolila, protoţe se jednalo se o stabilitu svahu v soudrţných 

zeminách. Smyková plocha byla tedy zakřivená, v mém případě kruhová.                                                                                  

K základním údajům o zeminách pro výpočet Pettersonové metody byla objemová tíha zemin 

γ, soudrţnost cef  a úhel vnitřního tření ϕef  na nejnebezpečnější smykové ploše pro konkrétní 

podmínky (viz obr. 30). Jednalo se o výpočet bez uvaţování vlivu hladiny podzemní vody. 

Hodnoty parametrů pro výpočet jsem převzala ze zprávy „ Výstavba ţelezniční zastávky 

Písek – Dobešice .“ (viz tab. 24) 

 

MS F4 

γ = 17,5 kNm
-1

 γ = 17,5 kNm
-1

 

                         ϕef = 23°                          ϕef = 23° 

                         cef = 14 kPa                          cef = 12 kPa 

Tab. 24 Parametry zemin, Zdroj: vlastní zpracování 
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Obr. 30 Nejnebezpečnější smyková plocha, Zdroj: vlastní 

 

Postup výpočtu                       

1. Měla jsem danou nejnebezpečnější smykovou kruhovou plochu z programového 

softwaru GEO5, kde poloměr r = 3,87 m a souřadnice x = - 5,16 m a z = 5,16 m.   

2. Rozdělila jsem kruhovou smykovou plochu na 11 prouţků o šířce b. Šířku prouţku 

si volím 0,5 m. 

3. Změřila jsem si výšku hi prouţku smykové plochy 

4. Na průsečících smykové plochy se svislou těţištní osou jsem vynesla tíhy 

jednotlivých prouţků                                                                                                

G1 = G11 = γ . ( )    (2) 

G2 , G3, G4, G5, G6, G7, G8,G9, G10 = γ . b . hi      (3) 

5. Pro rozloţení tíhy Gi prouţků jsem zjistila úhel αi       

 = i (4) 

 

6. Tíhu Gi prouţků jsem rozloţila na :       -      normálovou sloţku Ni = Gi . cos α   (5) 

-           sloţku tangenciální  Ti = Gi . sinα     (6)               

7. Určila jsem dílčí délky Δli změřením dílčích prouţků 

8. Zjistila jsem ze zprávy soudrţnost zemin cef  a úhel vnitřního tření ϕef 

9. A nakonec jsem vypočítala stupeň stability F 
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Veškeré výpočty jsem zaznamenala do přehledné tabulky (viz tab. 25) 

i hi bi Gi xi xi/r αi Ni = Gi.cosα Ti = Gi.sinα Ni.tanϕ ΔLi c.ΔLi

[m] [m] [ kN/m ] [m] - ° [ kN/m ] [ kN/m ] [ kN/m ] [m]

1 0,134 0,5 0,5863 -1,706 -0,4408 -26 0,527 -0,2584 0,2237 0,5574 6,6889

2 0,435 0,5 3,7931 -1,206 -0,3116 -18 3,6075 -1,1819 1,5313 0,5263 6,3156

3 0,895 0,5 7,8435 -0,706 -0,1824 -10 7,7243 -1,4307 3,2787 0,5086 6,1032

4 1,2089 0,5 11,2814 -0,206 -0,0532 -3 11,2659 -0,6002 4,7821 0,5007 6,0084

5 1,6178 0,5 14,1558 0,294 0,076 4 14,1213 1,0758 5,9941 0,5015 6,018

6 1,8809 0,5 16,4588 0,794 0,2052 12 16,0991 3,3773 6,8337 0,5109 6,1308

7 2,0748 0,5 18,1545 1,294 0,3344 19 17,1654 6,0709 7,2863 0,5307 6,3684

8 2,1908 0,5 19,1695 1,794 0,4636 28 16,9257 8,887 7,1845 0,5647 6,7764

9 2,1908 0,5 19,2238 2,294 0,5928 36 15,5524 11,3959 6,6016 0,6219 8,7066

10 1,7622 0,5 15,4193 2,794 0,722 46 10,7112 11,1327 4,5466 0,7261 10,1354

11 1,1201 0,5 4,009 3,294 0,8512 58 2,1245 4,11712 0,9018 0,9733 13,6266  

Tab. 25 Výsledky Pettersonovy metody, Zdroj: vlastní 

 

   (7) 

                          

   = 3,09  

Výsledkem je stupeň stability F, který se rovná 3,09. Výsledek tedy vyhověl stupni 

bezpečnosti, který je dán pro Českou republiku F = 1,5.  

 

4.3 Programový software GEO5 

 
V programovém softwaru GEO5 jsem provedla pomocí stability svahu výpočet. V tomto 

výpočtu nebylo uvaţováno s vlivem hladiny podzemní vody stejně jako u metody pomocí 

prouţkové Pettersonovy metody, aby mohlo dojít ke srovnání výsledků. Důleţitými 

výslednými hodnotami z programového softwaru GEO5 bylo určení stability svahu F a 

nejnebezpečnější kruhové smykové plochy po optimalizaci. 

Postup výpočtu pomocí GEO5 

1. Nejprve jsem pomocí souřadnic vymodelovala svah v programovém softwaru GEO5  

(viz obr. 31)  
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2. Přiřadila jsem do svahu vrstvy jednotlivých zemin se vzorkem zeminy, omezených 

výběrem v GEO5 (viz tab. 26). Vrstvy, které jsem vkládala do GEO5 jsem převzala ze 

zprávy „ Výstavba ţelezniční zastávky.“ [5] Tyto parametry zemin jsou vypsány 

v přehledné tabulce (viz tab. 27) 

 Číslo Název Vzorek 

1 štěrkové lóţe 

 

2 původní násyp MS 

 

3 MS-modifikace 

 

4 F4 

 

5 S4 SM-písek hlinitý se štěrkem 

 

6 G2 GP- štěrková zemina 

 

Tab. 26 Přehled zemin a jejich vzorky pro model, Zdroj: vlastní 

                                                

                                 

 1 

 2 
 3 

 4 

 5 

 6 

 

Obr. 31 Model nového násypu s vrstvami zemin, Zdroj: vlastní 
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GW - loţe MS - původní násyp MS - nový násyp F4 S4 SM G2 GP

Objemová tíha γ                                    [ kNm
-1

] 20 17 17,5 17,5 17 19

Objemová tíha saturované zeminy γsat    [ kNm
-1

] 23 2 20,5 20,5 20 22

Soudrţnost cef                                       [ kPa] 0,1 12 12 12 5 0,1

Úhel vnitřního tření ϕe f                           [ ° ] 38 26 23 23 29 34
 

Tab. 27 Parametry zemin, Zdroj: vlastní zpracování 

 

3. Do jiţ vytvořeného modelu jsem zadala pásové zatíţení od kolejí o velikosti 60 kNm
-2

 

4. Následoval samotný výpočet, který byl nastaven pro vypočítání v efektivních 

parametrech a stupeň bezpečnosti se rovná 1,5 

5. Programový software vykreslil nejnebezpečnější smykovou kruhovou plochu  

po optimalizaci (viz obr. 32), která byla je definována poloměrem R, souřadnicemi x, z a 

úhly α1, α2 (viz tab. 28) 

 

 

Parametry smykové plochy 

Střed: 
x = -5,16 [m] 

Úhly: 
α1 = -30,21 [°] 

z = 5,18 [m] α2 = 76,37 [°] 

Poloměr: R = 3,87 [m]  

Tab. 28 Parametry smykové plochy po optimalizaci, Zdroj: vlastní 

                                                       

 
Obr. 32 Nejnebezpečnější kruhová smyková plocha, Zdroj: vlastní 

 

 

6.  V program GEO5 bylo uskutečněno posouzení stability svahu, které bylo provedeno 

kombinací Felleniusové a Pettersonové metody 
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Výsledné síly jsou znázorněny v tabulce (viz tab. 29) 

 

              

Sumace aktivních sil Fa = 47,09       kNm
-1

Sumace pasivních sil Fp = 142,89    kNm
-1

Moment sesouvající Ma = 182,22   kNm
-1

Moment vzdorující Mp = 552,97   kNm
-1

 

Tab. 29 Hodnoty jednotlivých sil, Zdroj: vlastní 

 

7. Pro výpočet stability svahu byl pouţit vzorec F =  =  (1) 

8. Výsledný stupeň stability F = 3,03 

 

Výsledný stupeň stability F = 3,03 vyhověl poţadavkům bezpečnosti z hlediska stability. 

 

 

4.4 Srovnání výsledků 
 

Pro srovnání byl výpočet nového násypu uvaţován bez hladiny podzemní vody, jak jsem jiţ 

uvedla. Protoţe výpočet byl proveden pro stabilitu svahu pro soudrţné zeminy, důleţitým 

zdrojem k mému výpočtu byl proto výstup z programového softwaru GEO5, který jsem si 

nejdříve v programovém softwaru vyřešila. Zároveň jsem provedla klasický výpočet pomocí 

Pettersonové metody. Poté jsem mohla začít se srovnáváním výsledků. Z důvodu srovnání byl 

pro mne důleţitý stupeň stability s označením F prostřednictvím programového softwaru 

GEO5, který jsem porovnávala se stupněm stability pomocí klasického výpočtu 

Pettersonovou prouţkovou metodou. Výsledky obou těchto metod byly uvedeny v tabulce 

(viz tab.  30). 

                     

Stupeň stability

Pettersonova metoda 3,09

Programový software GEO5 3,03  

                           Tab. 30 Porovnání stupně stability, Zdroj: vlastní 
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Při srovnání výsledků jsem došla k závěru, ţe rozdíly výsledků těchto dvou metod byly velmi 

malé. Jednalo se totiţ o rozdíly výsledků jen v řádech setin. Tento rozdíl výsledných hodnot je 

však odůvodněn následovně. Při pouţití klasického výpočtu pomocí Pettersonové metody 

bylo posouzení stability svahu provedeno prostřednictvím smykové plochy Pettersonové 

metody. U posouzení stability svahu prostřednictvím programového softwaru GEO5 bylo 

pouţito smykové plochy v kombinaci Pettersonové a Felleniusové metody. Kdybychom 

počítali v programovém softwaru pouze s čistou smykovou plochou Pettersonovou a srovnali 

výsledné hodnoty s klasickým výpočtem, je pravděpodobné, ţe výsledné hodnoty by byly 

shodné. 
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5 Závěr 
 

Na začátku byla popsána teorie zajištění ţelezničních násypů či násypů obecně zatíţených.  

V první části byly pomocí programového softwaru vypočteny hodnoty stupně stability pro 

jednotlivé varianty nového a stávajícího násypu s vlivem HPV a bez uvaţování HPV na 

vymodelovaném násypu v GEO5 podle zadaných podmínek. Následně bylo zjištěno, ţe nový 

násyp vyhověl poţadavkům stupně bezpečnosti. Nejmenší stupeň stability 1,55 nastal na 

stávajícím násypu s vlivem HPV a bez uvaţování vlivu HVP  byl stupeň stability roven 1,61. 

Následně byly vypočteny hodnoty svislého efektivního napětí a velikosti sednutí násypu. 

Největší sednutí o velikosti 18,4 mm proběhlo na novém násypu s vlivem HPV. Vzhledem 

poměrně vysokým deformacím násypu (vliv výstavby nového násypu včetně zatíţení patek o 

velikosti 36,7 mm) se investor rozhodl pro novou variantu a tou bylo plošné zaloţení na 

jednotlivých zaloţených patkách, které byly podpořeny svislými mikropilotami. 

V závěru došlo ke srovnání výsledných hodnot stupně stability F = 3,03 vypočteného 

programovým softwarem GEO5 se stupněm stability F = 3,09 řešeným klasickým způsobem 

pomocí prouţkové Pettersonové metody. Rozdíl mezi těmito výslednými hodnotami stupně 

stability se lišil pouze v řádu setin. Tento rozdílný výsledek lze odůvodnit tím, ţe 

v programovém softwaru GEO5 byla kruhová smyková plocha moţná zadat pouze 

v kombinaci Pettersona a Felleniuse. U klasického výpočtu pomocí Pettersona se počítalo 

s čistou kruhovou smykovou plochou prostřednictvím Pettersona. Při moţnosti zadání totoţné 

smykové plochy by byly výsledky s velkou pravděpodobností shodné. 
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