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Anotace 

Předmětem práce je vytvoření metodiky pro modelování stability výsypkových těles v 

softwarovém programu Plaxis 3D 2012. Modelovaná výsypka se nachází v Lomu Bílina, 

který je jednou z těžebních lokalit Severočeských dolů a.s. Práce se zabývá vývojem řešení 

velkoobjemového prostorového napěťodeformačního stavu výsypkových těles, jejich 

specifiky a parametry, úpravou geodetických dat v programovém vybavení Autocad 3D Civil, 

a vytvářením časových etap pro ukládání skrývkového materiálu. Tato data jsou následovně 

importována do programu Plaxis 3D, kde jsou vytvořeny geotechnické modely jednotlivých 

fází ukládání výsypek. Výstupy modelování jsou napěťodeformační stavy, čerpání smykové 

pevnosti a stupně stability vytvořených fází ukládání výsypkových těles. 

Annotation 

Creation of method for modeling of slope dumps stability using software Plaxis 3D 

2012 is the main object of this work. Slope dumps are located in the surface mine Bílina, 

which is one of the mining locations of Severoceske doly a.s. The work is focused on 

development of dealing with slopes dumps, its specifics and parameters, transformation of 

geodetic data into software Autocad 3D civil and making time phases of overburden material. 

This data are subsequently imported into software Plaxis 3D and geotechnical models of 

individual phases of dump storage are made. Stress-strain states, relative shear shadings, 

degrees of stability of each phases are the main outputs of the modeling. 
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Seznam použitého značení: 

 

E – modul pružnosti [MN/m2 =  MPa] 

Eoed – oedometrický modul [MN/m2 = MPa]  

Edef –  modul deformace [MN/m2 =  MPa] 

G – modul pružnosti ve smyku [MN/m2 =  MPa] 

c – soudržnost [kPa] 

t – čas [den] 

γ – objemová tíha [kN/m3] 

ν – Poissonovo číslo [-] 

φ – úhel vnitřního tření[o] 

σ1 σ3  – hlavní napětí [MPa] 

σt – tangenciální napětí[MPa] 

ν – Poissonovo číslo [-] 

 

Klíčová slova: Lom Bílina, výsypkové těleso, zemina, modelování, AutoCad, geotechnický 

model, Plaxis 3D, deformace 

Keywords: Coal mine Bílina, dump, soil, modeling, AutoCad, geotechnical model, Plaxis 
3D, deformation
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1 ÚVOD 
Hlavním cílem této práce bylo vytvoření pracovního postupu aplikování softwarového 

programu Plaxis 3D na modelování stabilitních poměrů velkoprostorových výsypkových 

těles. Pro vytváření tohoto postupu bylo zapotřebí, seznámit se jak s problematikou výsypek, 

jejich materiálovými vlastnostmi a geodetickým zaměřením, tak i se softwarovými programy, 

pomocí kterých se řeší geometrie výsypkových těles (AutoCAD, Atlas), nebo jejich 

deformační a stabilitní analýza (Plaxis 3D). 

V severních Čechách se nachází Mostecká hnědouhelná pánev, kde probíhá nepřetržitá 

povrchová těžba hnědého uhlí. Povrchová těžba je specifická tím, že je potřeba odtěžit velké 

množství skrývkového materiálu, který se nachází v nadloží uhelné sloje. K odtěžení tohoto 

materiálu se používají výhradně korečková rypadla s vysokými těžebními výkony. Technický 

rozvoj těchto rypadel umožnil realizaci těžby do stále větších hloubek. S těžbou tohoto 

materiálu je spojena i jeho doprava. Doprava se provádí výhradně pomocí pásových 

dopravníků, po kterých materiál putuje a ukládá se na tzv. „výsypku“.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.1:Těžba uhlí a skrývky (Severočeské doly a.s.), vlevo, výsypky vpravo  
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V technologii povrchového báňského procesu rozeznáváme výsypky vnější a nepřevýšené 

či převýšené výsypky vnitřní. Při otvírce lomových provozů se nejdříve budují vnější 

výsypky, které jsou zakládány mimo dobývací území. I když je tato varianta ekonomicky a 

technologicky náročnější, je varianta prostorového oddělení skrývkového a těžebního 

hospodářství od výsypkového hospodářství pro provoz nesrovnatelně bezpečnější.[1] 

Výsypka vnitřní se zakládá s odstupem několika let po otvírce lomu ve vytěžených prostorách 

uhelných slojí. Tyto výsypky jsou umístěny obvykle paralelně se skrývkovou a těžební 

stranou. V této fázi vývoje jsou ale ještě provozovány jedna či dvě vnější výsypky, které jsou 

jakýmsi pojistným ventilem pro ukládání málo vhodných zemin, které se nachází při povrchu 

skrývky.  

 

Obr. 2: Vnitřní výsypka lomu Bílina (Severočeské doly a.s.), datum 2012 

V posledních desetiletích jsou báňské provozy nuceny hlavně ekonomickými aspekty 

opouštět vnější výsypky a přecházet výhradně na výsypky vnitřní. Tento postup je 
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samozřejmě možný, ale je nutno si uvědomit, že je to technologicky náročnější a hlavně 

z hlediska jejich stability bezpečnostně zranitelnější. Při budování vnitřních výsypek je nutno 

důsledně zohledňovat všechny poznatky dlouhodobého aplikovaného výzkumu výsypek a 

výsypkové sypaniny, odvodňování výsypek a jejich podložky, technologických směrnic pro 

vytváření bezpečných jednotlivých výsypkových etáží. [1] 
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1.1 Referenční stavby 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3:Skrývka a vnitřní výsypka lomu Bílina (Severočeské doly a.s.), r. 2012, pohled 

z uhelného lomu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Odvodňování podloží výsypky –vyuhleného dna lomu, r.2012, lom Bílina (Severočeské 

doly a.s. Chomutov) 
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Obr. 5: Zakládání výsypky do vyuhleného dna lomu, r.2012, pohled z uhelného lomu Bílina 

(Severočeské doly a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Pokles na výsypkové etáži, projev lokální nestability výsypky na lomu Bílina 

(Severočeské doly a.s.) 
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Obr.7: Z důvodu nestability vnitřní výsypky musela být v roce 2011 přerušena těžba na lomu 

Družba 2011, (Sokolovská uhelná a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8: Pohled na vnitřní výsypku lomu Libouš (Severočeské doly a.s.) ze severních závěrných 

svahů lomu, 2012 
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Obr. 9: Pohled na vnitřní výsypku lomu Libouš (Severočeské doly a.s.) ze severních závěrných 

svahů lomu, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Pohled na vnitřní výsypku lomu Libouš (Severočeské doly a.s.), nestabita, pokles na 

výsypce v délce 1500 m činil až 3 m, 2012 
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2 VÝVOJ TVORBY VÝSYPKOVÝCH TĚLES 
Výsypky hnědouhelných lomů se v našich i evropských revírech začaly zakládat od 

počátku 20. století. V severních Čechách začala tvorba výsypkových těles přibližně v roce 

1955. V prvopočátcích vývoje povrchové těžby se na výsypky pohlíželo, jako na hromady 

nepotřebného materiálu, který se musí někam založit.  

Nejdříve výsypky nedosahovaly větších geometrických rozměrů a díky tomu neohrožovaly 

pozemky veřejného zájmu. Drobné sesuvy již tehdy existovaly, ale byly považovány jenom za 

provozní havárie, které s báňskou činností souvisí. Také záměrné vytváření skluzů při sypání 

bylo dlouho považováno za legitimní technologický postup. Až úprava výnosu ČBÚ čj. 

1/1971 výnosem OBÚ v Mostě čj. 3/1972 stanovuje v článku 0605 sedm zásadních bodů, 

mezi nimi i zákaz záměrného vytváření skluzů a zákaz sypání do vody. Impulsem pro tyto 

zásadní legislativní změny byl sesuv vnější výsypky Matyáš u Svatavy na počátku března 

1970. Tehdy se jednalo o největší sesuv o kubatuře 5 mil. m3 výsypkových materiálů, které 

zničily 5 rodinných domů v osadě Podlesí u Svatavy. Tato havárie se stala jakýmsi mezníkem 

počátku rozvoje moderního povrchového dobývání hnědého uhlí v Československu a zároveň 

vzniku báňské geotechniky v podkrušnohorských revírech.  

V období let 1970 – 1975 prudce narůstá počet provozních havárií na vnějších i vnitřních 

výsypkách. Na základě těchto havárií se provádí skutečný a cílený výzkum výsypek, jejich 

budováním a chováním. Tento výzkum byl ještě ovlivněn stavební mechanikou zemin, a proto 

byl prioritně zaměřen na faktor zhutnění zakládaných zemin. Záhy se však ukázalo, že pro 

stabilitu výsypek jsou daleko důležitější limitující činitele, jako fyzikálně-mechanické 

vlastnosti zakládaných zemin a stav podložky, hlavně její odvodnění. S tím také souvisely 

faktory jako únosnost podložky a její úklon. V základním zkoumaném efektu se pouze 

prokázalo, že při malých výškách výsypky cca. 40-50m nevyvozuje geostatické napětí 

podstatnější zhutnění a daleko účinnější jsou zhutňovací tlaky lyžin či housenic zakládacích 

strojů. [5] 

Protože v těchto letech dochází i k prudkému rozvoji dobývací, dopravní i zakládací 

báňské technologie (technologie řady TC 1 a příprava technologie TC 2), nastává krátké 

období kdy technologické a technické parametry strojů překonávají limity a hranice 

geomechaniky. Vývoji techniky již nevyhovují také aplikované poznatky stavební mechaniky 

zeminy. Varování, že báňská technologie se musí podřídit nebo skloubit s přírodou, však bylo 

tehdejší bráno s nelibostí. Nicméně se bezpečnostní a stabilitní situace na povrchových 
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lomech a hlavně jejich výsypkách dramaticky zhoršovala. S obavami o osud připravované a 

rozbíhající se provozní technologie řady TC 3 bylo rozhodnuto o zadání cíleného a rozsáhlého 

aplikovaného výzkumu v oboru báňské geotechniky na léta 1975 – 1980, který byl soustředěn 

hlavně na Výzkumný ústav hnědého uhlí v Mostě. První etapa komplexního výzkumu 

výsypek v roce 1976 byla věnována zlepšení stabilitních podmínek při zakládání tělesa 

Ervěnického koridoru, který představoval zemní těleso sypané báňskou technologií o 

celkovém objemu cca. 460 mil. m3 rostlých zemin s výškou násypu 150m. Jednalo se o 

zeminy s velkolomů J. Šverma a Čs. armády, kde se připravovalo provozní nasazení 

zakladačů typu ZP 6600 v rámci tohoto výzkumu, byly poprvé podrobně analyzovány 

fyzikální a mechanické vlastnosti skrývkových zemin a následné jejich chování v tělese 

výsypky. 

V severočeském hnědouhelném revíru byly poprvé vyčleněny vhodné a nevhodné zeminy 

pro ukládání do tělesa výsypky. Od této doby se hlavně u vnitřních výsypek uplatňuje členění 

na zeminy: 

 Vhodné     

Mezi vhodné se řadí zeminy pevné, ty lze jen velmi těžko tvarovat prsty a drobí se, 

nebo zeminy tuhé, které lze tvarovat hnětením jsou plastické a nedrobí se.  

 Podmínečně vhodné  

Mezi podmínečně vhodné se řadí zeminy s měkkou konzistencí, tato zemina je 

lehce tvárná a plastická. 

 Nevhodné  

Mezi nevhodné se řadí zeminy s kašovitou konzistencí, které jsou velmi lehce 

tvárné a stiskem dlaně se vytlačí mezi prsty.  

 

Obr. 11: Konzistence jílovitých materiálů 
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Přitom platila zásada, že vhodné zeminy je nutno směrovat do nejnižších etáží a nevhodné 

pouze do etáží nejvyšších. Dále byl prokázán pozitivní dopad zakládání zemin na odvodněnou 

a únosnou podložku, který má vliv na výšku a sklon výsypkového tělesa. [3] 

Období let 1981 – 1992 můžeme označit jako období dílčích aplikovaných výzkumů na 

konkrétních výsypkách. Po roce 1990 se od výzkumu stavby chování a stability výsypek 

ustoupilo a tak ucelené práce z oblasti výsypek byly realizovány odborníky VÚHU Most. 

Tyto práce se zaměřovaly na rekultivace a další využití výsypek např. pro zástavbu. [2] 

Nekoncepční vývoj báňského podnikání v České republice v období poslední dekády 21. 

století způsobil stagnaci a útlum v rozvoji báňského oboru, který přetrvává do současné doby. 

Zastavení tohoto trendu bylo nahrazeno maximálním upnutím se na problematiku následných 

rekultivací a revitalizací. To se projevilo ve stagnaci všech provázaných odvětví moderní 

lomové těžby uhlí. Vše mělo za následek snížení úrovně v předávání zkušeností v odborné 

literatuře a na různých seminářích a konferencích. 

 Jedním z největších výsypkových těles Severočeské uhelné pánve je Výsypka Merkur, 

objem tohoto zemního tělesa je cca. 650 mil. m3 a rozprostírá se na ploše cca. 14 mil. m2. 

Výsypku postihla v roce 1985 největší svahová deformace v historii, kdy se sesuvem 

aktivovalo 140 mil. m3 výsypkového materiálu. Ambici stát se jednou z objemově největších 

a zároveň nejvyšších výsypek uhelných lomů na světě má vnitřní výsypka lomu Bílina, kterou 

se zabývá i tato práce. Báňských uhelných lokalit s výškami výsypek kolem či přes 200m není 

v Evropě a ve světě příliš mnoho. 
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Graf 1: Vývoj tvorby výsypkových těles  

 

2.1 Specifika výsypkových materiálů v porovnání s původními zeminami  

Výsypková tělesa jsou v porovnání s přírodními materiály velmi kyprá, jejich index 

relativní ulehlosti dosahuje Id < 0,33. Výsypka je specifická tím, že se jedná o velmi mocný 

nehutněný násyp. Tento násyp většinou není vhodný k zakládání staveb bez přijetí 

adekvátních opatření pro jejich zakládání. Většinou se na výsypkách ukládají 

překonsolidované jílové až jílovcové hmoty. Znamená to, že původní mocnost skrývky, ze 

kterých výsypka budována byla v některých případech o několik desítek až stovek metrů větší 

než je dnes. Z důvodů rozpojování zeminy při skrývkovém odtěžování se extrémně mění 

fyzikální a mechanické vlastnosti v prostoru a čase. Území výsypek jsou často ohroženy 

sesuvy, které se projevují až v delším časovém horizontu, jejich deformační a pevnostní 

vlastnosti se mění jak v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Chemismus vod je ve 

většině případů silně agresivní a je potřeba tyto vody odvádět do jímek a čistit. 
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2.2 Hlavní parametry použitelné v modelování 

Smyková pevnost jílovcové sypaniny, z níž jsou výsypky z větší části tvořeny, se pohybuje 

ve velmi širokých mezích podle toho, v jakém stádiu uložení a v jakém stavu nasycení se 

sypanina nalézá. Pro účely prováděných výpočtů bylo nutné určit charakteristická stádia, 

typizovat a popsat je nejvíce odpovídajícími vlastnostmi, po vyhodnocení zkoušek stanovit 

směrodatné odchylky, které určily, jak moc se od sebe navzájem zkoušky liší. Na základě 

těchto odchylek se stanovily průměrné hodnoty, které se zadávají do tabulky vstupních 

parametrů zeminy v programu Plaxis 3D 

Parametry potřebné pro výpočet: 

• E – Modul přetvárnosti [kN/m2 = kPa] 

• Eoed – oedometrický modul [kN/m2 = kPa]  

• Edef –  modul deformace [kN/m2 =  kPa] 

• g g g g – objemová tíha zeminy [kN/m3] 

• ν – Poissonovo číslo [-] 

• c – soudržnost [°] 

• φ – úhel vnitřního tření [°]   

Totální [cu, φu] – parametr, který se získá během neodvodněných a nekonsolidovaných 

zkoušek 

tttt=ssss.tg φ u + cu – vyjádření totální smykové pevnosti 

Efektivní [cef, φef] – pevnost zeminy, která je působením tlaku zkonsolidovaná a 

odvodněná 

tttt=(ssss- u).tg φ ef  + cef  - vyjádření efektivní smykové pevnosti 
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Obr. 12:Mohr-Coulumbový materiálový model 

 

2.2.1 Laboratorní zkoušky: 

Vlhkost byla zjišťována u všech dodaných vzorků, ostatní zkoušky v četnostech úměrných 

charakteru zkoušeného materiálu. Fyzikální parametry byly stanoveny u vzorků, ze kterých 

byla připravena zkušební tělesa pro triaxiální zkoušky. 

Pro stanovení smykové pevnosti materiálu bylo použito laboratorní metody měření 

triaxiálním přístrojem. 

Metoda je založena na namáhání zkušebního vzorku rostoucím osovým zatížením při 

konstantní rychlosti osové deoformace ve směru stlačování a při konstantním tlakovém 

plášťovém napětí do porušení zkušbního vzorku usmyknutím nebo do dosažení stanovené 

deformace.  

Všechny triaxální zkoušky v rámci tohoto projektu byly typu CID, tj. zkušební vzorky byly 

před zkouškou konsolidovány isotropně a při smykání byly odvodněné. Při vyhodnocení bylo 

kromě obvyklých veličin vyčísleno napětí [tttt], Poissonovo číslo [ν], přetvárný modul [Eoed], a 

modul pružnosti ve smyku [G] [3]   

 

[kN/m2=kPa] 

[kN/m2=kPa] 
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Obr. 13: Výsledky triaxiální smykové zkoušky (Geotechnika a.s.) 

 

Výsledky laboratorních zkoušek:  

Fyzikální vlastnosti materiálu: 

Makroskopický popis zeminy: šedo-hnědý jílovec tuhé konzistence 

Objemová hmotnost suchá: 1600 kg/m3 

Objem pevných částic: 2580 kg/m3 

Mez tekutosti [wl]: 73% 

Mez plasticity [wp]: 37% 

Index plasticity [Ip]: 34% 

Přirozená vlhkost [wn]: 35%  
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Tabulka parametrů zeminy (Plaxis 3D): 

Parametr Hodnota 

γunsat 16,0 kN/m3 

γsat 19,0 kN/m3 

E 10,0 MN/m2=MPa 

G 4000 MN/m2=MPa 

Eoed 12,0 MN/m2=MPa 

ν  0,4 

φef (phi) 16° 

cef  15 kPa 

 

  Tab. 1: Tabulka zadaných parametrů v programu Plaxis 3D  

 

2.3 Zkušenosti z ČR 

Za posledních 20 let systematického pozorování, sledování a výzkumu výsypek se ukázalo, 

že při stavbě vysokých výsypek je nutno důsledně dodržet celou řadu vzájemně provázaných 

faktorů, kterými jsou[1]: 

• Charakter, kvalita, úklon a důsledné odvodnění podložky výsypkového tělesa 

• Geometrická a litologická kvalita sypaniny při jejím toku do tělesa výsypky 

• Vliv časového průběhu konsolidace 

• Poznatky o vlivu dopravy na vlastnosti, strukturu a chování sypaniny 

• Poznatky o podmínkách, technologických variantách a metodách zakládání 

výsypkové sypaniny 
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• Poznatky o možných metodách účinné sanace a stabilizace výsypkových těles 

• Důsledné dodržování báňských bezpečnostních předpisů a jejich kontrola 

2.4 Zkušenosti ze zahraničí 

Politická izolovanost Československa v období maximálního rozvoje povrchové těžby 

hnědého uhlí poznamenala jednostrannost předávaných poznatků a zkušeností. Na vysoké 

úrovni byla sice spolupráce v rámci různých komisí RVHP a existovaly kontakty z rezortních 

organizací s NDR, Polskem, Bulharskem a Jugoslávií. Přitom bylo známo, že lokality obou 

podkrušnohorských pánví se oproti výše uvedeným zemím odlišují svou geologickou stavbou 

a hlavně mocným jílovitým a jilovito-písčitým nadložím.  

S našimi podmínkami byly pak souměřitelné pouze některé lokality v SSSR a v Číně, ale 

ty byly příliš vzdálené a mělo je možnost navštívit jen pár jedinců mimo obor báňské 

geotechniky. Ještě hůře se získávali informace ze souměřitelných hnědouhelných domů z 

NSR. Tento stav se přenášel i do odborné literatury a odborných časopisů. 

Zahraniční informace jsou velmi omezené a zužují se jen několik těžebních lokalit 

v Německu, Polsku a v Číně. Přes to vše ale zahraniční odborná periodika občas poskytla 

cenné či zcela zásadní informace z oboru báňské geotechniky, které byly akceptovatelné ve 

specifických podmínkách obou našich revírů. Byly to hlavně informace o budování, stabilitě a 

sedání velmi vysokých výsypek na německých velkolomech Garzweifer, Hambach a Inden. 

V devadesátých letech to jsou pro nás velmi cenné informace o ukládání odpadních 

elektrárenských produktů do výsypek a o parametrech přírodních jílovitých minerálních 

těsnění z geomechanického a technologického hlediska. Na toto téma se pak uskutečnilo 

několik výměnných návštěv a setkání. Několikrát byla navštívena i známá lokalita vnější 

výsypky Sophienhöhe lomu Hambach v Porýnském revíru. Jedná se dnes o výrazné 

geomorfologické, geomechanicky a báňsky ukončené těleso o kubatuře přes 1,1 miliardy m3 a 

výškou přes 220 m. Rozvíjející se vnitřní výsypka lomu Hambach je plánována a 

projektována dokonce na výšku 390 metrů. 
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Obr. 14:Vnější rekultivovaná výsypka Sophienhöhe (de.academic.ru) 

3 TRANSFORMACE GEODETICKÝCH DAT DO  3D MODELU PROGRAMU PLAXIS 

Tvorba ploch výsypek se vytváří pomocí fotogrammetrie, což je letecké snímkování 

povrchu za účelem vytvoření mapových podkladů. Tyto data se dále převádí do softwarových 

programů Atlas 5.0 (DMT) a AutoCAD civil 3D, ve kterém se provádí vytváření povrchů 

TIN. TIN je triangulovaný povrch, který je tvořen vrstevnicemi, ze kterých jsou vybrány 

body, které zobrazují vrcholy jednotlivých trojúhelníků sítě.  

Pro výřezy dle polygonů byl použit softwarový program ATLAS 5.0 s nadstavbou DMT 

(digitální modelování terénu). DMT jež je základem programového systému Atlas, umožňuje 

zpracovávat výškopisná data  - textové soubory z geodetických zápisníků (totálních stanic), 

fotogrammetrie nebo z formátu Hydroinform. Další rozšířený vstupní formát je DXF 

(prostorové body, čáry, křivky nebo plošky - např. digitalizované vrstevnice).  

DMT je prostorová plocha, která více či méně kopíruje skutečný (zaměřený) nebo 

projektovaný terén. Vzniká na základě zadaných 3D bodů, čar a ploch, kterými prochází. 

Mimo ně se dopočítává podle matematických vzorců tak, aby se co nejvíce blížila skutečnosti 

– výpočet mezi zadanými body není založen na lineární interpolaci, ale modeluje hladký 

„oblý“ terén. Tam kde je to na závadu, lze doplnit terénní hrany. 
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Popis využití funkcí při postupu vytvoření digitálního modelu terénu:  

1) V panelu nástrojů softwaru Atlas byla vybrána funkce DMT → úlohy nad DMT → 

operace s oblastí → výběr a návrat oblasti (tabulka) 

Do této tabulky je nutno zadat: 

• Původní model (celý model) 

• Model oblasti (zadat název výřezu) 

• Způsob vymezení oblasti .plg → vyhledat uložený polygon 

• Výběr oblasti 

• Po výběru příkazu Konec, se výřez (model) uloží  

 

2) Po uložení modelu vytvořeného pomocí předchozího bodu se opět vrátíme na 

hlavní panel nástrojů DMT  → vložit model terénu. Model terénu musí být 

založený i s půdorysem. 

3) V panelu nástrojů byla zvolena funkce Půdorys → Import → Import polygonu → 

založit nový půdorys NE → vybrat daný polygon                                     

4)  Opět DMT → Body → Vložit (vložit bod vždy na průnik polygonu a hran + 

všechny rohy polygonu), výšku vždy nechat dopočítat, body vně polygonu 

vymazat, pokud se vymaže nějaká hrana, navážeme je na naše nové body 

5) Pro transformování DMT do formátu DXF se používají funkce:  

6) DMT → úlohy nad DMT → EXPORT → převod do DXF_3D → Soubor → 

EXPORT  

Těmito výřezy polygonů se vytvoří soubor DXF, který je možný importovat do softwarového 

programu AutoCAD civil 3D, kde se vytváří povrchy a objemy těles. 
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3.1 Tvorba povrchu a tělesa   

K vytvoření povrchu a tělesa byl používán programový software AutoCAD civil 3D, který 

byl vyvinut pro 2D a 3D projektování. Nativním formátem je DWG, avšak pro účely 

bakalářské práce bylo nutné ukládat data do výměnné textové verze DXF. 

1) Vytvoření povrchu 

V panelu nástrojů softwarového programu AutoCAD civil si zvolíme výběr:  

Soubor → Otevřít → Vybrat vyexportované DXF ve 3D, dále pak zvolíme příkaz 

ROVINPVRCH → potvrdit → na příkazový řádek nabídky klikneme O (Oblast) → Potvrdit 

mezerníkem, těmito příkazy vytvoříme námi požadovaný Triangulovaný model povrchu. 

Tento model je nutno z důvodu importu do programu Plaxis 3D rozdělit na jednotlivé 

trojúhelníky. 

  

Obr. 15: Vytvořený 1. Povrch (AutoCAD) 
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Obr. 16: Vytvořený zgeneralizovaný povrch vnitřní výsypky (AutoCAD) 

2) Vytvoření tělesa 

Pro vytvoření tělesa bylo použito systémového softwaru AutoCAD civil 3D s využitím 

pracovního prostoru 3D modelování.  

Nejprve kurzorem označíme všechny body (vybrat vše), poté se v panelu nástrojů 

klikne na ikonu VYTAŽENÍ a následně se výběr potvrdí. Vybere se roh v síti povrchu a 

myší se naznačí kolmý směr, do příkazového řádku zadáme hodnotu pro vytažení. Po 

potvrzení se vytvoří hotové 3D těleso. 

Obr. 17: Vytvořené 3D těleso (AutoCAD) 
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3.2 Tvorba geotechnického modelu 

Pro tvorbu geotechnického modelu byl použit programový systém Plaxis 3D, který byl 

speciálně vyvinut pro deformační a stabilitní analýzu geotechnických úloh a je založen na 

numerické metodě konečných prvku. Jedná se o kompletní výpočetní systém, který umožňuje 

simulaci nelineárního chování zemin, dává možnost jak hydrostatické, tak hydrodynamické 

účinky vody v zeminách a také vzájemnou interakci mezi konstrukcí a zeminou. 

Podkladem pro tvorbu MKP studie byla dokumentace průzkumných prací, výsledky 

laboratorních zkoušek, situace území, geometrické digitální povrchy těles výsypek a 

skutečnosti zjištěné monitoringem.  

3.2.1 Postup tvorby modelu v programu PLAXIS 3D 

 Vkládání geometrie (Import structures) 

Program Plaxis 3D umožňuje vkládat geometrii. Vložení je provedeno pomocí funkce 

Import soil volume v režimu Soil mode v němž se nahrává objem daného tělesa, nebo 

Import volume se zadaným horním a dolním povrchem, jež se importují přes záložku 

Surface. [7] 

V režimu Structures, může být geometrie vkládána kliknutím na ikonu Import 

structures na levé straně panelu nástrojů. Při vkládání souborů s geometrií je potřeba 

dbát na jejich příponu.  

Nejběžněji se používají přípony: 

- AutoCAD : .dwg, .dxf : geometrie povrchů či objemů musí být rozložena na 

jednotlivé prvky povrchu či objemu (trojuhelíkovou síť/hranice objemu), aby 

jej program Plaxis přijal 

- 3D Studios files : .3ds 

V obou případech se zobrazí tabulka s geometrickými vlastnostmi, ze kterého je povrch 

nebo objem vytvořen. 
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 Rozhraní výpočtu a parametry zeminy 

K řešení úlohy pro potřeby bakalářské práce, bylo pro rozhraní chování zeminy 

zvoleno základního Mohr-Coulombova konstitutivního modelu [MC], avšak 

program Plaxis zahrnuje také rozhraní typu Hardening soil model [HS]. Hardening soil 

model with small-strain stiffness [HSSmall], Jointed Rock [JR] nebo model pro 

konsolidované zeminy s měkkou konzistencí tzv. Cam-Clay [MCC] model. 

Parametry zeminy nutné k zadání do tabulky vlastností materiálu byly stanoveny 

v kapitole 2.2. [7] 

 

Obr. 18: Tabulka materiálových vlastností(Plaxis 3D) 

 Výpočty a generování sítě (meshing) 

Jestliže je dokončen proces vytváření geometrie a jsou zadány všechny potřebné 

parametry zeminy, je možné přistoupit k výpočtu. Ten se skládá z generování sítě 

jednotlivých elementů a definice jednotlivých fází výstavby. 
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V inženýrské praxi je stavební proces rozdělen na několik projektových etap.  Podobný 

princip uplatňuje i program Plaxis 3D, kde je výpočet rozdělen na jednotlivé výpočtové 

fáze. Tyto fáze se mohou jednotlivě a nezávisle na sobě aktivovat a řadí se mezi ně 

například zatížení, jenž působí po určitou dobu, simulace jednotlivých fází výstavby, 

zavedení času, po který se bude daná zemina konsolidovat nebo výpočet stupně 

stability (safety factor).  

-Generování sítě (mash) 

Při výpočtu metodou konečných prvků je potřeba geometrii rozdělit na jednotlivé 

elementy, které jsou mezi sebou navzájem propojeny. Toto propojení se nazývá síť 

konečných prvků. Program Plaxis 3D umožňuje plně automatické generování sítí, které 

se vytváří v záložce Mash. V zájmových oblastech je možné síť zjemnit pro získání 

detailnějších výstupů, ovšem je potřeba mít na paměti, že jemnější sítí se prodlužuje 

doba výpočtu a zvyšuje pravděpodobnost výskytu chyb. [7] 

 

 

Obr. 19: Vygenerovaná síť (Plaxis3D)  
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-Definování výpočetních fází 

Výpočet je možné rozdělit do více po sobě jdoucích výpočetních částí, kde každá 

odpovídá určitému zatížení nebo etapě výstavby.  

Initial phase (z angl. původní fáze) je fází, kterou si program sám vytvoří. Nelze v ní 

editovat. Z jejího výstupu, je možné odečíst hodnoty napětí v jakémkoliv bodě 

nadefinovaného modelu. 

Další fáze jsou vytvářeny s ohledem na požadavky výpočtu, které se mohou zaměřovat 

na přitížení, konsolidaci nebo bezpečnost. [7]  

 

Obr. 20: Geostatické napětí (Plaxis3D) 

3.2.2 Tvorba prvního modelu 

Při vytváření jednoduchého modelu byla importována data viz. kap. 3.1 obr. 15. Model 

má půdorysnou základnu o rozměrech 100 x 100m a výšku v nejvyšším bodě 60m. Tento 

model byl nahrán přes systémový nástroj vrt (Borehole), ke kterému byl nahrán povrch 

(Import surface). Vrt určuje mocnost daného tělesa a přiřazuje i jeho materiálové vlastnosti. 

Pomocí povrchu (Create surface) a jeho extrudací se vytvořilo objemové těleso, které bylo 

následovně považováno za přitížení primárního podloží (na obrázku 19. zeleně vyznačeno). 

Metodika ukládání výsypkového tělesa na primární podloží byla softwerem Plaxis přijata, síť 

byla vygenerována a následně byl proveden výpočet, jehož jednotlivé výstupy jsou dále 

vyhodnocovány v kap. 4. Ovšem vytváření geometrie jednotlivých etáží ukládání materiálu 
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přímo v programu Plaxis je z časového hlediska kontraproduktivní, a mnohdy vznikaly 

problémy v oblastech protnutí výsypkového tělesa s nespojitým povrchem primárního 

podloží, jak je blíže specifikováno v následující kapitole. 

 

Obr. 21:Vytvořený první model s přitíženým tělesem (zelená), (Plaxis3D) 

3.2.3 Tvorba 2. modelu  

Pro vytváření tohoto modelu, jsme použili data CAD povrchů jednotlivých etáží vnitřní 

výsypky viz. kapitola 3.1 obr. 16. Tento model má půdorysné rozměry 100x200m a byl 

nahrán pomocí vložení nástroje povrchy (Import surface). Nejlépe se nahrávaly samotné 

povrchy s vytvořenou triangulací. Po drobné úpravě souřadnic v CADu se pak data do Plaxisu 

vkládají ve formátu DXF poměrně snadno a také pak rozdělení objemu jednotlivými povrchy 

(intersect).  

Model, který byl vytvořen touto metodikou, byl spočten bez problémů a vygenerovaná síť, 

byla až na pár shluků ostrohranných trojúhelníků, dobrá. Největší problém vznikal při 

rozdělování podloží na vrstvy násypů, které jsou odděleny jednotlivými povrchy. V každém 

roce se zřejmě provádělo geodetické zaměření upraveného terénu, a to i v místech, kam nebyl 

žádný násyp přidán. Povrchy v těchto místech se pak liší, ale pouze o velmi nepatrné 

hodnoty. Při generování sítě pak vznikají nejen velmi ostrohranné prvky, ale hlavně program 

Plaxis dělá problémy při vytváření vrstvy mezi dvěma takovými povrchy. 
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V již zmiňovaném modelu se proto podařilo nahrát pouze dvě vrstvy místo tří, které by 

odpovídaly třem vloženým povrchům. Bohužel se během tvorby nepodařilo přijít na to, jak 

tento problém v Plaxisu obejít a jediné řešení zatím vidím v úpravě souřadnic v CADu, aby 

vrstvy z jednotlivých let, na které nebyl nasypán žádný materiál, byly naprosto totožné.  

Vložení dat není příliš časově náročné, pouze samotný výpočet jedné fáze po přidání jedné 

vrstvy trvá u vytvořeného modelu 100x200m cca. 1 hodinu. Záleží však na hardwarovém 

vybavení.  

 

 

Obr. 22: Vytvořený druhý model s jednotlivými etážemi ukládání (Plaxis3D) 
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4 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

4.1 Deformovaná síť 
Na obrázku 21. jsou znázorněny modely s deformovanou sítí. Zeleně je vyznačena etáž 

ukládání výsypkového tělesa. Posuny jsou vyobrazeny v měřítku 1:5.  

 

 

Obr. 23: Zdeformovaná síť (Plaxis3D) 

4.2 Posuny 

Umístění maximálních totálních posunů jsou u obou modelů v nejvyšších bodech modelu. 

Jejich hodnoty se blíží hodnotám jednoho metru. Po uložení etáže výsypky se hodnoty sedání 

navýšily, ale pouze minimálně. 

  

Obr. 24: Posuny (Plaxis3D) 
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Obr. 25: Posuny řez (Plaxis3D) 

 

Dalším výstupem jsou řezy v místě uložení etáže výsypkového tělesa. Toto uložení způsobuje 
zvýšení hodnot posunů, změna posunů je řádově v decimetrech 

4.3 Čerpání smykové pevnosti (RSS) 

RSS je poměr mezi poloměrem Mohrovy kružnice r, jež vystihuje napěťový stav 

s poloměrem Mohrovy kružnice, která se dotýká Mohrovy obálky rmax., jak je znázorněno na 

obrázku č. 21. 
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Obr. 26: RSS 
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Obr. 27: Čerpání smykové pevnosti (Plaxis3D) 

 

Z výstupů čerpání smykové pevnosti lze vyčíst tlakové namáhání po celém objemu 

primárního podloží, které je nejspíše způsobeno zadáním řádově vyššího modulu pružnosti 

podložky (ze zkušeností platí, že podložka se neporušuje, tzn. nevznikají v ní smykové 

plochy). Co se týče změny čerpání smykové pevnosti přidáním etáže ukládání výsypkového 

tělesa, čerpání smykové pevnosti narůstá v místech uložení. 

4.4 Stupeň stability 

Stupeň stability je v Plaxisu vyjádřen pomocí phi/c redukce. Phi/c redukce je proces, při 

kterém se parametry smykové pevnosti – úhel vnitřního tření a soudržnost – redukují tak, aby 

se nalezla kritická čára smykové pevnosti, která se blíží dotyku Mohrovy kružnice. Poměr 

hodnot redukovaných parametrů ke vstupním hodnotám parametrů smykové pevnosti 

vyjadřuje stupeň stability označený jako suma SMsf: 
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Obr. 28: Smykové plochy, vyznačená místa řezů (Plaxis3D) 

 

       

Obr. 29: Smykové plochy, ŘEZ (Plaxis3D) 

 

Na obrázcích je znázorněna smyková plocha. Uložením etáže výsypky se stabilita 

výsypkového tělesa zhoršila, což je na obrázku znatelně barevně vyjádřeno. 
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5 ZÁVĚR 

V programu Plaxis 3D se podařilo nahrát povrch výsypky o půdorysných rozměrech 

100x100m a přiřadit za pomoci nástroje borehole tomuto povrchu objem a jeho materiálové 

vlastnosti. Na tomto základním modelu bylo vytvořeno těleso, kterým jsme tento model 

přitížili. Hlavní problém této metodiky, spočíval ve složitosti tvorby tělesa pomocí 

systémových nástrojů programu Plaxis. I přes tyto problémy se podařilo namodelovat a 

vypočítat velikosti posunů, vygenerovat zdeformovanou síť, zobrazit čerpání smykové 

pevnosti a stupeň stability.  

Výsledky výpočtů deformací povrchu a velikosti posunů se pohybovaly v reálných mezích, 

avšak při čerpání smykové pevnosti působí tlakové namáhání po téměř celém primárním 

modelu, které je nejspíše způsobeno zadáním řádově vyššího modulu pružnosti podložky (ze 

zkušeností platí, že podložka se převážně neporušuje, tzn. nevznikají v ní smykové plochy). 

Výpočty stupňů stability poukazovaly na zhoršení stability výsypky, z důvodu jejího přitížení 

sekundárním tělesem. Celkově bych tuto metodiku modelování pomocí nástroje borehole, 

zhodnotil jako nedostatečnou pro vytváření velkoobjemových modelů a jednotlivých etáží 

ukládání, nicméně ne jako metodiku nesprávnou.  

Při tvorbě druhého modelu jsem nahrál zgeneralizované povrchy viz. obr. 16 kap. 3.1 

jednotlivých časových etáží ukládání od roku 2013 a 2014. Tato metodika se z hlediska 

jednoduchosti nahrávání dat a tvorby modelu v Plaxisu jeví jako nejlepší, avšak největší 

problém vzniká při rozdělování podloží na vrstvy násypů, které jsou odděleny jednotlivými 

povrchy. Každá geodetická zaměření nebo projektované modely výsypek mají své přirozené 

odchylky, což je při modelování velice důležité. Povrchy jednotlivých těles potom přesně na 

sebe nenavazují. Ač je to jen o velmi nepatrné hodnoty, centimetry nebo decimetry, program 

Plaxis 3D z tohoto důvodu nevytvoří síť konečných prvků. Jednotlivé modely-tělesa, 

zatěžovací stavy, musí mít tedy společné vzájemné identické geodetické body proto, aby byly 

pro program PLAXIS 3D akceptovatelné. Z toho vyplývá, že zásadním problémem zůstává 

především vytvoření produktivního softwarového vybavení, které zvládne efektivní úpravu 

geodetických dat rozměrově velkých modelů až 4 x 4km, které budou na sebe navazovat dle 

požadavků programu PLAXIS 3D. Tato problematika bude řešena za pomoci pracovníků 

Severočeských dolů a.s.  
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Buď bude doladěno používání stávajících programových produktů Atlas a AutoCAD anebo 

v případě neúspěchu, bude vytvořen speciální produkt v Báňském modelu společnosti Kvas 

Karlovy Vary. 

  Konečným výsledkem současného výzkumu modelování pomocí užitého 

softwarového vybavení PLAXIS 3D bude vytvoření co možná největšího modelu výsypky, 

nejlépe celé výsypky o rozměru 4 x 4 km.  

Samozřejmě se musí počítat s tím, že pokud bude možné takto velké modely 

naprojektovat, bude potřeba k jejím výpočtům výkonné hardwarové vybavení, které by 

zvládlo vypočítat velké množství dat za rozumný časový úsek. 

Model bude významný pro celkové zobrazení napěťového stavu výsypky včetně čerpání 

pevnostních parametrů, což má při současném deficitu výsypného prostoru vnitřní 

výsypky na dole Bílina klíčový význam. 
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