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ANOTACE 

Tato disertační práce se zabývá analýzou geomechanického chování neúnosných 

podložních vrstev pozemních komunikací. V návaznosti na tyto nevhodné podložní 

zeminové vrstvy byla navržena jednotlivá geotechnická opatření, zvyšující únosnost 

těchto vrstev, zaručující bezproblémovou výstavbu pozemních komunikací v těchto 

lokalitách. Pro tuto analýzu byly navrženy dvě lokality s takto nevhodnými 

geomechanickými vlastnostmi podložních vrstev a na nich byly vybudovány pozemní 

komunikace rozdílných tříd dopravního zatíženi. Následně byly na těchto pozemních 

komunikacích namodelovány stavy bez použití jakýchkoliv opatření ke zvýšení 

únosnosti podložních vrstev a zároveň stavy s použitím několika metod geotechnických 

opatření, které ukazují, že jejich použitím je možno i na neúnosném podloží vybudovat 

pozemní komunikaci jakékoliv třídy dopravního zatížení, která splňuje statické 

parametry dané projekty a zajišťuje fungování komunikace a bezproblémový provoz 

dopravních prostředků. 

Tyto zjištěné informace byly následně prokázány i na praktickém příkladu při 

budování komunikace v Havířově.   

ABSTRACT 

This dissertation analyzes of the geomechanical behavior unbearable underlying 

layers of the roads. Following these inappropriate underlying soil layers there have been 

proposed various geotechnical measures, increasing load capacity of these layers that 

ensure seamless construction of the roads in these localities. For this analysis, two sites 

have been designed with such inappropriate geomechanical properties of underlying 

layers and there were constructed roads of different classes of traffic load. 

Subsequently, on the road there were modeled conditions without any precautions to 

increase the load capacity of underlying layers, and at the same time there were 

modeled conditions using several methods of geotechnical precautions which indicate 

that by using them it is also possible to build on a unbearable subsoil roads of any class 

of traffic load, which meets the static parameters of the projects and ensures the 

functioning of communication and trouble-free operation of vehicles. 
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This information was subsequently identified and demonstrated on a practical 

example in communication building in Havirov. 
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γsat    objemová tíha saturované zeminy 

H    horizontální zatížení 

ID    relativní hutnost 

kx    součinitel horizontální propustnosti 

ky    součinitel vertikální propustnosti 

µ    poissonovo číslo 

ph    horizontální měrné zatížení 

σr    radiální napětí 

σx,y,z    normálové napětí ve směru os x, y, z 
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τrel    čerpání smykové pevnosti 

Ux    horizontální posun 

Uy    vertikální posun 

wL    vlhkost na mezi tekutosti 

wP    vlhkost na mezi plasticity 
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1 ÚVOD A CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Základním úkolem disertační práce je provedení obecného návrhu podložních a 

konstrukčních vrstev komunikací včetně variantních řešení geotechnických opatření, 

v závislosti na geomechanických vlastnostech podložních materiálů a následné 

zhodnocení vhodnosti použitých geotechnických opatření. Budou posuzovány čtyři 

třídy komunikací, v závislosti na významu komunikace a předpokládaném dopravním 

zatížení, na daném podloží s nevhodnými geomechanickými vlastnostmi zemin, včetně 

komunikací probíhajících na násypu či v zářezu.   

Druhým úkolem je zjištěné skutečnosti aplikovat do reálného návrhu dopravních 

komunikací a posouzení míry vhodnosti projektovaného řešení. 

Nevhodnými geotechnickými podmínkami podloží je myšlena skladba zemin 

v podložních vrstvách s vysokým obsahem jemných částic, jejichž vlastnosti závisí na 

vlhkosti. Mezi velmi nevhodné zeminy patří jíly, které jsou charakteristické objemovou 

nestálostí a s tím související problematickou zhutnitelností, nízkou únosností, dlouhou 

dobou konsolidace a vysokou namrzavostí. Pro určení vhodnosti či nevhodnosti zemin 

je nutno také uvážit ulehlost a konzistenci zeminy v původním stavu, hladinu podzemní 

vody, možnost vzlínání, reliéf území, jeho polohu a možnost odvedení povrchových 

vod. 

Při zjištění nevhodných geotechnických podmínek v podloží je nutno přistoupit 

k použití geotechnických opatření zajišťujících dostatečnou únosnost a životaschopnost 

pozemních komunikací. Mezi základní geotechnická opatření patří zlepšení vlastností 

zemin (mechanické nebo s příměsí pojiv), vyztužení geosyntetickými materiály, sanace 

vhodným objemově stálým materiálem, provádění odvodňovacích vertikálních drénů či 

injektování podloží. 
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2 STRUČNÝ PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU V DANÉ 

PROBLEMATICE 

V dnešní době, s rychlým rozvojem dopravní infrastruktury přichází snaha o 

směrování dopravních komunikací do nekonfliktních oblastí. Tyto oblasti jsou 

charakteristické složitými základovými podmínkami a jsou specifické málo únosným a 

namrzavým podložím obsahujícím objemově nestálé zeminy. Mezi tyto zeminy patří 

zejména vysoko plastické jíly a spraše. Objemové změny v těchto zeminách vznikají 

nejčastěji změnou vlhkosti, teploty nebo dynamickými účinky (Hulla et al., 2002). Při 

navrhování silnic v takovýchto lokalitách s nevhodnými geomechanickými vlastnostmi 

podložních zemin se v současné době setkáváme se zcela novými ekonomickými i 

ekologickými požadavky, které vedou k použití různých variant geotechnických 

sanačních opatření a tím ke zvýšení únosnosti a životnosti pozemních komunikací. 

2.1 Základní úloha mechaniky vozovek 

Mechanika vozovek je vědní disciplína, která se zabývá analýzou vztahů mezi 

dopravním zatížením komunikace od pojezdu vozidel a napětím a přetvořením, které 

v konstrukci vznikají. V této analýze se berou v úvahu klimatické podmínky v dané 

lokalitě a s tím související vodní a teplotní režim vozovky a podloží a také vlastnosti 

materiálů, jak v podloží, tak i v konstrukčních vrstvách komunikace. 

2.1.1 Výpočet napětí a přetvoření 

K analyzování účinků zatížení na konstrukci vozovky je třeba nejdříve provést 

výpočet napětí a přetvoření pomocí matematické teorie pružnosti a jejich základních 

rovnic. Základem použití teorie pružnosti je splnění několika předpokladů: 

 látka vyplňující poloprostor (pružné těleso ohraničené rovinou) je ideálně 

pružná, homogenní a izotropní, 

 musí platit Hookův zákon a s ním související linearita mezi napětím a 

deformací, 

 musí platit zákon superpozice. 
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Hookův zákon pro pružný poloprostor má následující tvar: 

    
 [    (     )],       (2.1) 

    
 [    (     )],       (2.2) 

    
 [    (     )].       (2.3) 

 

2.1.2 Trojosý stav napjatosti 

Stav napjatosti, kdy na povrchu poloprostoru působí svislá síla P, řešil J. 

Boussinesq (1885) a předpokládá že: 

 napětí se šíří radiálně od působiště síly P, 

 radiální napětí klesá úměrně čtverci vzdálenosti od působiště síly P, 

 radiální napětí je přímo úměrné kosínu úhlu β mezi vertikálou a průvodičem 

vyšetřovaného bodu 

 

     
    

  
  ,        (2.4) 

 

kde A je konstanta, která se určí z podmínky rovnováhy svislých složek radiálního 

napětí σr · cosβ po ploše polokoule a síly P (Obr. 1) a má hodnotu 

 

  
  

  
 .         (2.5) 

 



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 20 - 

 

                                             Obrázek 1 Napětí v poloprostoru zatíženém silou P 

 

                                               Zdroj: Gschwendt (1999) 

 

Potom radiální napětí vypočítáme podle vztahu 

   
      

    
 .         (2.6) 

2.1.3 Výpočet napětí a přetvoření na kruhové ploše 

Pokud budeme uvažovat, že výslednice zatížení na tuhé kruhové ploše působí 

v jejím středu (Obr. 2), pak bude pro σz a σr platit: 

 

   
 

  
 
      

(     ) 
        (2.7) 

   
 

  (     )
 (

  

     
 
    

 
)      (2.8) 
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Obrázek 2 Označení napětí v poloprostoru pro zatížení na kruhové ploše 

 

                                        Zdroj: Gschwendt (1999) 

 

Tento výpočet umožňuje analyzovat průběh vertikálního napětí, jehož velikost a 

průběh v poloprostoru a průhyb povrchu závisí na velikosti zatěžovací plochy – poměru 

r/a (Obr. 3). 

 

Obrázek 3 Průhyb povrchu poloprostoru při zatížení na kruhové ploše 

 

                                        Zdroj: Gschwendt (1999) 
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2.1.4 Horizontální zatížení poloprostoru 

Kromě vertikálního zatížení poloprostoru působí i zatížení rovnoběžně 

s povrchem a vyjadřuje se jako určitá část vertikální síly. 

H = δ · P         (2.9) 

Pokud působí na kruhové ploše s poloměrem a 

 H = pha
2
π         (2.10) 

Na obrázku č. 4 jsou vykresleny průběhy vertikálního a tangenciálního napětí 

v pružném poloprostoru. Napětí τxz pro r = 0 a z = 0 se rovná horizontálnímu zatížení ph. 

 

                                          Obrázek 4 Napětí v poloprostoru při horizontálním zatížení 

 

                                             Zdroj: Gschwendt (1999) 

 

2.1.5 Nehomogenita podloží 

V případě nerovnoměrného zhutnění a změny objemové hmotnosti nebo vrstevnatého 

podloží vzniká nehomogenita podloží, která se projevuje změnou deformačních 

vlastností zemin. Příklad změny rozdělení napětí v pružném poloprostoru a poloprostoru 

s tužší horní částí je na obrázku č. 5. 

V horní tužší vrstvě jsou napětí vyšší než ve spodní vrstvě. Tento případ se nazývá 

dvojvrstvý systém a vyskytuje se v podloží dopravních staveb a charakterizuje ho např. 
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zpevnění horní části podloží. Je charakteristický hodnotami E1, μ1, h1, E2 a μ2 

(Gschwendt, 1999). 

Obrázek 5 Izočáry napětí v poloprostoru a dvouvrstvém systému pod kruhovou zatěžovací plochou 

 

                   Zdroj: Gschwendt (1999) 

2.2 Klimatické podmínky 

Největší vliv na chování vozovek mají sluneční záření a mráz. Teplotní režim 

asfaltových vozovek a absolutní teploty vrstev vozovek z asfaltových směsí mají 

závažný vliv na deformační vlastnosti a pevnost asfaltových směsí (Gschwendt, 1999). 

S rostoucí teplotou klesá hodnota modulu pružnosti a pevnost v tahu při ohybu, což 

znamená, že při určitém zatížení vzniká v asfaltových vrstvách menší napětí a současně 

je menší i jejich pevnost. Proto se větší část zatížení přenese na konstrukční vrstvy a na 

podloží. V obdobích dlouhotrvajících vysokých teplot tudíž dochází ke vzniku 

deformací, jako jsou vyjeté koleje nebo příčné vlny způsobené akcelerací či bržděním 

vozidel. U cementobetonových vozovek nemají změny teploty vliv na deformační a 

pevnostní charakteristiky, naopak zásadní vliv má rozdíl teplot na spodním a horním 

povrchu desky. Napětí, které vzniká od rozdílů teplot se v nepříznivém případě, sčítá 

s napětím vyvolaným zatížením od dopravy. 
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 Velký vliv mají klimatické podmínky i na podloží a jeho únosnost. V případě 

záporných teplot, nepropustného podloží a nepříznivého vodního režimu dochází 

v podloží ke vzniku ledových krystalů a dochází vlivem zvětšování objemu vody při 

záporných teplotách k nerovnoměrnému zvedání vozovky a ke vzniku deformací na 

povrchu. Při oteplení dochází ke snižování objemu vody a rozbřídání podložních vrstev 

a tím k nerovnoměrnému sedání povrchu vozovky.     

Návrhová teplota asfaltových vrstev vozovky se pro navrhování vozovek 

stanovuje na 15 °C (teplota asfaltových vrstev je vyšší než průměrná teplota vzduchu) 

(TP 170, 2004). 

2.3 Vodní režim podloží 

Vodní režim je charakterizován průběhem a změnami v rozdělení vlhkosti zemin 

v podloží. Je důsledkem pohybu vody v zeminách a podstatně ovlivňuje návrh 

konstrukce vozovky. Pro jeho hodnocení jsou rozhodující kritéria: 

 úroveň hladiny podzemní vody (poloha vůči zemní pláni) hpv, 

 výška kapilárního vzlínání vody od hladiny podzemní vody (při nasycení pórů 

zeminy) hs – závisí na zrnitosti zeminy, čím je zemina jemnozrnější, tím je 

kapilární výška větší. Rozhodující je obsah zrn o průměru menším než 0,02 mm.  

 hloubka promrzání vozovky a podloží – úroveň nulové izotermy hpr, 

 teplotní gradient a jeho velikost – vodní páry se pohybují z míst s vyšší teplotou 

do míst s nižší teplotou, takže v zimním období se voda pohybuje v podloží 

vozovky směrem k povrchu. 

Voda se do podloží dostává buď zvnějšku trhlinami ve vozovce nebo špatně udržovanou 

příkopou nebo zevnitř ve formě kapilárního vzlínání, vodních par či působením 

teplotního gradientu. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím množství vody v zeminách 

je zrnitost a mineralogické složení. 

Pokud je hladina kapilárního vzlínání dostatečně vzdálená od úrovně, po kterou dochází 

k zamrzání zeminy, hodnotí se režim jako difúzní vodní režim a převládá pohyb vody 

směrem k zemní pláni ve formě par. Pokud může být promrzající úroveň podloží 

zásobována od hladiny podzemní vody, jedná se kapilární vodní režim (Obr. 6). 
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hpv ≥ hpr + 2hs   Difůzní vodní režim (příznivý)  (2.11) 

hpr + hs < hpv < hpr + 2hs Pendulární vodní režim (nepříznivý)  (2.12) 

 hpv ≤ hpr + hs   Kapilární vodní režim (velmi nepříznivý) (2.13) 

 

        Obrázek 6 Vodní režim podloží 

 

       Zdroj: Vlastní zpracování  

V případě, že je určení hladiny podzemní vody nejisté, lze určit vodní režim v podloží 

podle čísla konzistence zeminy v podloží. 

    
    

     
         (2.14) 

 Ic > 1    Difůzní vodní režim (příznivý)  (2.15) 

 1 > Ic > 0,7   Pendulární vodní režim (nepříznivý)  (2.16) 

 Ic < 0,7    Kapilární vodní režim (velmi nepříznivý) (2.17) 
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V případě násypu, pokud je budován z různých typů zemin je třeba uvažovat výšku 

kapilárního vzlínání pro zeminu s největším obsahem jemných částic. 

Vodní režim se zpravidla určuje na konci vlhkých období roku (začátek jara a konec 

podzimu), sleduje se hladina podzemní vody v sondách a dále se stanovuje vlhkost 

podloží z hloubky 5 – 10 cm pod nejspodnější vrstvu vozovky. 

2.4 Únosnost nestejnorodé základové půdy 

Je-li zemina v podloží vrstevnatá, ale rozdíly smykových parametrů φ a c jsou 

malé, pak je možné při výpočtu únosnosti R vycházet z vážených průměrných hodnot 

jednotlivých charakteristik zeminy. Při výpočtu je třeba brát v úvahu délku smykové 

plochy procházející jednotlivými vrstvami. Daleko více se tedy uplatní smykové 

parametry hlouběji položené vrstvy než vrstvy, ve které leží základová spára. Je-li 

podloží do hloubky zs složeno např. ze tří vrstev (Obr. 7), pak jsou střední hodnoty 

smykových parametrů: 

   
  (     )   (     )     

∑  
       (2.18) 

   
  (     )   (     )     

∑  
       (2.19) 

 

  Obrázek 7 Únosnost vrstevnatého podloží 

 

   Zdroj: Lamboj (2008) 
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Průměrná objemová tíha zeminy γm se vypočítá z tíh jednotlivých vrstev o 

plochách A1, A 2, A 3 

   
              

∑ 
        (2.20) 

Je-li rozdíl smykových parametrů nestejnorodé zeminy velký nebo jde-li o 

zeminu rozdílného charakteru (např. štěrk-jíl), pak je vhodné vypočítat únosnost pro 

každou vrstvu zvlášť, jako pro zeminu v celém rozsahu homogenní podle vzorce 

R/A´ = cNcscdcic + qNqsqdqiq +  
 

 
Nγsγdγiγ     (2.21) 

a výslednou hodnotu únosnosti přibližně stanovit z těchto hodnot úměrně k délkám 

úseků smykové plochy v jednotlivých zeminách (Lamboj, 2008). 

2.5 Geotechnická opatření 

2.5.1 Použití geosyntetik 

Geosyntetické materiály mají za úkol snižovat velikost napětí a vznik deformací 

či poruch, zlepšit a zachovat dlouhodobou deformační odolnost zabudované podkladní 

vrstvy. Jako geosyntetické materiály jsou označeny výrobky, kde je alespoň jedna 

konstrukční část vyrobena ze syntetického nebo přírodního polymeru v podobě fólie, 

pásky nebo trojrozměrné struktury, která se používá v kontaktu se zeminou nebo jiným 

stavebním materiálem při použití v geotechnickém inženýrství (Ižvolt, 2008).   

Rozdělení geosyntetik (TP 97, 2008) 

 Geotextilie - Plošný, propustný, polymerní (syntetický) nebo přírodní textilní 

materiál, který může být netkaný, tkaný nebo pletený.  

- netkaná - technická textilie vyrobená z nekonečných vláken (obr. 8), 

případně řezaných vláken (střiže) pojená mechanicky (vpichováním, 

proplétáním, prošíváním), teplem, chemicky apod.  

- tkaná - technická textilie vyrobená tkaním na osnovu a útek (obr. 9).   

- pletená - geotextilie vyráběná vnitřním smyčkováním jedné nebo více přízí, 

vláken nebo jiných prvků 
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Obrázek 9 Tkaná geotextilie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Geomembrána - materiál s velmi nízkou propustností ve tvaru továrně 

vyrobené syntetické, polymerní, asfaltové (bitumenové) tabule používané při 

zemních a stavebních pracích za účelem zamezení průtoku kapaliny anebo 

výparů skrz konstrukci. Obvyklá tloušťka je 0,5 – 3,0 mm (obr. 10).   

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TP 97 (2008) 

Zdroj: TP 97 (2008) 

 Obrázek 10 Geomembrána 

Obrázek 8 Netkaná geotextilie 

Zdroj: TP 97 (2008) 
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 Geomříž - plošná polymerní struktura sestávající z pravidelné otevřené sítě 

celistvě spojených tahových prvků, které jsou vázány tkaním (obr. 11), pletením 

(obr. 12), lepením (obr. 13) nebo protlačením (obr.14). Otvory v geomříži jsou 

větší než tahové prvky. Stabilizují nestmelené vrstvy, tzn., vytvářejí nosnou 

konstrukci. Na neúnosném podloží umožňuje jejich existence redukci tloušťky 

nestmelených vrstev nebo zvýšení životnosti. Na nehomogenním podloží snižují 

geomříže hodnoty nerovnoměrného sedání (www.geomat.cz). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: TP 97 (2008) 

 

Zdroj: TP 97 (2008) 

Obrázek 11 Tkaná geomříž 

Obrázek 12 Pletená geomříž 

http://www.geomat.cz/
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 Geosíť - plošná, polymerní struktura sestávající z pravidelné husté sítě, jejíž 

složkové prvky jsou spojeny uzly nebo protlačováním a jejíž otvory jsou 

mnohem větší než složky. Nemá výztužnou funkci.  

 Geobuňky - třírozměrná propustná polymerní (syntetická nebo přírodní) 

voštinová struktura nebo struktura ve tvaru včelího plástu (Obr. 15) vyrobená z 

pásů geotextilie nebo geomembrány, spojená (sešitá, svázaná, svařená, slepená) 

střídavě, používaná jako protierozní prvek např. pro zadržení částic zeminy, 

kořenů nebo malých rostlin při zemních a stavebních pracích. Hloubka buňky se 

nejčastěji pohybuje mezi 50 - 200 mm.   

 

 

Zdroj: TP 97 (2008) 

Zdroj: TP 97 (2008) 

Obrázek 13 Spojovaná geomříž 

Obrázek 14 Extrudovaná geomříž 



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 31 - 

 

                                                                   

                                                                  Obrázek 15 Geobuňka 

 

                                                                  Zdroj: TP 97 (2008) 

                                 

 Geokompozita - výrobky složené z více komponentů, z kterých alespoň jeden je 

geosyntetikum (např. geosíť s připevněnou netkanou geotextilií, bentonitové 

rohože, geodrény). Příklady geokompozitních drenážních materiálů je na (obr. 

16). 

 

 

 

 

 

 

 Geopásky - polymerová výztuž ve formě pásku o šířce nepřesahující 200mm 

(obr. 17), která se obvykle používá v kombinaci s tuhým lícovým prvkem. 

 Georohož - prostorový propustný prvek z polymerových nebo přírodních vláken 

(Obr. 18) používaný k protierozní ochraně a k umožnění růstu rostlin. 

 

 

                              

    

Zdroj: TP 97 (2008) Obrázek 9 Drenážní geokompozit 1 

 

Zdroj: TP 97 (2008) 

Obrázek 16 Drenážní geokompozit 
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                                                 Obrázek 18 Georohož 

 

                                                 Zdroj: TP 170 (upravené) 1 

 

Nejdůležitější funkce geosyntetik je následující:  

 separační – separace zemin (vrstev) rozdílných charakteristik, 

 výztužná - Vyztužení konstrukce pro zajištění její stability (přenosem napětí), 

zachycení sil vznikajících v konstrukci při zatížení, 

 stabilizační – fixace zrn konstrukčních vrstev, 

 filtrační - Zajištění proudění vody (kolmo na rovinu geosyntetika,) 

 ochranná - Ochrana konstrukcí nebo jiných geosyntetik před poškozením, 

 

 Zdroj: TP 97 (2008) 

Obrázek 17 Geopásek 
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 drenážní - Odvedení vody z konstrukce (v rovině geosyntetika), 

 protierozní - Zabránění povrchové eroze zemních svahů anebo skalních stěn. 

2.5.2 Výměna základové půdy 

Výměna zemin je metoda, která se v dopravním stavitelství používá velice často. 

Je to nejstarší, nejjednodušší a zároveň bezpečný způsob zlepšování podloží. 

Podle rozsahu prací se rozlišuje 

 Plomba – Výměna neúnosné zeminy v omezené části (Obr. 19) za vhodný 

objemově stálý nesoudržný materiál (kamenivo, struska bez jemnozrnných 

částic – př. fr.63-128 (Obr. 20)). Její tloušťka je závislá na vlastnostech 

neúnosné zeminy a na očekávaném dopravním zatížení (silnice IV. třídy nebo 

dálnice). Takovéto lokálně nevhodné podloží se v mnoha případech zjišťuje až 

při hutnění pláně vibračním válcem, kdy se zemní pláň v určitých místech pod 

hutnícím strojem houpe a tudíž se musí přistoupit v daných místech k lokální 

výměně. 

Další možnost, kdy se provádí lokální výměna nevhodného podloží je 

v průběhu stabilizace pláně, kdy zemní fréza není schopna provést promíchání 

zeminy v okolí kanalizačních armatur nebo v místech kde se těsně pod zemní 

plání nacházejí vedení inženýrských sítí. 

 

                         Obrázek 19 Výkop pro plombu 

 

                       Zdroj: Vlastní zpracování  
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                      Obrázek 20 Provedení lokální sanace (plomby) 

 

                       Zdroj: Vlastní zpracování  

                                             

 Polštář – Provedení sanační vrstvy v celém půdoryse komunikace (Obr. 21). 

Kompletní výměna podloží se provádí tehdy, je-li jasné, že únosnost zemní 

pláně v celém úseku není dostačující vzhledem k očekávanému dopravnímu 

zatížení komunikace. Toto je patrné buď již vizuálně, při výkopu zeminy na 

úroveň nivelety zemní pláně nebo po provedení statických zatěžovacích 

zkoušek v četnosti dle kontrolně zkušebního plánu.  

            

                                 

                                                  Obrázek 21 Kompletní výměna neúnosné zemní pláně (polštář) 

 

                                                   Zdroj: Vlastní zpracování        
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Význam výměny podloží tkví ve: 

 zvýšení únosnosti podloží, 

 snížení sedání konstrukčních vrstev komunikace a tím zabránění trvalých 

deformací na povrchu (živičné vrstvě), 

 odvodnění vodou nasycených jílovitých zemin pod sanační vrstvou a tím 

urychlení konsolidace. 

2.5.3 Stabilizace zemin 

Jedná se o zlepšování vlastností měkkých jemnozrnných zemin pomocí 

hloubkového promíchání (Obr. 22) s různými materiály (vápno, cement, popílek). 

Cílem je zlepšit pevnostní a přetvárné charakteristiky zemin a zabránění namrzavosti.  

Všechny zeminy lze upravovat. Neexistují žádné fyzikálně-mechanické 

vlastnosti, které by vylučovaly úpravu zemin. Upravují se zeminy, které chceme upravit 

a jejichž úprava je ekonomická vzhledem k ostatním možným opatřením (TP 94,2009).    

 

Tabulka 1 Použitelnost zemin pro stavbu zemního tělesa a jejich úpravy 

Podmínky 

použití 

NEPOUŽITELNÉ  
1)

                

k jakémukoli použití 

NEVHODNÉ                        
k přímému 

použití bez 

úpravy 

PODMÍNEČNĚ 

VHODNÉ k přímému 

použití bez úpravy 

VHODNÉ                             

k přímému 

použití bez 

úpravy 

Nelze upravit běžnými 

technologiemi, použití se 

zpravidla vylučuje 

Musí se vždy 

upravit 
3)

 

Podle dalších vlastností 

se rozhodne, zda lze 

použít přímo bez úpravy 

nebo zda se musí 

upravit 

Lze použít 

přímo bez 

úpravy 

Aktivní 

zóna 

Organické zeminy 

s obsahem 

organických látek 

větším než 6 % 
2)

, 

bahna, rašelina, 

humus, ornice, 

CE, ME 

ML, MI, CL, CI                   

MH, MV, CH, CV 

S-F                                            

MG, CG, MS, CS, SM,                                    

SC, GM, GC, GP, SP 

SW, GW                                 

G-F 

Násyp MH, MV, CH, CV 

MG, CG, MS, CS, SM,                              

SC, GM, GC, GP, SP,               

ML, MI, CL, CI             

SW, GW                                 

G-F                                               

S-F 

1)
 Netýká se podloží násypu a svahů zářezu                                                                                                                                                          

 

2)
 Obsah 6% je hranice pro středně organické zeminy dle ČSN EN ISO 14688-2                                                                                                              

3)
 Neplatí pro poddajnou vrstvu vrstevnatého násypu 

Zdroj: ČSN 73 6133 (2010, upraveno)  
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Volba způsobu úpravy zemin závisí na jejich fyzikálně-mechanických 

vlastnostech a jejich chemickém složení.    

Materiály určené k úpravě jsou v zemním tělese obvykle zeminy nevhodné bez 

úpravy nebo zeminy podmínečně vhodné k přímému použití (Tab. 1).   

Moderním způsobem je mechanická úprava zemin syntetickými vlákny (Obr. 

23) za účelem zvýšení smykové pevnosti. Tato úprava probíhá stejným způsobem jako 

u klasických úprav vápnem či hydraulickými pojivy a to promíšením zeminy a 

syntetických vláken pomocí zemní frézy, porovnáním greaderem a zhutněním 

vibračními mechanismy (Voltr, 2012). 

                                

                                       Obrázek 22 Vápenná stabilizace 

 

                                        Zdroj: Vlastní zpracování  

 

                                       Obrázek 23 Stabilizace syntetickými vlákny 
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                                       Zdroj: Voltr (2012)                                            

2.5.4 Snižování vlhkosti 

Mechanické vlastnosti soudržných zemin, které se v přírodním stavu vyznačují 

velkou vlhkostí, stlačitelností a malou propustností a pevností, se často zlepšují 

snížením vlhkosti původní zeminy (Turček, 2004). Hlavním cílem je urychlení 

konsolidace a zvýšení únosnosti zemní pláně, neboť komunikace vystavěné na těchto 

zeminách mají stabilitní problémy a projevují se u nich deformace, a to v důsledku 

zatížení od komunikace, kdy dojde ke zvýšení totálního napětí a tlaku vody v pórech. V 

souvislosti se zvýšením pórového tlaku dochází ke snížení smykové pevnosti v zemině, 

neboť voda má nulovou smykovou pevnost. Tento pórový tlak se postupem času vytratí, 

zmenšuje se objem zeminy a dochází ke zvýšení efektivního napětí a pevnosti zeminy. 

Tím dojde k nerovnoměrnému sedání konstrukčních vrstev, což se projeví na povrchu 

komunikace deformacemi živičných vrstev.  

 

Metody snižování vlhkosti 

 Vertikální drény – provádějí se ve velmi stlačitelných jílovitých, ale i 

písečných zeminách. Jejich konstrukci tvoří buď štěrkové či pískové pilíře anebo 

v dnešní době mnohem častěji používané plastové geodrény (Obr. 24).  
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Základem je vyvrtání vertikálních drénů (Obr. 25) až na únosnou zeminu, tím 

začne převládat vodorovný tok odváděné vody, voda se dostane do vertikálního 

drénu a odtéká směrem k povrchu drénu (Obr. 26) a dále horizontální drenážní 

vrstvou mimo půdorys komunikace. V kombinaci s přetížením povrchu dochází 

k rychlejší konsolidaci (Vaníček et al., 2001).   

 

 

               

                  Obrázek 24 Řez rozmístění geodrénů 

 

                  Zdroj: Vaníček et al. (2001) 
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                                                 Obrázek 25 Osazení geodrénů 

 

                                                  Zdroj: Vaníček et al. (2001) 

                                                     

 

                                                             

                                                                  Obrázek 26 Výtok pórové vody 

 

                                                                  Zdroj: Vaníček et al. (2001) 

 

 Elektroosmóza – v málo propustných zvodnělých zeminách je velká část pórů 

uzavřena vodou. Elektroosmózou dochází k průtoku jednosměrného 
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elektrického proudu od kladných elektrod (anod), zhotovených většinou 

z kovových tyčí, k odvodňovacím studnám, tvořícím záporné elektrody 

(katody). Tyto čerpací studny jsou propojeny sběrným potrubím a napojené na 

čerpadlo, které odčerpává přitékající vodu, aby se nevracela zpět k anodám. Tím 

dochází ke snížení hladiny podzemní vody a ke zvýšení efektivního napětí a 

rychlejší konsolidaci (Turček et al., 2004). 

 Vápenné piloty – vápenné piloty přispívají ke zvýšení tuhosti zeminy (zlepšení 

konzistence) prostřednictvím iontového působení na vodní obaly jílových částic 

v zemině (Aldorf et al., 2002). Při tomto způsobu dochází k zavrtání vrtné 

hlavice do projektované hloubky, vhánění práškového nehašeného vápna pod 

tlakem skrz duté soutyčí a následné zpětné rotaci vrtné hlavice, čímž dochází 

k jejímu vytažení a současně k promíšení vápna a jílové zeminy. V průběhu času 

dochází ke zvyšování pevnosti vápenné piloty vlivem reakcí vápna s vodou 

nacházející se v pórech jílovité zeminy. Tím dochází ke zpevnění jílovitých 

zemin snížením vlhkosti iontovou výměnou a sorpcí . 

2.5.5 Dynamická konsolidace 

Při této metodě je zemina zhutněna několika sériemi pečlivě navržených úderů 

břemenem 15 - 25 t, volným pádem z výšky 20 - 30 m (Obr. 27). Okamžité výsledky 

jsou dosaženy redukcí sedání v rozmezí 3 - 6 %, snížením objemu zeminy a zlepšení 

modulu přetvárnosti. Hloubka zlepšení dosahuje 10 - 12 m. Lze použít pro většinu typů 

základových půd. 
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                                       Obrázek 27 Dynamická konsolidace 

 

                                         Zdroj: www.soletanche.cz  

2.5.6 Hloubkové vibrační zhutňování 

Metody hloubkového vibračního zhutňování zemin jsou všestranně použitelné 

technologie pro zlepšování základových půd a slouží především k zakládání staveb na 

nedostatečně únosných základových půdách (Keller). Cílem zhutňování je snížení 

objemu pórů a tím zvýšení objemové tíhy zeminy. 

 

Metody hloubkového vibračního zhutňování 
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 Metoda vibračního zhutňování – používá se pro zhutnění hrubozrnných 

zemin. Písky a štěrky v přirozeném stavu jakož i v násypu jsou často málo 

nebo nestejnoměrně ulehlé, aby se na nich dalo bezpečně a hospodárně 

zakládat.  

Hloubkovými vibrátory se dá jejich stupeň ulehlosti bez ohledu na úroveň 

podzemní vody zvýšit a zajistit jeho stejnoměrnost. 

Postup prací je takový, že je vibrátor za pomoci vibrací a vodního výplachu 

zapouštěn do požadované hloubky. Jemné částice zeminy se při tom 

vyplavují na povrch. Po dosažení konečné hloubky se přívod vody zredukuje 

(Obr. 28). Zhutňování postupuje zdola nahoru směrem k povrchu. 

Zhutňovaná zemina má tvar válce o průměru až 5m. Nárůst zhutnění, 

zvýšení ulehlosti zeminy, se projevuje stoupajícím odběrem elektrického 

proudu motoru vibrátoru. Kolem vibrátoru se tvoří trychtýřovitá prohlubeň, 

která se zahrne dovezeným (A) nebo místním (B) materiálem. K tomu je 

zapotřebí až 10 % objemu zhutňované zeminy (Obr. 29). Po ukončení 

zhutňování se upraví terén a dodatečně se povrchově zhutní vibračním 

zařízením (Keller). 

                                                                                                                                                                                                                           

                                          

                                                               Obrázek 28 Zapouštění vibrátoru 

 

                                                               Zdroj: www.keller.cz 
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                       Obrázek 29 Zhutňování a dosypávání 

 

                       Zdroj: www.keller.cz 

                     

 Metoda vibračního vpěchování (štěrkové pilíře) – používá se pro zhutnění 

jemnozrnných zemin. Vibrační vpěchovávání vychází z toho, že okolní 

zemina se sama nezhutní. Zlepšení podloží spočívá ve zvýšené tuhosti a 

větší smykové pevnosti zavibrovaných sloupů.  

Postup provádění je následující. Do zásobníkového vibrátoru se násypkou 

vsype drcený nebo těžený štěrk. Materiál se pomocí stlačeného vzduchu 

dopraví na hrot vibrátoru (Obr. 30). 

Vibrátor roztlačuje zeminu a vniká až do projektované hloubky, je 

podporovaný stlačeným vzduchem a přítlačnou silou vyvozenou pomocí lan 

vedených přes stožár. Po dosažení konečné hloubky se vibrátor částečně 

povytáhne, přidávaný materiál se pomocí stlačeného vzduchu vypustí do 

vytvořené dutiny, při opětném spuštění vibrátoru se materiál zatlačuje do 

zeminy a zhutňuje. Takto se vybuduje zhutněný sloup po jednotlivých 

pracovních krocích až do projektované úrovně (Obr. 31). Pak se upraví 

povrch terénu zarovnáním zhutněním, popř. se na něj uloží a zhutní 

vyrovnávací vrstva (Keller) 
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                                                              Obrázek 30 Plnění zásobníkového vibrátoru 

 

                                                                Zdroj: www.keller.cz 

       

                          Obrázek 31 Zapouštění vibrátoru a zhutňování 

 

                           Zdroj: www.keller.cz 

 

 Injektované štěrkové pilíře – provádějí se stejným způsobem jako vibrační 

vpěchování, ale při vpěchování se do štěrku přidává cementová suspenze 

anebo se používá již předem připravená betonová směs (Obr. 32). 
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                                       Obrázek 32 Postup provádění injektovaného štěrkového pilíře 

 

 

                                      Zdroj: www.keller.cz 

                        

 Betonové pilíře - Betonové vibrované sloupy se v celé délce zhotovují z 

čerpaného betonu B 25 (Obr. 33). Únosnost paty sloupu se zvyšuje 

několikerým zvedáním a spouštěním vibrátoru, zatímco dřík sloupu se 

vzhledem k velké vnitřní pevnosti betonu betonuje nepřerušeně bez 

zhutňování. Při tomto způsobu se nepočítá se zhutněním okolní zeminy. 

Podobně jako u ostatních základových prvků typu pilot se však dosahuje 

kolem paty sloupu vysokého zlepšení základové půdy a tím zvláště vysoké 

únosnosti sloupu a jeho sníženého přetvoření (Keller). 

                      

                                      Obrázek 33 Postup provádění betonových pilířů 

 

                                      Zdroj: www.keller.cz                              
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2.5.7 Trysková injektáž 

Trysková injektáž (Obr. 34) je metoda, která má široké využití především v 

oblasti jemnozrnných a nesoudržných zemin a s výhodou se používá na zlepšování 

základových poměrů.  

Princip tryskové injektáže spočívá především ve využití kinetické energie 

paprsku injektážní směsi, která je pod vysokým tlakem přiváděna k monitoru soutyčí 

injektáže a po krocích tryskána do okolí předem provedeného vrtu. Vrtání probíhá pod 

vodním výplachem, po dosažení projektované hloubky je vrtné nářadí nahrazeno 

soutyčím s monitorem, na který je osazena tryska. Zařízení je spuštěno na dno vrtu. 

Paprsek cementové injektážní směsi rotačním pohybem rozrušuje okolní zeminu a 

stoupá ve vrtu směrem vzhůru, a tak dochází k částečné výměně zeminy za cementovou 

směs a vznikají tak sloupy tryskové injektáže. Pro zvýšení kinetické energie paprsku lze 

využít metodu „doublejet“, tzn., že cementový paprsek je obalen vzduchovým 

paprskem. Maximální efektivity tryskové injektáže lze dosáhnout metodou „triplejet“, 

kdy je zemina dopředu předřezána vodním paprskem. Nejčastěji se pro tryskání používá 

jednoduchý, případně dvojitý paprsek (Topgeo). 

 

                              

                                Obrázek 34 Postup provádění tryskové injektáže 

 

                                 Zdroj: www.topgeo.cz                                  
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2.5.8 Trenchmix 

Při této technologii dochází ke zhotovení podzemní stěnové konstrukce tvořenou 

směsí zpevněné zeminy a hydraulického pojiva (Obr. 35). Při této metodě dochází 

k rozrušování zeminy a přidávání a promísení s pojivem in-situ bez vytěžování na 

povrch. Dávkování může být realizováno ve formě prášku (suchá metoda) nebo 

suspenze (vlhká metoda). V silničním stavitelství je používána ke zpevnění stlačitelných 

zemin pod násypy (Obr. 36). 

                                                        

                                                 Obrázek 35 Způsob provádění technologie Trenchmix 

 

                                                  Zdroj: www.soletanche.cz  

 

                                                   

                                                 Obrázek 36 Technologie Trenchmix pod násypem 

 

                                                  Zdroj: www.soletanche.cz  
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3 VÝZNAM TÉMATU PRÁCE PRO PRAXI 

Podloží stavby je největším zdrojem rizik každé dopravní stavby a zemní pláň, 

na kterou se ukládají podkladní vrstvy, musí splňovat všechny požadavky projektové 

dokumentace, ČSN 73 6133 - Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací, TKP 4 – Zemní práce a TP 170 – Navrhování vozovek PK, a to především 

požadavky na zhutnění a únosnost vyjádřenou modulem deformace Edef,2 (TKP 5, 

2008). Únosnost zemní pláně se zjišťuje statickou nebo dynamickou zatěžovací 

zkouškou, a pokud zemní pláň tyto základní požadavky nesplňuje, je třeba přistoupit 

k provedení takových opatření, aby bylo výše uvedených požadavků docíleno.  

Předpokladem pro optimální návrh nutnosti a v případě potřeby vhodnosti 

geotechnického opatření je provedení podrobného geotechnického průzkumu případně 

geotechnického monitoringu v předstihu před započetím projekčních prací.  

Vznik geotechnických rizik lze přijmutím vhodných opatření v projektu či 

v organizaci výstavby výrazně snížit nebo dokonce zcela předem vyloučit. Důležité je, 

aby projektant zvážil v návrhu veškeré dostupné metody sanace základové půdy, 

protože jedině tak nebude docházet k plýtvání jak finančními prostředky, tak časem 

potřebným k řádnému dodržení termínu realizace stavby. 

Z tohoto vyplývá základní význam disertační práce, a to nalezení nejvhodnější 

geotechnická opatření, potřebná k provedení komunikací v lokalitách s nevhodnými 

základovými poměry, u jednotlivých tříd pozemních komunikací, a to jak z hlediska 

úspory času a energie, tak i z hlediska úspory finančních prostředků. 
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4 METODIKA ZPRACOVÁNÍ PRÁCE   

4.1 Vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu 

Prvním krokem před započetím projekčních prací na pozemních komunikacích 

je provedení IG průzkumu, který poskytuje podklady pro vypracování příslušného 

druhu dokumentace, tj. údaje nutné k řádné charakteristice horninového prostředí a 

spolehlivému stanovení charakteristických hodnot parametrů, které budou použity ve 

výpočtech při návrhu stavby. Cílem IG průzkumu je zkoumat a ověřovat inženýrsko-

geologické poměry a fyzikálně-mechanické vlastnosti materiálů v daných lokalitách, 

vyhodnocovat stabilitní podmínky území a zpracovávat geologické podklady pro 

územní plánování (Hulla et al., 2002).  

Rozdělení inženýrsko-geologického průzkumu 

 

 Orientační průzkum: Slouží ke zjištění základních geologických 

charakteristik území a posouzení vhodnosti realizace uvažovaného 

stavebního záměru v dané lokalitě z geotechnického hlediska. Na 

problémových územích zkoumá příčiny vzniku deformací a posuzuje 

nutnost jejich sanace či stabilizace. Výsledky orientačního průzkumu 

pomáhají při rozhodování o způsobu výstavby. Informace jsou získávány 

především ze starších geologických dokumentů (z Geofondu) a drobných 

sondážních prací. 

 Předběžný průzkum: Slouží k zásadnímu objasnění geotechnického 

problému a posouzení technické realizovatelnosti díla. Využívá výsledků 

orientačního průzkumu a jiných dřívějších průzkumných prací, získaných 

na základě literárních a archivních pramenů. V rámci předběžného 

průzkumu dochází k odběrům charakteristických vzorků zemin, hornin a 

podzemní vody pro laboratorní zkoušky, k provedení laboratorních 

zkoušek a následnému vyhodnocení. 

 Podrobný průzkum: Slouží k získání ucelených informací 

geotechnického charakteru, na základě kterých se určují podmínky 

výstavby, s podrobnostmi potřebnými ke zpracování projektové 
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dokumentace stavby. Základem je využití poznatků z předchozích 

průzkumných prací v dané lokalitě, a  dále provádění a vyhodnocování 

odběrů vzorků pro laboratorní zkoušky.  

 Doplňující průzkum: Zahrnuje zpřesňující geologické poznatky a 

provádí kontrolu chování stavby ve vztahu s náročnými geologickými 

podmínkami. Dále se provádí tam, kde v předchozích etapách průzkumu 

nebyly adekvátní průzkumné práce provedeny z důvodu nepřístupnosti 

terénu. Doplňující průzkum není pravidlem, zařazuje se výjimečně při 

neočekávaných změnách s nutností doplnění stávajících geotechnických 

informací. Pracovní metody jsou obdobné jako při průzkumu 

podrobném. 

 Geotechnické sledování stavby: Zahrnuje práce potřebné k řešení 

geotechnických problémů vznikajících v průběhu výstavby. Probíhá 

monitoring reakce horninového masivu na postup výstavby za účelem 

doporučení případných korekcí pro realizaci dalšího postupu výstavby – 

observační metoda ve smyslu ČSN EN 1997-1, používaná k ověření 

mezních stavů únosnosti a použitelnosti (TP 76, 2009).  

Jednotlivé etapy inženýrsko-geologického průzkumu musí být provedeny 

v dostatečném předstihu před příslušným druhem dokumentace, pro který shrnuje a 

vytváří podklady. IG průzkumy užívají poznatky základního geologického výzkumu a 

všech dřívějších průzkumných prací, inženýrsko-geologického mapování a přímé 

studium zkoumaného území. Na daném území se uplatňují geofyzikální metody, sondy 

(Obr. 37), zkušební metody mechanických vlastností hornin a laboratorní zkoušky pro 

zatřídění hornin a stanovení jejich vlastností jak z hlediska provádění zemních prací, tak 

navrhování zemních objektů se zajištěním jejich dlouhodobé spolehlivé funkce. Při 

provádění staveb se uplatňují polní a laboratorní metody sledování kvality zemních 

prací.                                                
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                                                                          Obrázek 37 Vzorkovnice vrtané sondy 

 

                                                                           Zdroj: Vlastní zpracování 

    

4.2 Návrh konstrukce netuhé vozovky dle Katalogu vozovek 

Současný trend navrhování vozovek si klade za cíl realizovat takové konstrukce, 

které při pravidelné údržbě obrusné, event. i ložní vrstvy krytu budou mít životnost 50 a 

více let. Napomoci tomu mají vhodné optimalizační postupy, které umožní vedle delší 

životnosti snížit spotřebu stavebních materiálů a pohonných hmot, jakož i emise hluku a 

škodlivých plynů. Snahou dále je, aby se poruchy v konstrukci vozovky, pokud dojde k 

jejich vzniku, projevily pouze ve vrstvách krytových, které jsou snadněji opravitelné. 

Bude-li konstrukce navržena a postavena tak, aby nedocházelo ke konstrukčním 

poruchám, které zasahují do podkladních vrstev, a budou-li případné poruchy krytu včas 

opraveny, znamená to další ekologický i ekonomický přínos.  

Materiály jednotlivých konstrukčních vrstev musí proto být navrženy tak, aby 

vzdorovaly podmínkám a způsobu zatížení, které je charakteristické pro tyto vrstvy. 

Mechanické vlastnosti jednotlivých vrstev musí být optimalizovány tak, aby odolávaly 

zatížení dopravou a klimatickými vlivy v různých ročních obdobích. Pro technicky 

správný a ekonomický návrh vozovky jsou vedle toho důležité vlastnosti podloží, na 

základě kterých je třeba zvážit, zda navrhnout únosnější a tedy i dražší vozovku nebo 

provést zlepšení podloží (Vébr, 2003). 
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V případě disertační práce byly vybrány takové inženýrsko-geologické poměry 

podloží vozovek, že bylo nutno přistoupit k provedení zlepšení podloží pomocí 

geotechnických opatření, uváděných v kap. 2. 

4.2.1 Vstupní údaje pro návrh vozovky 

 Návrhová úroveň porušení 

Návrhová úroveň porušení klasifikuje budoucí poskytovanou provozní 

způsobilost vozovky a přípustný rozsah konstrukčních poruch na konci návrhového 

období (Tab. 2). 

 

Tabulka 2 Návrhové úrovně porušení vozovky  

Návrhová 

úroveň 

porušení 

vozovky 

Dopravní význam pozemní 

komunikace  

Očekávaná 

třída 

dopravního 

zatížená 

Plocha s 

konstrukčními 

poruchami % 

D0 

Dálnice, rychlostní silnice, 

rychlostní místní komunikace, 

silnice I. třídy 

S, I, II, III < 1 

D1 

Silnice II. a III. třídy, sběrné 

místní komunikace, 

nemotoristické komunikace, 

odstavné a parkovací plochy  

III, IV, V a VI < 5 

D2 

Obslužné místní komunikace, 

nemotoristické komunikace, 

odstavné a parkovací plochy 

V, VI 

< 25 

Dočasné komunikace, účelové 

komunikace 
IV až VI 

Zdroj: TP 170 (2004, upraveno) 

 Dopravní zatížení 

Dopravní zatížení představuje zatížení konstrukce vozovky statickými a 

dynamickými účinky vozidel. Zatížení vozovky je charakterizováno podle třídy 

dopravního zatížení (Tab. 3) s hodnotami průměrné denní intenzity provozu těžkých 

nákladních vozidel v obou směrech TNV/24, zahrnující nárůst dopravy – TNVk.  
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Tabulka 3 Třídy dopravního zatížení  

Třída dopravního zatížení TNVk
*)

 

S > 7500 

I 3501 - 7500 

II 1501 - 3500 

III 501 - 1500 

IV 101 - 500 

V 15 - 100 

VI < 15 
Zdroj: TP 170 (2004, upraveno) 

* Při pomalé (nižší než 50 km.h-1) a zastavující dopravě se dopravní zatížení zdvojnásobuje. Účinek této dopravy má zvýšený vliv 
na porušování vozovek. 

 

 Podloží vozovky 

Únosnost podloží závisí na charakteru podloží, především na velikost zrn, 

vlhkosti, zhutnitelnosti a namrzavosti daného podloží. Určení únosnosti podloží 

vozovky vychází z inženýrsko-geologického průzkumu, který charakterizuje podmínky 

v podloží a stanovuje návrhovou hodnotu únosnosti CBR. Na základě zatřídění zemin 

podloží a CBR se stanoví typ podloží (Tab. 4). 

V návrhové úrovni porušení D0 a D1 při návrhové hodnotě poměru únosnosti 

CBR< 15 % nebo v návrhové úrovni D1 pro třídu dopravního zatížení VI a pro 

návrhovou úroveň porušení D2 při návrhové hodnotě poměru únosnosti CBR < 10 %, je 

doporučeno provést zlepšení podloží (ČSN 73 6133, 2010). 
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Tabulka 4 Typ podloží v závislosti na CBR a zatřídění zemin podloží  

Typ 

podloží 

min 

CBR 

Zatřídění zeminy podloží podle 

klasifikace 

Minimální 

kontrolní 

modul 

přetvárnosti 

Edef2 

Návrhový 

modul 

pružnosti 

Ed 
Vhodné 

Podmínečně 

vhodné 

Nevhodné 

(upravit 

vždy) 

P III 15% G-F, SW 

S-F, MG, 

CG, MS, 

CS, SP, SM, 

SC, GP, 

GM, GC 

ML, MI, 

MH, MV, 

CL, CI, 

CH, CV 

45 50 

P II 30% G-F, GW _ _ 60 80 

P I 50% 

GW, 

kamenitá 

sypanina 

_ _ 90 120 

Zdroj: TP 170 (2004, upraveno) 

4.2.2 Katalogové listy 

Katalogové listy jsou zpracovávány pro návrhové úrovně porušení D0, D1 a D2. 

Pro každou návrhovou úroveň porušení, každý typ vozovky a pro každou podkladní 

vrstvu jsou zpracovány možné návrhy vozovek v závislosti na velikosti dopravního 

zatížení. 

Konstrukce asfaltových vozovek se posuzují při opakovaném zatížení návrhovou 

nápravou (2P = 100kN), přičemž se porovnává pevnost a únava stmelených materiálů a 

stabilita materiálů nestmelených. Mezi jednotlivými živičnými vrstvami vozovek se 

v katalogových listech uvažuje s, v praxi používaným, stmelením vrstev spojovacím 

postřikem, sloužícím k dokonalému spojení vrstev (Gschwendt et al., 2011). 

4.3 Posouzení v programovém systému PLAXIS 2D 8.2 

4.3.1 Obecné informace o programu 

 Popis programu: výpočetní program PLAXIS verze 8.2, je 2D software, 

pomocí kterého je možné modelovat napěťo-deformační stav zájmového 

území. Je to program vyvinutý pro deformační a stabilitní analýzu 

geotechnických úloh a je založen na numerické metodě konečných prvků. 

Jedná se o komplexní výpočetní systém, jenž umožňuje simulaci 
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nelineárního chování zemin, dává možnost modelovat jak hydrostatické, tak 

i hydrodynamické účinky vody v zeminách a také vzájemnou interakci mezi 

konstrukcí (např.: kotvy, výztuž, geotextilie) a zeminou. Součástí 

programového systému je automatický generátor sítě konečných prvků 

s možností globálního či lokálního zjemnění sítě. Kromě trojúhelníkových 

prvků s šesti uzly (s polygonem 2. stupně pro trojúhelníky) jsou k dispozici 

15-ti uzlové trojúhelníkové prvky s kubickým polygonem (Brinkgreve, 

2002).  

 Použití programu: K řešení úloh je možno použít jak základní Mohr-

Coulombův konstitutivní model, případně další složitější modely, včetně 

vylepšené verze pro modelování sekundární konsolidace. Programový 

systém PLAXIS verze 8.2 dává dále možnost modelovat vliv kotvení, 

geotextilie a dalších výstužných a stabilizačních konstrukcí. Systém 

umožňuje lokalizovat příslušné oblasti nestability a oblasti, v nichž dochází 

k vytváření zárodků kritické smykové plochy a umožňuje kvantitativní 

ohodnocení iniciačních parametrů vzniku smykové plochy.   

 Geotechnické parametry zemin a hornin: Mezi vstupní data, potřebná pro 

výpočet napěťo-deformačního stavu, patří popisné, deformační a pevnostní 

charakteristiky zemin a hornin tvořících geologický profil. Geotechnické 

vlastnosti, figurující jako vstupní data programu PLAXIS 8.2, jsou: 

objemová tíha (suché zeminy a zeminy nasycené vodou), úhel vnitřního 

tření, soudržnost, modul přetvárnost, Poissonovo číslo a permeabilita. 

 Stupeň stability v programu PLAXIS 8.2: Výpočet stupně stability F je 

v tomto výpočetním systému stanoven tzv. metodou redukce pevnostních 

parametrů a je definován jako poměr zadané smykové pevnosti zeminy 

určené soudržností c a úhlem vnitřního tření  a  tzv. redukované smykové 

pevnosti zeminy potřebné pro zachování stavu bez porušení 

(charakterizované soudržností cr a úhlem vnitřního tření r): 

 

  
 

  
 

    

     
        (4.22) 
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4.3.2 Obecný postup fungování programu Plaxis 8.2 

1. Nejdříve je třeba stanovit cíle modelování, co chceme posuzovat 

(stabilitu, napěťo-deformační stavy atd. 

2. Studovaná oblast se rozdělí na konečný počet základních prvků. 

V jednorozměrné úloze to jsou prutové prvky, ve dvojrozměrné troj nebo 

čtyřúhelníkové prvky a v prostoru čtyř či šestistěnné prvky. Každý prvek 

je definován několika uzly, které tvoří společné body se sousedními 

prvky. Posuny uzlů ve směru souřadných os představují neznámé. 

3. Zadání vstupních dat výpočtu jsou: 

 rozsah zjednodušeného rovinného modelu 

geometrie – rozhraní vrstev, hladina podzemní vody atd., 

 charakteristiky jednotlivých materiálů – přetvárné, popisné a 

pevnostní, 

 silové okrajové podmínky - vnější zatížení se převede do 

koncentrovaných sil působících v uzlech, 

 geometrické okrajové podmínky – tzv. tuhá vana – omezení 

posunů na hranicích modelu – horizontálních posunů na svislých 

stranách modelu a vertikálních posunů na spodní hraně modelu, 

 počáteční podmínky – primární stav napjatosti, počáteční pórové 

tlaky. 

4. Sestaví se soustava lineárních algebraických rovnic, určená tzv. maticí 

tuhosti, jednotlivé rovnice soustavy odpovídají silové rovnováze v uzlech 

sítě. Řešením soustavy rovnic získáme hodnoty uzlových posunů 

5. Pomocí již známých uzlových posunů se z konstitučních vztahů vypočte 

rozdělení napětí uvnitř prvků. 

6. Vyhodnotí a interpretují se průběhy deformací a napětí ve studované 

oblasti (Herle, 2003). 
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5 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM 

Prvním dílčím úkolem disertační práce je provést návrh a posouzení lokalit 

s nevhodnými základovými poměry pro výstavbu pozemní komunikace. Jsou navrženy 

dvě lokality s velice neúnosnými podložními vrstvami, na kterých nelze provést 

založení pozemní komunikace, aniž bychom přistoupili k provedení geotechnických 

opatření, což bude patrné v následujících kapitolách disertační práce. Obě dvě lokality 

se nacházejí v oblasti neovlivněné předchozí stavební činností, tudíž pozemní 

komunikace budou zakládány na tzv. zelené louce. 

Oblasti jsou charakterizovány geologickými vrtnými profily, které znázorňují 

rozhraní jednotlivých geologických vrstev v podloží, včetně popisu těchto vrstev, 

zatřídění a třídy těžitelnosti. Dále geologické profily obsahují informaci o hloubce, ve 

které došlo k naražení hladiny podzemní vody a hloubce ustálení podzemní vody po 24 

hodinách od naražení hladiny.   

Na základě geologických vrtných profilů budou zhodnoceny inženýrsko-

geologické poměry v daných lokalitách a budou určeny hodnoty směrných normových 

charakteristik (kap. 8) jednotlivých zemin zastižených sondáží, což je důležité pro 

následný návrh založení pozemní komunikace.  

5.1 Lokalita A 

Lokalita A, kterou charakterizuje geologický vrtný profil VP 1 (Obr. 38), se 

nachází na území se složitými základovými poměry. Důvodem je zejména skutečnost, 

že souvrství jílovitých zemin vykazuje proměnlivou konzistenci v rozsahu od tuhé do 

měkké konzistence. Ta převážně klesá s hloubkou pod terénem od tuhé na úroveň 

tuhoměkkou až měkkou. Sníženou konzistenci, nelze přičítat hladině podzemní vody 

naražené v hloubce 14,5m, která je situovaná v kolektoru dobře propustných 

štěrkopísků a písků a má volnou hladinu, ale postupnému průsaku povrchových vod do 

jílovitých vrstev a jejich zadržování v četných vrstvičkách s vyšším obsahem písčité 

frakce. K zadržování vody dochází především ve spodní vrstvě jílů tř. F6, kde se 

projevují proměnlivé a nepravidelné vložky zemin měkké konzistence – od hloubky 6,1 

m.                                        
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                                              Obrázek 38 Geologický vrtný profil VP 1 

 

                                               Zdroj: Vastní zpracování  

5.2 Lokalita B 

Lokalita B, kterou charakterizuje geologický vrtný profil VP 2 (Obr. 39), se 

taktéž nachází na území se složitými základovými poměry. Svrchní vrstva je budována 

převážně polohou částečně zvodnělých nízce až středně plastických jílovitopísčitých 

sprašových hlín měkké až tuhé konzistence, fungující jako nadložní poloizolátor. Níže 

se vyskytuje vrstva písčitých náplavových jílů se zastoupením drobných štěrkových 

valounků, na kterou je vázána freatická zvodeň. Tyto zeminy jsou silně zvodnělé, což 

negativně ovlivňuje jejich fyzikálně-mechanické vlastnosti. Tato zvodeň je vyvinuta v 
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malé hloubce pod úrovní terénu (2 m p.t.). Jílovitopísčité, písčité  a  štěrkovité zeminy 

plní funkci hydrogeologického kolektoru s průlinovou propustností. Nepropustné 

podloží lokality tvoří miocénní  vápnité jíly, jež se nacházejí v hloubce 3,5  -  11,5  m  

p.t., odděleny vložkou silně zvodnělých, místy až tekutých středně ulehlých až ulehlých 

glacigenních písků. Hladina podzemní vody je v důsledku nadložního poloizolátoru 

mírně napjatá. Písčité zeminy, které se nacházejí pod úrovní naražené hladiny podzemní 

vody, jsou silně ztekucené.  

                                            

                                              Obrázek 39 Geologický vrtný profil VP 2 

 

                                               Zdroj: Vlastní zpracování  
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5.3 Zhodnocení IG průzkumu 

Základové půdy pod komunikací, z důvodu nižší konzistence vyžadují provedení 

úpravy zemin základové spáry a podzákladí. Zvodnění není vázáno pouze na písky a 

štěrky, ale také se v lokalitách vyskytují zvodnělé polohy jílů. Tyto jíly při styku s 

podzemní vodou degradují, jejich konzistence se stává měkkou, často až velmi měkkou. 

Jsou namrzavé a potřebují ochranu před povrchovou vodou a promrznutím.  

5.4 Stanovení modulu přetvárnosti Edef,2 zemní pláně 

Modulem přetvárnosti Edef,2 ve druhém zatěžovacím cyklu, zjišťovaným v terénu 

pomocí statické zatěžovací zkoušky kruhovou deskou (ČSN 73 6190, 1982), se ověřují 

deformační charakteristiky hotové zemní pláně. Důležitou podmínkou pro ekonomický 

návrh zemních prací je predikce modulu přetvárnosti již po provedení inženýrsko-

geologického průzkumu. V tomto případě jsme schopni tyto hodnoty promítnout již do 

projektu komunikace a je možno provést v případě nutnosti návrh sanačních opatření 

(Pospíšil, 2003). 

Na základě výsledků projektu Centra dopravního výzkumu (CDV) byla 

vytvořena tabulka (Tab. 5), která uvádí orientační hodnoty modulu přetvárnosti Edef,2 ve 

druhém zatěžovacím cyklu (Pospíšil, 2002). Pro základ této tabulky jsou použity údaje 

z ČSN 72 1002, která ve své informativní Příloze B uvádí orientační hodnoty 

Kalifornského poměru únosnosti (CBR) pro jednotlivé druhy zemin a v příloze A 

jednotlivé zeminy zařazuje do skupin podle vhodnosti do podloží (ČSN 72 1002, 1993). 

 

Tabulka 5 Orientační hodnoty Edef,2 zemin z IG průzkumu 

Č. Název zeminy Symbol 

obsah 

jem. 

Částic f 

[%] 

Poměr únosnosti Modul 

Edef,2 

[Mpa] 

Skupina 

zemin za opt. 

vlhkosti 

za 95% 

saturace 

1 písčitý jíl F4-CS 50-65 2-20 0-4 0-40 VII-IX 

2 
hlína se střední 

plasticitou 
F5-MI nad 65 2-15 1-6 0-40 VII-IX 

3 jíl s nízkou plasticitou F6-CL nad 65 3-20 1-8 5-40 VIII-X 

4 jíl se střední plasticitou F6-CI nad 65 2-20 0-6 0-40 VIII-X 

5 jíl s vysokou plasticitou F8-CH nad 65 2-7 0-3 0-25 VIII-X 

Zdroj: Pospíšil, 2002 (upraveno)  
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Na základě této tabulky je patrné, že moduly přetvárnosti jednotlivých zemin 

nedosahují ani minimální požadované hodnoty 45 MPa dle TP 170 a zatřídění do skupin 

VII – X podle vhodnosti pro podloží dle ČSN 72 1002 taktéž ukazuje, že se jedná o 

podloží značně namrzavé, nestabilní a rozbřídavé. Pro možnost výstavby pozemních 

komunikací v těchto lokalitách bude třeba přistoupit k návrhu geotechnických opatření.    
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6 NÁVRHY KONSTRUKCÍ VOZOVEK 

V další částí disertační práce je provedení návrhu konstrukčních vrstev 

pozemních komunikací v obou lokalitách a to pro výstavbu komunikací různých tříd 

dopravního zatížení (tzn. S – VI). Vzhledem k nevhodnosti podložních materiálů (Tab. 

4) tyto návrhy předpokládají výstavbu komunikací na únosném podloží, stabilizovaném 

pomocí geotechnických opatření, s minimální hodnotou modulu přetvárnosti zemní 

pláně 45 MPa a tudíž pro typ podloží P III (Obr. 40 – 43). Vzhledem k úpravě podloží 

není třeba zesilovat ochranné nenamrzavé vrstvy získané z katalogových listů. 

6.1 Třída dopravního zatížení – V (lehké) 

Jedná se o silnici III. třídy s návrhovou kategorií S 4,0/40 (ČSN 73 6101, 2004), 

kde průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel (dále TNV) za 

návrhové období 25 let, dosahuje množství až 100 TNV. 

 

       

                                                                    Obrázek 40 Konstrukce komunikace TDZ V 

 

                                                                      Zdroj: TP 170 (upraveno)  
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6.2 Třída dopravního zatížení – III (polotěžké) 

Jedná se o silnici I. třídy s návrhovou kategorií S 11,5/90 (ČSN 73 6101, 2004), 

kde průměrná denní intenzita provozu TNV za návrhové období 25 let, dosahuje 

množství až 1.500 TNV. 

 

                                                                     

             Obrázek 41 Konstrukce komunikace TDZ III 

 

                                                                            Zdroj: TP 170 (upraveno)  

 

6.3 Třída dopravního zatížení – I (velmi těžké) 

Jedná se o rychlostní silnici s návrhovou kategorií R 27,5/120 (ČSN 73 6101, 

2004), kde průměrná denní intenzita provozu TNV za návrhové období 25 let, dosahuje 

množství až 7.500 TNV. 
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               Obrázek 42 Konstrukce komunikace TDZ I 

 

                                                                                Zdroj: TP 170 (upraveno) 

6.4 Třída dopravního zatížení – S (super těžké) 

Jedná se o dálnici s návrhovou kategorií D 33,5/120 (ČSN 73 6101, 2004), kde 

průměrná denní intenzita provozu TNV za návrhové období 25 let, dosahuje množství 

až 23.500 TNV. 

                                                              

                      Obrázek 43 Konstrukce komunikace TDZ S 

 

                                                                                 Zdroj: TP 170 (upraveno)  
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7 NÁVRHOVÉ KATEGORIE VYBRANÝCH 

KOMUNIKACÍ 

Návrhové kategorie silnic a dálnic jsou dány zlomkem, kde je před lomítkem 

nachází příslušný písemný znak (S, R nebo D) a kategorijní šířka komunikace v metrech 

a za lomítkem návrhová rychlost v km/h (ČSN 73 6101, 2004).  

Volba návrhové kategorie pozemních komunikací je závislá na předpokládané 

intenzitě dopravy a s ní související plynulostí provozu, bez větších a náhlých změn 

prostorového uspořádání, ovlivňujících cestovní rychlost.  

V případě dizertační práce byly navrženy konstrukce komunikací pro 

návrhové kategorie (Tab. 6):   

 jednopruhová silnice (Obr. 44), 

 dvoupruhových silnic (Obr. 45), 

 čtyřpruhových směrově rozdělených silnic a dálnic (Obr. 46), 

 šestipruhových směrově rozdělených silnic a dálnic (Obr. 47). 

 

Tabulka 6 Návrhové kategorie navržených komunikací 

Návrhová kategorie Šířka v m 

písemný 
znak 

b [m] 
návrhová 
rychlost 
[km/h] 

a - a1/a2 v v1 v2 c d e b1, b2 

S 4,0 40 3,00 * * * * * 0,50 * 

S 11,5 90 3,50 0,25 * * 1,50 * 0,50 * 

R 27,5 120 3,75/3,75 * 0,25 0,75 3,00 3,50 0,50 12,50 

D 33,5 120 3,75/3,5 * 0,25 0,75 2,50 3,50 0,50 15,50 

Zdroj: ČSN 73 6101 (2004, upraveno) 
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                                                                Obrázek 44 Jednopruhová silnice  

 

                                                                  Zdroj: ČSN 73 6101 (2004) 1 

 

 

Obrázek 45 Dvoupruhová silnice 

 

Zdroj: ČSN 73 6101 (2004) 

 

Obrázek 46 Čtyřpruhová směrově rozdělená silnice a dálnice 

 

Zdroj: ČSN 73 6101 (2004) 
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Obrázek 47 Šestipruhová směrově rozdělená silnice a dálnice 

 

Zdroj: ČSN 73 6101 (2004) 
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8 VSTUPNÍ DATA PRO POSOUZENÍ 

V PROGARMOVÉM SYSTÉMU PLAXIS 8.2 

U obou lokalit byly na základě vyhodnoceného podrobného 

inženýrskogeologického průzkumu určeny materiálové charakteristiky jednotlivých 

podložních zemin dle tabulkových hodnot. Tyto charakteristiky byly použity jako 

vstupní data pro namodelování podložních vrstev, potřebných k vytvoření 

zjednodušených modelů jednotlivých pozemních komunikací dle třídy dopravního 

zatížení.  

8.1 Materiálové charakteristiky podložních zemin z VP 1 a VP 2 

(Tab. 7 – 14) 

 

Tabulka 7 Materiálové charakteristiky - F5  MI 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) 
Hlína se stř. 
plasticitou 

Třída (dle ČSN 73 1001) F5 

Symbol (dle ČSN 73 1001) MI 

Konzistence zeminy tuhá 

Relativní hutnost                                                           ID * 

Mocnost vrstvy                                                                             m 0,9 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,4 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 15,0 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 17,5 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 2,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 13,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 21,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 0,864 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 0,864 
 Zdroj: Vlastní zpracování 

Součinitelé horizontální a vertikální propustnosti jsou běžně udávány v jednotkách m/s, 

ale pro potřeby programu Plaxis bylo nutno tuto jednotku převést m/den. 
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Tabulka 8 Materiálové charakteristiky - F6 CI 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) Jíl se stř. plasticitou 

Třída (dle ČSN 73 1001) F6 

Symbol (dle ČSN 73 1001) CI 

Konzistence zeminy tuhá 

Relativní hutnost                                                           ID * 

Mocnost vrstvy                                                                              m VP1-2,1 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,4 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 15,5 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 19,0 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 4,5 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 12,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 18,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64E-4 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64E-4 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

Tabulka 9 Materiálové charakteristiky - F6 CL 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) 
Jíl s nízkou 
plasticitou 

Třída (dle ČSN 73 1001) F6 

Symbol (dle ČSN 73 1001) CL 

Konzistence zeminy tuhá 

Relativní hutnost                                                           ID * 

Mocnost vrstvy                                                                             m VP1-6,7;VP2-1,2 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,4 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 16,0 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 19,5 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 4,5 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 12,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 18,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64E-4 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64E-4 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 70 - 

 

 

Tabulka 10 Materiálové charakteristiky - F4 CS 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) Písčitý jíl 

Třída (dle ČSN 73 1001) F4 

Symbol (dle ČSN 73 1001) CS 

Konzistence zeminy tuhá 

Relativní hutnost                                                            ID * 

Mocnost vrstvy                                                                             m VP1-1,5;VP2-2,0+4,5 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,4 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 15,5 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 18,5 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 5,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 15,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 25,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64E-4 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64E-4 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

Tabulka 11 Materiálové charakteristiky - F8 CH 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) 
Jíl s vysokou 
plasticitou 

Třída (dle ČSN 73 1001) F8 

Symbol (dle ČSN 73 1001) CH 

Konzistence zeminy tuhá - tuhopevná 

Relativní hutnost                                                           ID * 

Mocnost vrstvy                                                                             m VP1-1,3;VP2-3,2+4,0 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,42 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 13,8 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 17,0 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 4,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 8,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 15,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64E-4 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64E-4 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka 12 Materiálové charakteristiky - S3 S-F 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) 
Písek s příměsí jem. 

zeminy 

Třída (dle ČSN 73 1001) S3 

Symbol (dle ČSN 73 1001) S-F 

Konzistence zeminy * 

Relativní hutnost                                                           ID 0,33 - 0,67 

Mocnost vrstvy                                                                              m VP1-3,5 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,30 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 17,0 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 21,0 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 14,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 30,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64 
Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

 

Tabulka 13 Materiálové charakteristiky – S2 SP 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) 
Písek s příměsí jem. 

zeminy 

Třída (dle ČSN 73 1001) S2 

Symbol (dle ČSN 73 1001) SP 

Konzistence zeminy * 

Relativní hutnost                                                            ID 0,33 - 0,67 

Mocnost vrstvy                                                                             m VP2-0,8 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,28 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 18,5 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 20,0 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 25,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 33,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,64 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,64 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 14 Materiálové charakteristiky – F5 ML 

Název zeminy (dle ČSN 73 1001) Ornice 

Třída (dle ČSN 73 1001) F5 

Symbol (dle ČSN 73 1001) ML 

Konzistence zeminy měkká 

Relativní hutnost                                                            ID * 

Mocnost vrstvy                                                                              m VP2-0,3 

Materiálový model M-C 

Poissonovo číslo ν * 0,35 

Objemová tíha suché zeminy γ kN.m-3 18,0 

Objemová tíha saturované zeminy γsat kN.m-3 19,5 

Modul přetvárnosti zákl. půdy Edef MPa 2,0 

Efektivní soudržnost zeminy cef kPa 6,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 19,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 0,864 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 0,864 
Zdroj: Vlastní zpracování  

  

8.2 Materiálové charakteristiky konstrukce vozovky a sanačních 

materiálů 

Stanovení parametrů jednotlivých konstrukčních vrstev včetně parametrů vrstev 

živičných a materiálů potřebných ke zvýšení únosnosti základové půdy (Tab. 15 – 21). 

Dané parametry byly získány z certifikovaných údajů výrobců a tabulkových hodnot TP 

170. 

 

Tabulka 15 Materiálové charakteristiky – Živičné vrstvy pozemních komunikací 

Živičné vrstvy TDZ V TDZ III TDZ I TDZ S 

Symbol  
ACO 11, ACP 

16+ 
ACO 11, ACL16+, ACP 

16+ 
SMA 11S, ACL 22S, 

VMT 22 
SMA 11S, ACL 22S, ACP 

22S 

Mocnost vrstvy                                  m        0,1 0,15 0,2 0,27 

Materiálový model ELASTIC ELASTIC ELASTIC ELASTIC 

Poissonovo číslo ν * 0,33 0,33 0,3 0,3 

Objemová tíha  γ kN.m-3 22,0 22,0 22,0 22,0 

Modul přetvárnosti  Edef MPa 5500,0 8250 9000 9000 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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       Tabulka 16 Materiálové charakteristiky – MZK 

Název materiálu 
Mechanicky 

zpevněné 
kamenivo 

Symbol  MZK 

Materiálový model M - C 

Poissonovo číslo ν * 0,25 

Objemová tíha suchého kameniva γ kN.m-3 20,0 

Objemová tíha saturovaného kameniva γsat kN.m-3 22,0 

Modul přetvárnosti kameniva Edef MPa 600,0 

Efektivní soudržnost kameniva cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 30,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,640 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,640 
        Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

       

       Tabulka 17 Materiálové charakteristiky – SD 32-63 

Název materiálu 
Štěrkodrť     
fr. 32-63 

Symbol  ŠD 32-63 

Materiálový model M - C 

Poissonovo číslo ν * 0,30 

Objemová tíha suchého kameniva γ kN.m-3 19,0 

Objemová tíha saturovaného kameniva γsat kN.m-3 21,0 

Modul přetvárnosti kameniva Edef MPa 400,0 

Efektivní soudržnost kameniva cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 35,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 86,400 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 86,400 
      Zdroj: Vlastní zpracování  
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       Tabulka 18 Materiálové charakteristiky – S II 

Název materiálu Stabilizace 

Symbol  S II 

Materiálový model M - C 

Poissonovo číslo ν * 0,20 

Objemová tíha suché stabilizované zeminy γ kN.m-3 22,0 

Objemová tíha saturované stabilizované 
zeminy 

γsat kN.m-3 23,5 

Modul přetvárnosti  Edef MPa 1000,0 

Efektivní soudržnost stabilizované zeminy cef kPa 15,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 17,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 0,864 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 0,864 
      Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

       

       Tabulka 19 Materiálové charakteristiky – ŠD 63-128 

Název materiálu 
Výměna 
podloží 

Symbol  ŠD 63-128 

Materiálový model M - C 

Poissonovo číslo ν * 0,30 

Objemová tíha suchého kameniva γ kN.m-3 23,0 

Objemová tíha saturovaného kameniva γsat kN.m-3 24,0 

Modul přetvárnosti kameniva Edef MPa 450,0 

Efektivní soudržnost kameniva cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření  ϕef ° 40,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 86,400 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 86,400 
      Zdroj: Vlastní zpracování        
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       Tabulka 20 Materiálové charakteristiky – SP 0-32 

Název materiálu 
Štěrkopísek 

fr. 0-32 - 
násyp 

Symbol  ŠP 0-32 

Materiálový model M - C 

Poissonovo číslo ν * 0,30 

Objemová tíha suchého kameniva γ kN.m-3 18,0 

Objemová tíha saturovaného kameniva γsat kN.m-3 22,0 

Modul přetvárnosti kameniva Edef MPa 120,0 

Efektivní soudržnost kameniva cef kPa 0,0 

Efektivní úhel vnitřního tření ϕef ° 30,0 

Součinitel horizontální propustnosti kx m/den 8,640 

Součinitel vertikální propustnosti ky m/den 8,640 
      Zdroj: Vlastní zpracování  

 

 

        

       Tabulka 21 Materiálové charakteristiky – GEOTEXTILIE 

Název materiálu 
Geotextilie 

BASETEX 
800/100 

E·A kN/m 10000,00 
      Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

Geotextilie je charakterizována modulem pružnosti materiálu E a průřezem materiálu A 

– tzv. osová tuhost. 

     
 
  

 

         (8.23) 

Hodnota byla získána ze zatěžovací křivky, z technických listů materiálu Basetex 

800/100 od firmy Tensar International United, pro průměrné přetvoření 0,5% - 1%. 
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8.3 Rozsah modelů včetně základní geometrie a okrajových podmínek 

Provedení zjednodušeného statického modelu (Obr. 48, 49, 51, 53), jednotlivých 

navržených pozemních komunikací, jehož hranice jsou v místech, kde se již neočekávají 

změny napětí a deformací mající vliv na stav komunikace.  

Dále jak již bylo zmíněno v nadpise, modely obsahují základní prvky geometrie, 

kterými jsou jednotlivá rozhraní podložních vrstev, konstrukční vrstvy a geometrie 

příčného průřezu pozemní komunikace dle návrhových parametrů. 

Jako okrajové podmínky je určeno silové působení modelující dopravní zatížení 

(100 kN/m
2
) a přitížení podloží násypem a také model uvažuje s okrajovými 

podmínkami pro konsolidaci, kdy byla stanovena konsolidační omezení na svislých a 

spodní hraně modelu. Dále jsou stanoveny geometrické podmínky tzv. tuhé vany, kdy 

uvažuji statickou rovnováhu v důsledku omezení posunů na hranicích modelu ux = 0 a 

uy = 0. 

 Pozemní komunikace S 4,0/40 – TDZ V 

                          

                      Obrázek 48 Model PK S 4,0/40 – ani v násypu ani v zářezu 

 

                          Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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 Pozemní komunikace S 11,5/90 – TDZ III                 

                          Obrázek 49 Model PK S 11,5/90 – ani v násypu ani v zářezu   

 

                             Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

   Pozemní komunikace R 27,5/120 – TDZ I 

Jedná se o pozemní komunikaci založenou v zářezu splňujícím požadavky ČSN 73 

6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  

Vzhledem k hloubce zářezu 6 m je strmost svahů zářezu ve sklonu 1:1,75 (Obr. 50). 
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              Obrázek 50 Sklon svahů zářezu 

 

                Zdroj: ČSN 73 73 6133 (2010)                 

   

                            Obrázek 51 Model PK R 27,5/120 v zářezu 

 

                            Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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   Pozemní komunikace D 33,5/120 – TDZ S 

Jedná se o pozemní komunikaci založenou na vrstevnatém násypovém tělese 

splňujícím požadavky ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních 

komunikací.  

Vzhledem k výšce násypu 9 m je strmost svahů násypového tělesa odstupňována 

ve sklonech (Obr. 52): 

a) v pásmu do 3 m sklon 1:2,5 

b) v pásmu od 3 do 6 m sklon 1:1,75 

c) v pásmu od 6 do 9 m sklon 1:1,5 

                                 

                               Obrázek 52 Sklon svahů násypu 

 

                                Zdroj: ČSN 73 6133 (2010) 
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                           Obrázek 53 Model PK D33,5/120 na vrstevnatém násypu 

 

                           Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

Pozn.: Modely jsou vsazeny do lokality A, obdobně budu namodelovány i pro podložní vrstvy v lokalitě B 
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9 NÁVRH GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ PRO 

JEDNOTLIVÉ KOMUNIKACE 

V této kapitole bude pro jednotlivé pozemní komunikace proveden návrh 

vhodných geotechnických opatření s přihlédnutím na význam komunikace a finanční 

nároky jednotlivých opatření.  

9.1 TDZ V 

 Výměna základové půdy 

- Výměna neúnosné základové půdy za štěrkodrť frakce 63-128 v tloušťce 1,0 

m. 

 Stabilizace zemin 

- Zlepšení neúnosné základové půdy pomocí vápenné stabilizace v tloušťce 

0,4 m 

 Vyztužení geotextilií BASETEX 800/100 

- Vyztužení geotextilií a snížení počátečního přetvoření při zatížení na 

minimum. 

 Kombinace 

- Kombinace výše uvedených variant geotechnických opatření ke zvýšení 

únosnosti základové půdy. 

9.2 TDZ III 

 Výměna základové půdy. 

 Stabilizace zemin. 

 Vyztužení geotextilií BASETEX 800/100. 

 Kombinace.  
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9.3 TDZ I 

 Výměna základové půdy. 

 Stabilizace zemin. 

 Vyztužení geotextilií BASETEX 800/100. 

 Vibrační vpěchování (štěrkové pilíře) 

- Provádění štěrkových pilířů o průměru 0,7 m a délce 10,0 m, v 

trojúhelníkovém uspořádání o délce strany 2,1m. Osová vzdálenost 

jednotlivých pilířů v příčném řezu 1,0 m. 

 Trysková injektáž 

- Jednofázová metoda provádění sloupů tryskové injektáže cementovou směsí 

o průměru 1,2 m a délce 5,0 m. Osová vzdálenost jednotlivých sloupů 

tryskové injektáže v příčném řezu 2,0 m. 

9.4 TDZ S 

 Stabilizace zemin. 

 Vyztužení geotextiliemi. 

 Vibrační vpěchování (štěrkové pilíře). 

 Snižování vlhkosti (geodrény) – v programu plaxis předdefinovány pomocí 

prvku DRAIN. 

- Aplikace svislých geodrénů o průměru 0,1 m a délce 15,0 m, ve 

čtvercovém uspořádání o délce strany 2,0 m. Osová vzdálenost jednotlivých 

geodrénů v příčném řezu 0,9 m.  
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10 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V PROGRAMOVÉM 

SYSTÉMU PLAXIS 8.2 – LOKALITA A 

Navržené čtyři druhy komunikací byly posuzovány z hlediska únosnosti při 

maximálním dopravním zatížení vlivem pojezdu těžkých nákladních automobilů.  

Nejdříve byl vytvořen model a posouzení stavu bez provedení úpravy podloží, 

kdy se předpokládá, že bude docházet k velkým zejména vertikálním posuvům a tudíž 

k deformacím konstrukce pozemní komunikace.  

Ve druhé fázi bylo provedeno posouzení navržených geotechnických opatření, 

nutných k úspěšnému provedení jednotlivých druhů komunikací v lokalitě A.  

10.1 TDZ V 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do pěti fází: 

 odkop podkladních vrstev, 

 provedení geotechnických opatření, 

 vybudování komunikace, 

 konsolidace – 25 dní bez vpuštění dopravy, 

 dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu. 

10.1.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují přímo pod středem komunikace a 

jejich hodnota dosahuje 76 mm (Obr. 54), což by mohlo být, při dlouhodobějším 

pojezdu těžkými nákladními vozidly, příčinou drobných trhlin v konstrukčních vrstvách 

a krytu PK. V závislosti na vertikálních posunech dochází k horizontálním posunům na 

obě strany ve směru od středu komunikace. Maximální horizontální posuny mají 

zanedbatelnou hodnotu 20 mm (Obr. 55). 
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                 Obrázek 54 Lokalita A - TDZ V – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Vertikální posuny Uy 

 

         Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

 

         Obrázek 55 Lokalita A-TDZ V – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

        Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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10.1.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení V byla namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 56 – 63) dle návrhu v kapitole 9. Tato opatření slouží ke 

snížení deformací podložních vrstev a tím ke zvýšení únosnosti a životaschopnosti 

pozemní komunikace. Vzhledem k menším maximálním posunům již v modelu bez 

geotechnických opatření nebylo možno předpokládat velké rozdíly v modelech níže. 

Jako nejlepší varianta pro tuto modelovou situaci se jeví kombinace sanace pláně a 

výztužné geotextilie Basetex, kdy byla zjištěna maximální hodnota vertikálních posunů 

38 mm (o 53 % menší než bez geotechnických opatření) a horizontálních posunů 

pouhých 11 mm. V ostatních případech byly dosaženy následující výsledky posunů: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 47 mm a Ux = 10 mm 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 59 mm a Ux = 14 mm 

 vyztužení geotextilií – Uy = 64 mm a Ux = 13 mm  

 

U všech modelů je patrné, že největší vertikální posuny se nacházejí pod osou 

komunikace a horizontální posuny pod krajnicemi a mimo komunikaci. 

Obrázek 56 Lokalita A - TDZ V – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování – Plaxis 8.2 
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Obrázek 57 Lokalita A - TDZ V – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 58 Lokalita A - TDZ V – STABILIZACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 59 Lokalita A - TDZ V – STABILIZACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

Obrázek 60 Lokalita A - TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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Obrázek 61 Lokalita A - TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Horizontální posuny Ux 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 62 Lokalita A - TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 63 Lokalita A - TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

10.2 TDZ III 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do pěti fází: 

 odkop podkladních vrstev, 

 provedení geotechnických opatření, 

 vybudování komunikace, 

 konsolidace – 50 dní bez vpuštění dopravy, 

 dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu. 

10.2.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují přímo pod středem komunikace a 

jejich maximální hodnota dosahuje 110mm (Obr. 64), což bude při dlouhodobějším 

pojezdu těžkými nákladními vozidly příčinou deformací a trhlin v konstrukčních 

vrstvách a krytu PK. V závislosti na vertikálních posunech, dochází k horizontálním 

posunům na obě strany ve směru od středu komunikace. Maximální horizontální posuny 

mají zanedbatelnou hodnotu 15 mm (Obr. 65).  
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Obrázek 64 Lokalita A - TDZ III – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 65 Lokalita A - TDZ III – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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10.2.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení III byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 66 – 73) dle návrhu v kapitole 9. Nejvhodnější variantou 

pro tuto modelovou situaci je znovu kombinace sanace pláně a výztužné geotextilie 

Basetex, kdy byla zjištěna maximální hodnota vertikálních posunů 33 mm (o 68 % 

menší než bez geotechnických opatření) a horizontálních posunů 10 mm. V ostatních 

případech byly dosaženy následující výsledky posunů: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 41 mm a Ux = 9 mm, 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 70 mm a Ux = 12  mm, 

 vyztužení geotextilií – Uy = 88 mm a Ux = 10 mm. 

 

Obrázek 66 Lokalita A - TDZ III – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 67 Lokalita A - TDZ III – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

Obrázek 68 Lokalita A - TDZ III – STABILIZACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 69 Lokalita A - TDZ III – STABILIZACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 70 Lokalita A - TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 71 Lokalita A - TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 72 Lokalita A - TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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              Obrázek 73 Lokalita A - TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

10.3 TDZ I 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do pěti fází, kdy pokaždé 

fázi byl zjišťován stupeň stability svahů zářezu, ke zjištění dostatečné stability svahu, 

aby nedošlo k jeho sesuvu. Dále bylo analyzováno smykové čerpání pevnosti, které nám 

určuje stupeň přiblížení Mohrovy kružnice k Mohrově obálce pevnosti. 

      
 

  
 

 Odkop zářezu a podkladních vrstev 

 Provedení geotechnických opatření 

 Vybudování komunikace 

 Konsolidace – 75 dní bez vpuštění dopravy 

 Dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu 
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10.3.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují pod patou svahu zářezu a jejich 

hodnota dosahuje dle modelu 129 mm (Obr. 74), což by při dlouhodobějším pojezdu 

těžkými nákladními vozidly mohlo být příčinou deformací a trhlin napříč celou 

konstrukcí pozemní komunikace. Maximální horizontální posuvy mají hodnotu 48 mm 

(Obr. 75) a nacházejí se pod patou svahu zářezu. Smyková plocha je lokalizována 

v hloubce 2 m pod patou svahu zářezu (Obr. 76) a stupeň stability svahu je 1,45, tudíž je 

stabilní. Čerpání smykové pevnosti (čím nižší má hodnotu, tím je svah stabilnější a je 

vyšší stupeň stability) je bezprostředně pod konstrukcí komunikace rovno 1,00 a ve 

spodnějších podložních vrstvách v rozmezí 0,4 – 0,8 (Obr. 77). 

 

Obrázek 74 Lokalita A - TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 75 Lokalita A - TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

              Obrázek 76 Lokalita A - TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 2,04 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 77 Lokalita A - TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

10.3.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení I byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 78 – 97) dle návrhu v kapitole 9.  

Nejlepší variantou z možných pěti je provedení štěrkových pilířů pomocí 

vibračního vpěchování, kdy byla zjištěna maximální hodnota vertikálních posunů 90 

mm (o 30 % menší než bez geotechnických opatření) a horizontálních posunů 58 mm. 

Stupeň stability po zatížení komunikace byl 1,75. Čerpání smykové pevnosti je ve všech 

případech příznivější než v modelovém stavu bez geotechnických opatření.   

V ostatních případech byly dosaženy následující výsledky posunů a stupňů 

stability: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 105 mm, Ux = 71 mm a F = 1,47 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 121 mm, Ux = 60  mm a F = 1,51 

 vyztužení geotextilií – Uy = 121 mm, Ux = 57 mm a F = 1,69 

 trysková injektáž – Uy = 95 mm, Ux = 56 mm a F = 2,05 
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Obrázek 78 Lokalita A - TDZ I – SANACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 79 Lokalita A - TDZ I – SANACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 80 Lokalita A - TDZ I – SANACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,47 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 81 Lokalita A - TDZ I – SANACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 82 Lokalita A - TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

 

Obrázek 83 Lokalita A - TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 84 Lokalita A - TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,51 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 85 Lokalita A - TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 86 Lokalita A - TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ  – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 87 Lokalita A - TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ  – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 88 Lokalita A - TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,69 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 89 Lokalita A - TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 90 Lokalita A - TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 91 Lokalita A - TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 92 Lokalita A - TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - Smyková plocha – Stupeň stability 2,05 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 93 Lokalita A - TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 94 Lokalita A - TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

Obrázek 95 Lokalita A - TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 96 Lokalita A - TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Smyková plocha – Stupeň stability 1,54 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 97 Lokalita A - TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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10.4 TDZ S 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do osmi fází, kdy pokaždé 

fázi byl zjišťován stupeň stability svahů násypu, aby nedošlo k jeho sesuvu. 

 Provedení geotechnických opatření (u vyztužení geotextilií byla geotextilie 

položena před, ale i v průběhu budování násypu). 

 Vybudování 1. části vrstevnatého násypu. 

 Vybudování přitěžovací lavice. 

 Dokončení násypu. 

 Vybudování konstrukčních vrstev komunikace. 

 Konsolidace – 100 dní bez vpuštění dopravy. 

 Vybudování živičných vrstev komunikace. 

 Dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu. 

10.4.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny po zatížení komunikace dopravou se projevují pod 

osou komunikace a jejich maximální hodnota dosahuje 305 mm (Obr. 98). Maximální 

horizontální posuny se vyskytují pod patou svahu a jejich velikost je 322 mm (Obr. 99). 

Smyková plocha se nachází bezprostředně pod konstrukcí pozemní komunikace (Obr. 

100) a stupeň stability svahů násypu je 1,59. Čerpání smykové pevnosti v násypu i 

podloží pod násypem má hodnotu 1,00 (Obr. 101). 
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Obrázek 98 Lokalita A - TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 99 Lokalita A - TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 100 Lokalita A - TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Smyková plocha – Stupeň stability 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 101 Lokalita A - TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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10.4.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení S byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 102 – 117) dle návrhu v kapitole 9.  

Nejlepší variantou ze čtyř navržených je provedení vertikálních geodrénů 

společně s vybudováním přitěžovací lavice u paty násypu, kdy byla zjištěna maximální 

hodnota vertikálních posunů 53 mm v místě pod osou komunikace a horizontálních 

posunů 13 mm v místě pod násypovým tělesem. Smyková plocha byla lokalizována 

v násypovém tělese ve výšce vrchní hrany přitěžovací lavice a stupeň stability po 

zatížení komunikace byl 1,65. Čerpání smykové pevnosti bylo opět ve všech případech 

příznivější než v modelové stavu bez geotechnických opatření. V ostatních případech 

byly dosaženy následující výsledky posunů a stupňů stability: 

 sanace pláně 100 cm – Uy = 249 mm, Ux = 144 mm a F = 1,60, 

 vyztužení geotextilií (geotextilie byla v kládána i mezi jednotlivé vrstvy násypu, 

jinak by došlo ke kolapsu zemního tělesa. Ve spodní a svrchní části násypu byla 

na celou šířku a v prostřední části pouze do čtvrtiny násypu z každé strany) – 

Uy = 282 mm, Ux = 141 mm a F = 2,68, 

 štěrkové pilíře – Uy = 90 mm, Ux = 68 mm a F = 1,59. 
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Obrázek 102 Lokalita A - TDZ S – SANACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 103 Lokalita A - TDZ S – SANACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 104 Lokalita A - TDZ S – SANACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,45 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 105 Lokalita A - TDZ S – SANACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 106 Lokalita A - TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 107 Lokalita A - TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 108 Lokalita A - TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Smyková plocha – stupeň stability 2,68 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 

 

Obrázek 109 Lokalita A - TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Čerpání smykové pevnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 117 - 

 

Obrázek 110 Lokalita A - TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 111 Lokalita A - TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 112 Lokalita A - TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Smyková plocha – stupeň stability 1,59 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 113 Lokalita A - TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Čerpání smykové pevnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 114 Lokalita A - TDZ S – GEODRÉNY – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

 

  

Obrázek 115 Lokalita A - TDZ S – GEODRÉNY – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 116 Lokalita A - TDZ S – GEODRÉNY – Smyková plocha – stupeň stability 1,59 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
 

Obrázek 117 Lokalita A - TDZ S – GEODRÉNY – Čerpání smykové pevnost 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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10.5 Tabulka porovnání výsledků pro Lokalitu A 

V následující tabulce (Tab. 22) jsou shrnuty výsledné hodnoty jednotlivých 

modelových situací bez geotechnických opatření a s jejich použitím, u všech 

analyzovaných tříd dopravního zatížení. 

 

Tabulka 22 Porovnání výsledků modelů pro Lokalitu A 

TDZ V 
Vertikální posuny po 

zatížení dopravou [mm] 
Horizontální posuny po 
zatížení dopravou [mm] 

Stupeň stability 

Bez geotechnických 
opatření 

76 20 * 

Sanace pláně 47 10 * 

Stabilizace pláňe 59 14 * 

Vyztužení geotextilií 64 13 * 

Kombinace 38 11 * 

TDZ III       

Bez geotechnických 
opatření 

110 15 * 

Sanace pláně 41 9 * 

Stabilizace pláňe 70 12 * 

Vyztužení geotextilií 88 10 * 

Kombinace 33 10 * 

TDZ I       

Bez geotechnických 
opatření 

129 48 1,45 

Sanace pláně 105 71 1,47 

Stabilizace pláňe 121 60 1,51 

Vyztužení geotextilií 121 57 1,69 

Trysková injektáž 95 56 2,05 

Štěrkové pilíře 90 58 1,75 

TDZ S       

Bez geotechnických 
opatření 

305 352 1,59 

Sanace pláně 249 144 1,60 

Vyztužení geotextilií 282 141 2,68 

Štěrkové pilíře 90 68 1,59 

Geodrény 53 13 1,65 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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11 POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI V PROGRAMOVÉM 

SYSTÉMU PLAXIS 8.2 – LOKALITA B 

Navržené čtyři druhy komunikací v lokalitě B byly opět posuzovány z hlediska 

únosnosti při maximálním dopravním zatížení vlivem pojezdu těžkých nákladních 

automobilů.  

Nejdříve byl proveden model a posouzení stavu jednotlivých tříd dopravního 

zatížení pozemních komunikaci bez provedení úpravy podloží, kdy se předpokládá, že 

bude docházet k velkým zejména vertikálním posuvům a tudíž k deformacím 

konstrukce pozemní komunikace včetně živičných vrstev.  

Ve druhé fázi bylo provedeno posouzení navržených geotechnických opatření, 

nutných k úspěšnému provedení jednotlivých druhů komunikací v dané lokalitě B.  

11.1 TDZ V 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do pěti fází: 

 odkop podkladních vrstev, 

 provedení geotechnických opatření, 

 vybudování komunikace, 

 konsolidace – 25 dní bez vpuštění dopravy, 

 dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu. 

 

11.1.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují přímo pod středem komunikace a 

jejich hodnota dosahuje 99 mm (Obr. 118), což by mohlo přivodit, při dlouhodobějším 

pojezdu těžkými nákladními vozidly, vznik drobných trhlin v konstrukčních vrstvách a 

krytu pozemní komunikace. V závislosti na vertikálních posunech, dochází 
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k horizontálním posunům na obě strany ve směru od středu komunikace. Maximální 

horizontální posuny mají hodnotu 28 mm (Obr. 119).  

 

Obrázek 118 Lokalita  B -TDZ V – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 119 Lokalita  B -TDZ V – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

11.1.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení V byla namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 120 – 127) dle návrhu v kapitole 9. Tato opatření slouží ke 

snížení deformací podložních vrstev a tím ke zvýšení únosnosti a životaschopnosti 

pozemní komunikace. Nejlepší variantou pro tuto modelovou situaci se jeví kombinace 

sanace pláně a výztužné geotextilie Basetex, kdy byla zjištěna maximální hodnota 

vertikálních posunů 10 mm (o 90 % menší než bez geotechnických opatření) a 

horizontálních posunů pouhých 3,0 mm. V ostatních případech byly dosaženy 

následující výsledky posunů: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 72 mm a Ux = 22 mm 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 70 mm a Ux = 22 mm 

 vyztužení geotextilií – Uy = 96 mm a Ux = 28 mm  
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Obrázek 120 Lokalita  B -TDZ V – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 121 Lokalita  B -TDZ V – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 122 Lokalita  B -TDZ V – STABILIZACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 123 Lokalita  B -TDZ V – STABILIZACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 1 
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Obrázek 124 Lokalita  B -TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 125 Lokalita  B -TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 126 Lokalita  B -TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 127 Lokalita  B -TDZ V – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux  

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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11.2 TDZ III 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen opět do pěti fází. 

 Odkop podkladních vrstev 

 Provedení geotechnických opatření 

 Vybudování komunikace 

 Konsolidace – 50 dní bez vpuštění dopravy 

 Dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu  

11.2.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují přímo pod středem komunikace a 

jejich hodnota dosahuje 81 mm (Obr. 128). V závislosti na vertikálních posunech 

dochází k horizontálním posunům na obě strany ve směru od středu komunikace. 

Maximální horizontální posuny mají zanedbatelnou hodnotu 10 mm (Obr. 129).  

 

Obrázek 128 Lokalita  B -TDZ III – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 129 Lokalita  B -TDZ III – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

11.2.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení III byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 130 – 137) dle návrhu v kapitole 9.  

Nejlepší variantou pro tuto modelovou situaci je kombinace sanace pláně a 

výztužné geotextilie Basetex, při jejímž použití byla zjištěna maximální hodnota 

vertikálních posunů 37 mm (o 54 % menší než bez geotechnických opatření) a 

horizontálních posunů 8 mm. V ostatních případech byly dosaženy následující výsledky 

posunů: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 57 mm a Ux = 14 mm 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 81 mm a Ux = 13  mm 

 vyztužení geotextilií – Uy = 80 mm a Ux = 14 mm  
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Obrázek 130 Lokalita  B -TDZ III – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 131 Lokalita  B -TDZ III – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 132 Lokalita  B -TDZ III – STABILIZACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 133 Lokalita  B -TDZ III – STABILIZACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 134 Lokalita  B -TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 135 Lokalita  B -TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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                 Obrázek 136 Lokalita  B -TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

              Obrázek 137 Lokalita  B -TDZ III – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ + SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 135 - 

 

11.3 TDZ I 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen znovu do pěti fází, kdy po 

každé fázi byl zjišťován stupeň stability svahů zářezu, ke zjištění dostatečné stability 

svahu, aby nedošlo k jeho sesuvu. 

 Odkop zářezu a podkladních vrstev 

 Provedení geotechnických opatření 

 Vybudování komunikace 

 Konsolidace – 75 dní bez vpuštění dopravy 

 Dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu 

11.3.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny se projevují pod osou pozemní komunikace a jejich 

maximální hodnota dosahuje 182 mm (Obr. 138), což bude, při dlouhodobějším pojezdu 

těžkými nákladními vozidly, příčinou deformací a trhlin napříč celou konstrukcí 

pozemní komunikace. Maximální horizontální posuny mají hodnotu 57 mm (Obr. 139) 

a nacházejí se v podložních vrstvách v úseku od osy jízdního pásu po patu svahu zářezu. 

Smyková plocha je minimální v hloubce cca 0,5 m pod patou svahu (Obr. 140) a stupeň 

stability svahu je 1,53, tudíž je stabilní. Čerpání smykové pevnosti pod konstrukcí 

komunikace má hodnotu 1,0 (Obr. 141) 
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Obrázek 138 Lokalita  B -TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 139 Lokalita  B -TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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            Obrázek 140 Lokalita B - TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,53 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 141 Lokalita  B -TDZ I – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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11.3.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení I byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 142 – 161) dle návrhu v kapitole 9.  

Nejlepší variantou z možných pěti je provedení štěrkových pilířů pomocí 

vibračního vpěchování, kdy byla zjištěna sice maximální hodnota vertikálních posunů 

122 mm, ale tyto posuny se nacházejí bezprostředně pod patou svahu zářezu a skutečné 

vertikální posuny pod tělesem pozemní komunikace dosahují maximálních hodnot 70 

mm. Maximální horizontální posuny byly zjištěny taktéž pod patou svahu zářezu a 

jejich hodnota velikost je 52 mm. Smyková plocha se nachází pod patou svahu a byla 

lokalizována v hloubce 0,5 m. Stupeň stability svahu po zatížení komunikace byl 1,64. 

Čerpání smykové pevnosti je opět v modelových stavech s geotechnickými opatřeními 

příznivější než ve stavu bez opatření. 

V ostatních případech byly dosaženy následující výsledky posunů a stupňů 

stability: 

 sanace pláně tl. 100 cm – Uy = 111 mm, Ux = 59 mm a F = 1,71 

 stabilizace pláně tl. 40 cm – Uy = 118 mm, Ux = 43  mm a F = 1,63 

 vyztužení geotextilií – Uy = 152 mm, Ux = 43 mm a F = 1,57 

 trysková injektáž – Uy = 95 mm, Ux = 56 mm a F = 2,05 
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Obrázek 142 Lokalita  B -TDZ I – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 143 Lokalita  B -TDZ I – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 144 Lokalita B - TDZ I – SANACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,71 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 145 Lokalita  B -TDZ I – SANACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 146 Lokalita  B -TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 147 Lokalita  B -TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 148 Lokalita B - TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,63 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 149 Lokalita  B -TDZ I – STABILIZACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 150 Lokalita  B -TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 151 Lokalita  B -TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 152 Lokalita B - TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,57 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 153 Lokalita  B -TDZ I – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 154 Lokalita  B -TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 155 Lokalita  B -TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 156 Lokalita B - TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,52 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 157 Lokalita  B -TDZ I – TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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Obrázek 158 Lokalita  B -TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 159 Lokalita  B -TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 160 Lokalita B - TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Smyková plocha – Stupeň stability 1,64 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 161 Lokalita  B -TDZ I – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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11.4 TDZ S 

Postup provádění byl v programu Plaxis 8.2 rozdělen do šesti fází, kdy pokaždé 

fázi byl zjišťován stupeň stability svahů násypu, aby nedošlo k jeho sesuvu. 

 Provedení geotechnických opatření (u vyztužení geotextilií byla geotextilie 

položena před, ale i v průběhu budování násypu). 

 Výstavba vrstevnatého násypu. 

 Vybudování konstrukčních vrstev komunikace. 

 Konsolidace – 75 dní bez vpuštění dopravy. 

 Vybudování živičných vrstev komunikace. 

 Dopravní zatížení 100 kN na jednu nápravu. 

11.4.1 Bez geotechnických opatření 

Maximální vertikální posuny po zatížení komunikace se projevují pod osou 

komunikace a jejich maximální hodnota je 779 mm (Obr. 162), horizontální posuny 

mají hodnotu 287 mm (Obr. 163). Smyková plocha byla zastižena v hloubce cca 5 m 

pod rostlým terénem a zasahuje do násypového tělesa (Obr. 164). Stupeň stability svahů 

násypu je 1,33, což by mohlo mít za následek sesuv svahu. Čerpání smykové pevnosti 

má hodnotu jak v podložních vrstvách, tak i v násypu 1,0 (Obr. 165).   
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Obrázek 162 Lokalita  B -TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 163 Lokalita  B -TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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           Obrázek 164 Lokalita B - TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 165 Lokalita  B -TDZ S – BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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11.4.2 S geotechnickými opatřeními 

Na danou komunikaci v třídě dopravního zatížení S byla opět namodelována 

geotechnická opatření (Obr. 166 – 181) dle návrhu v kapitole 9.  

Nejlepší variantou ze čtyř navržených je provedení vertikálních geodrénů 

společně s vybudováním přitěžovací lavice u paty násypu, kdy byla zjištěna maximální 

hodnota vertikálních posunů 126 mm v místě pod osou komunikace a horizontálních 

posunů 45 mm v místě pod násypovým tělesem. Stupeň stability po zatížení 

komunikace byl 1,76. Čerpání smykové pevnosti je ve všech variantách geotechnických 

opatření příznivější než ve stavu namodelovaném bez geotechnických opatření. 

V ostatních případech byly dosaženy následující výsledky deformací a stupňů stability: 

 sanace pláně 100 cm – Uy = 215 mm, Ux = 74 mm a F = 1,57 

 vyztužení geotextilií (geotextilie byla v kládána i mezi jednotlivé vrstvy násypu, 

jinak by došlo taktéž ke kolapsu zemního tělesa) – Uy = 568 mm, Ux = 229 mm 

a F = 1,91 

 štěrkové pilíře – Uy = 136 mm, Ux = 73 mm a F = 1,60 

Obrázek 166 Lokalita  B -TDZ S – SANACE PLÁNĚ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 167 Lokalita  B -TDZ S – SANACE PLÁNĚ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 168 Lokalita B - TDZ S – SANACE PLÁNĚ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,57 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2 
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Obrázek 169 Lokalita  B -TDZ S – SANACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 170 Lokalita  B -TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 171 Lokalita  B -TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 172 Lokalita B - TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ - Smyková plocha – Stupeň stability 1,91 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 173 Lokalita  B -TDZ S – VYZTUŽENÍ GEOTEXTILIÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 174 Lokalita  B -TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 175 Lokalita  B -TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 176 Lokalita B - TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE - Smyková plocha – Stupeň stability 1,60 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 177 Lokalita  B -TDZ S – ŠTĚRKOVÉ PILÍŘE – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 178 Lokalita  B -TDZ S – GEODRÉNY - Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 179 Lokalita  B -TDZ S – GEODRÉNY - Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 180 Lokalita B - TDZ S – GEODRÉNY - Smyková plocha – Stupeň stability 1,76 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 160 - 

 

Obrázek 181 Lokalita  B -TDZ S – GEODRÉNY – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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11.5 Tabulka porovnání výsledků modelů pro lokalitu B 

V následující tabulce (Tab. 23) jsou shrnuty výsledné hodnoty jednotlivých 

modelových situací bez geotechnických opatření a s jejich použitím, u všech 

analyzovaných tříd dopravního zatížení. 

Tabulka 23 Porovnání výsledků modelů pro Lokalitu B 

TDZ V 

Vertikální posuny po 

zatížení dopravou 

[mm] 

Horizontální posuny 

po zatížení dopravou 

[mm] 

Stupeň stability 

Bez geotechnických 

opatření 
99 28 * 

Sanace pláně 72 22 * 

Stabilizace pláňe 70 22 * 

Vyztužení geotextilií 96 28 * 

Kombinace 10 3 * 

TDZ III       

Bez geotechnických 

opatření 
81 10 * 

Sanace pláně 57 14 * 

Stabilizace pláňe 81 13 * 

Vyztužení geotextilií 80 14 * 

Kombinace 37 8 * 

TDZ I       

Bez geotechnických 

opatření 
182 57 1,53 

Sanace pláně 111 59 1,71 

Stabilizace pláňe 118 43 1,63 

Vyztužení geotextilií 152 43 1,57 

Trysková injektáž 95 56 2,05 

Štěrkové pilíře 70 52 1,64 

TDZ S       

Bez geotechnických 

opatření 
779 287 1,48 

Sanace pláně 215 74 1,57 

Vyztužení geotextilií 568 229 1,91 

Štěrkové pilíře 136 73 1,60 

Geodrény 126 45 1,76 
Zdroj: Vlastní zpracování  
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12 PŘÍKLAD Z PRAXE 

Pro ilustraci některých výše uvedených výsledků jsem vybral výstavbu pozemní 

komunikace v areálu Obchodního a společenského centra v Havířově (Obr. 182). 

 

Obrázek 182 Situace zájmové lokality 

 

Zdroj: Prusek (2010) 

12.1 Sondážní práce 

Vrtné průzkumné práce byly provedeny strojní soupravou HP 50 a bylo 

provedeno celkem 16 průzkumných vrtů. Pro potřeby dizertační práce je důležitý vrtný 

profil VP–1, který byl proveden v místě projektované příjezdové komunikace do areálu 

obchodního a společenského centra (Obr. 183).  
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Obrázek 183 Lokace vrtu  VP-1 

 

Zdroj: Prusek (2010) 

Provedenou vrtanou sondáží byla jako nejhlubší vrstva zastižena poloha 

převážně fluviálních šedých a šedožlutých štěrkopísků a světle šedých, rezavočervených 

a šedožlutých písků, s vložkami jílovitých písků a štěrku (Obr. 184). Tato vrstva byla 

zastižena v hloubkovém intervalu od 12,6 m do 14,0 m p.t 

12.2 Inženýrskogeologické poměry 

Podle výsledků sondáže, laboratorních rozborů vzorků zemin, orientačních 

penetračních měření a makroskopického posouzení zemin zastižených ve vrtech bylo 

podle ČSN 73 1001 – Základová půda pod plošnými základy stanoveno, že lokalita má 

složité základové poměry. 

Důvodem je zejména skutečnost, kdy souvrství jílovitých zemin vykazuje 

proměnlivou konzistenci v rozsahu od tuhé do měkké konzistence. Ta převážně klesá s 

hloubkou pod terénem od tuhé na úroveň tuhoměkkou až měkkou. Sníženou 

konzistenci, doloženou také laboratorními rozbory, nelze přičítat podzemní vodě, 

jelikož její hladina nebyla v daném vrtu VP-1 naražena, ale postupnému průsaku 

VP-1 
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povrchových vod do jílovitých vrstev a jejich zadržování v četných vrstvičkách s 

vyšším obsahem písčité frakce.  K zadržování vody dochází především ve spodní vrstvě 

jílů tř. F6, kde se projevují proměnlivé a nepravidelné vložky zemin měkké konzistence. 

Podloží komunikací bude vyžadovat díky nižší konzistenci, úpravu zemin 

základové spáry. Veškeré jílovité zeminy jsou rozbřídavé a namrzavé a vyžadují 

ochranu před povrchovou vodou a promrznutím (Prusek, 2010). 

Obrázek 184 Geologický profil VP-1 

 

Zdroj: Prusek (2010) 
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12.3 Návrh konstrukčních vrstev komunikací 

V rámci výstavby obchodního a společenského centra došlo k výstavbě 

příjezdové komunikace, od napojení na ulici Dělnickou až po zásobovací dvůr centra, 

včetně napojení stávajících zpevněných ploch a sjezdů.  

 Návrhová úroveň porušení a dopravní zatížení: Projektant 

komunikaci zařadil do návrhové úrovně porušení D0 (Tab. 2), a to 

z důvodu očekávané třídy dopravního zatížení I (Tab. 3), kdy zohlednil 

množství nákladních vozidel, která se budou pohybovat po komunikaci 

minimální rychlostí s předpokládanými zastávkami na vykládku zboží, 

tudíž bude docházet k zatížení komunikace odpovídajícímu přejezdu více 

jak 3500 těžkých nákladních vozidel v obou směrech za 24 hodin. 

 Únosnost podloží: Vzhledem k podmínečné vhodnosti (MG) a 

nevhodnosti (MI, CL) zemin v podloží, zařadil projektant podloží 

komunikace do typu P III (Tab. 4) a navrhl jako nezbytné, úpravu zemin 

v podloží na typ P II za pomocí stabilizace hydraulickým pojivem (3% 

CaO) v mocnosti 50 cm (Mičulka, 2011) Jako alternativní návrh byla 

navržena výměna podložní vrstvy o mocnosti 100 cm těženým 

kamenivem frakce 63-128 mm. 

 Konstrukce vozovky dle RDS: Na základě výše uvedených skutečností 

navrhl projektant konstrukci vozovky dle katalogového listu D0-N-3 

(Obr. 185). 
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Návrh konstrukčních vrstev komunikace: 

 asfaltový koberec mastixový  SMA 11 S   40 mm  

 spojovací postřik emulzí  0.20kg.m
2
     

 asfaltový beton velmi hrubý  ACL 22 S  80 mm  

 spojovací postřik emulzí  0.30kg.m
2
    

 obalované kamenivo   ACP 22 S  80 mm  

 infiltrační postřik    2,0 kg/m
2
 

 kamenivo zpevněné cementem SC C8/10  170 m  

 štěrkodrť 0-32 ŠD   150 mm 

------------------------------------------------------------------------------  

CELKEM    520 mm 

 

                                Obrázek 185 Katalogový list D0-N-3 

 

                                 Zdroj: TP 170  (2004) 
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12.4 Analýza V PROGRAMU PLAXIS 8.2 

Výše uvedené návrhy geotechnických opatření a konstrukce komunikace byly 

posouzeny v programovém systému Plaxis 8.2 stejným způsobem, jako v předešlé 

kapitole. Tudíž byla nejdříve namodelována situace, kdy by došlo k výstavbě 

komunikace bez použití sanačních opatření a následně byly provedeny modely 

reprezentující navržená geotechnická opatření.  

12.4.1 Geometrie a zatřídění zemin 

Matematický model (Obr. 186) komunikace byl vytvořen v charakteristickém 

řezu komunikací. Geologická skladba v řezu byla uvažována na základě vrtu VP – 1 a 

geotechnické vlastnosti zemin potřebné pro výpočet byly přijaty z inženýrsko-

geologického průzkumu. V modelu nebylo uvažováno s hladinou podzemní vody, která 

nebyla dle inženýrsko-geologického průzkumu v řezu VP – 1 zastižena. 

12.4.2 Řešení systémovým programem PLAXIS 8.2 

Pro zadanou úlohu byl použit základní Mohr-Coulombův konstitutivní model. 

Pro vytvoření sítě elementů byl využit automatický generátor sítě. Výpočet byl řešen 

v jednotlivých fázích výstavby: 

 odkop zářezu a podkladních vrstev, 

 provedení geotechnických opatření, 

 vybudování komunikace, 

 zatížení vozovky dopravou, převážně nákladní pro příjezd vozidel do 

zásobovacího dvora obchodního centra. 

12.4.3 Výstupy programového systému PLAXIS 8.2 

Vyhodnocení a porovnání výsledků jsem provedl pro stav bez geotechnických 

opatření (Obr. 187 - 190), pro sanaci pláně (Obr. 191 - 194) a pro stabilizaci pláně (Obr. 

195 - 198). 
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 Obrázek 186 Matematický model v příčném řezu 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

 

Obrázek 187 BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 188 BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

 

Obrázek 189 BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Smyková plocha – Stupeň stability 1,55 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 190 BEZ GEOTECHNICKÝCH OPATŘENÍ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 191 SANACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 192 SANACE PLÁNĚ – Horizontální posu

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 193 SANACE PLÁNĚ – Smyková plocha – Stupeň stability 3,33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  



Geomechanika podloží dopravních staveb 

 

- 172 - 

 

Obrázek 194 SANACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 195 STABILIZACE PLÁNĚ – Vertikální posuny Uy 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 196 STABILIZACE PLÁNĚ – Horizontální posuny Ux 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

Obrázek 197 STABILIZACE PLÁNĚ – Smyková plocha – Stupeň stability 2,81 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  
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Obrázek 198 STABILIZACE PLÁNĚ – Čerpání smykové pevnosti 

 

Zdroj: Vlastní zpracování - Plaxis 8.2  

 

12.4.4 Vyhodnocení výsledků 

Stav bez geotechnických opatření: Maximální vertikální posuny se projevují 

v místě pod zatíženou vozovkou a jejich hodnota je 77 mm (Obr. 187). Vlivem těchto 

deformací může docházet k narušení konstrukčních vrstev a následným poruchám na 

živičném povrchu. Maximální horizontální posuny mají hodnotu 62 mm a vyskytují se 

v podloží pod oběma kraji pozemní komunikace (Obr. 188). Hloubka smykové plochy 

je 4,25 m (Obr. 189) a stupeň stability svahu zářezu je v tomto stavu 1,55, tudíž je 

svahové těleso poměrně stabilní a nedojde k jeho sesuvu. Čerpání smykové pevnosti 

v podloží komunikace je z velké části rovno 1,0 (Obr. 190). 

Stav po sanaci podložních vrstev: Maximální vertikální posuny se projevují 

v hlubších podložních vrstvách a ve svazích zářezu, jejich hodnota je 28 mm. Pod 

zatíženou vozovkou dochází k minimálním vertikálním posunům – 4 - 8 mm, což je o 

65 % menší hodnota než v případě bez geotechnických opatření (Obr. 191). Maximální 

horizontální posuny mají hodnotu 24 mm a jsou lokalizovány opět pod oběma kraji 

pozemní komunikace (Obr. 192). Zároveň došlo i ke snížení hloubky smykové plochy 
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na úroveň 1,25 m pod patu svahu zářezu (Obr. 193) a tím ke zvýšení stability svahu se 

stupněm stability 3,33. Čerpání smykové pevnosti pod vozovkou je v rozmezí od 0,4 – 

1,0 (Obr. 194). 

Stav stabilizace podložních vrstev: Maximální vertikální posuny se projevují 

v místech svahů zemního tělesa a jejich hodnota je 39 mm. Vertikální posuny v místě 

pod zatíženou vozovkou se vlivem vápenné stabilizace podložní jílové vrstvy snížily o 

více než polovinu oproti modelovému stavu bez geotechnických opatření a to na 36 mm 

(Obr. 195). Maximální horizontální posuny jsou taktéž 39 mm a probíhají také 

v místech pod oběma kraji pozemní komunikace (Obr. 196). Hloubka smykové plochy 

pod patou svahu zářezu je 2,25 m (Obr. 197) a stupeň stability svahu zářezu je 2,81. 

Čerpání smykové pevnosti je v rozmezí 0,6 – 1,0 (Obr. 198).   

12.4.5 Porovnání výsledků 

Z porovnání výsledku je zřejmé, že navržená geotechnická opatření byla 

nezbytná a zaručila vyšší únosnost podloží pro realizaci konstrukčních vrstev pozemní 

komunikace. Z porovnání mezi oběma geotechnickými opatřeními vychází, dle 

předpokladu podloženého výsledky z předchozí kapitoly, lépe řešení pomocí sanace 

pláně těženým kamenivem frakce 63-128. 

12.4.6 Ekonomické vyhodnocení výsledků 

S ohledem na ekonomickou náročnost jednotlivých opatření vychází plně 

dostačující varianta vápenné stabilizace podloží mnohem levněji než provedení sanace 

podložních vrstev kamenivem frakce 63-128.  

 

Tabulka 24 Položkový rozpočet geotechnických opatření 

Geotechnické opatření MJ Množství Cena (Kč)/MJ Celkem (Kč) 

Vápenná stabilizace m
2
 1200 98 117600 

Sanace - kamenivo fr. 63-128 t 2400 230 552000 
 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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13 ZÁVĚR 

V dizertační práci byla provedena analýza a porovnání využití jednotlivých 

technologií geotechnických opatření v lokalitách s málo únosnými nebo neúnosnými 

podložními zeminovými vrstvami.  

Pro potřeby disertační práce byla porovnávána následující geotechnická opatření. Pro 

pozemní komunikace nižší třídy dopravního zatížení – S 4,0/40 a S 11,5/90 byla 

modelována výměna podložních vrstev kamenivem frakce 63-128 o mocnosti 100 cm, 

vápenná stabilizace zemní pláně do hloubky 40 cm, vyztužení pláně geotextilií 

BASETEX 800/100 a kombinace těchto opatření. Pro pozemní komunikace vyšší třídy 

dopravního zatížení – R27,5/120 a D33,5/120 byla krom výše uvedených opatření 

modelována i odvodňovací opatření - geodrény, vyztužná opatření zvyšující deformační 

charakteristiku podložních zemin – trysková injektáž a opatření jak k odvodňení, tak i k 

výztužení – vibrační vpěchování s prováděním štěrkových pilířů.  

Tato opatření byla porovnávána jak vůči sobě v jednotlivých modelových situacích tříd 

dopravního zatížení, tak i oproti modelovému stavu bez těchto opatření, kdy byla 

namodelována výstavba pozemní komunikace na neúnosném podloží plném jílových 

rozbřídavých a namrzavých vrstev. 

Z výsledků této analýzy je jasně patrné, že vytyčený hlavní cíl disertační práce byl 

splněn a bylo potvrzeno, že použitím geotechnických opatření dochází ke zvýšení 

deformačních charakteristik podložních zemin a tím ke zvýšení únosnosti a 

životaschopnosti konstrukce pozemní komunikace včetně živičných vrstev krytu. U 

nižších tříd dopravního zatížení měla největší vliv na snížení deformací podložních 

vrstev sanace zemní pláně jako samostatné opatření, navíc při její kombinaci 

s výztužnou geotextilií byly hodnoty deformací minimální. U vyšších tříd dopravního 

zatížení, jak v zářezu, tak i na násypu byla zřejmá důležitost zvýšení koeficientu filtrace 

a odvedení vody z podloží. Vzhledem ke konsolidaci došlo k rozptýlení pórových tlaků 

a k nárůstu stability a vertikálních posunu. Následně po zkonsolidování a vpuštění těžké 

nákladní dopravy byly vertikální posuny a deformace konstrukčních vrstev vozovky 

nejnižší. Z tohoto hlediska se ukázalo jako nejvhodnější použití vertikálních geodrénů u 

násypu a vibračního vpěchování s prováděním štěrkových pilířů v zářezu. 
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V návaznosti na modelové příklady použití geotechnických opatření byla provedena 

analýza skutečně projektované stavby. Jednalo se o výstavbu pozemní komunikace 

v areálu Obchodního a společenského centra v Havířově, kdy byla opět namodelována 

situace bez použití jakýchkoliv sanačních opatření a s ní byla porovnána modelová 

situace výměny podložních vrstev kamenivem frakce 63-128 o mocnosti 100 cm a 

vápenná stabilizace zemní pláně do hloubky 50 cm. I v tohoto praktického případu 

korespondují výsledky s výsledky modelových situací a je patrné, že použitím 

geotechnických opatření dojde k radikálnímu snížení deformací v podloží této stavby. 

Na závěr je tedy třeba konstatovat, že při vhodném projekčním návrhu geotechnických 

opatření, buď samostatných anebo kombinací více opatření, je možné provést liniovou 

stavbu jakékoliv třídy dopravního zatížení i v lokalitách s velmi neúnosnými zeminami 

v podloží. 
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