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Anotace 

Syntetická vlákna jsou poměrně novou variantou vyztužování zemin. Většinu 

informací o tomto tématu lze získat ze zahraničních zdrojů pod klíčovými slovy “random 

reinforcement“ - rozptýlená výztuž, “fibre reinforcement“ – vláknitá výztuž. 

 Zlepšení vlastností zeminy spočívá v rovnoměrném rozložení syntetických vláken po 

celém objemu. Předpokládaným výsledkem je zvýšení smykové pevnosti a únosnosti 

vzniklého kompozitního materiálu. 

 Hlavním cílem této práce je prezentace výsledků smykové krabicové zkoušky 

prováděné v geotechnické laboratoři Žilinské University v Žilině. Následně ověření použití 

této metody pomocí matematického modelování v programu Plaxis. Polyesterová vlákna 

délky 70 mm byla dodána firmou Bonar geosynthetics, a.s. sídlící na Slovensku. 

Klíčová slova: rozptýlená výztuž, vláknitá výztuž 

 

Annotation  

Synthetic fibers are relatively new variant of Soil Reinforcement. Most of the 

information on this topic can be obtained from foreign sources under the keywords "random 

reinforcement" - random  reinforcement, "fiber reinforcement" - fibrous reinforcement. 

Improving the properties of the soil consist in uniform dislocation of synthetic fibers 

throughout the volume. The expected result is an increase in shear strength and bearing 

capacity of the resulting composite material. 

The main goal of this thesis is to present the results of the direct shear  tests made in a 

geotechnical laboratory in University in Žilina Then verify the application of this method by 

using mathematical modeling program Plaxis. Polyester fiber length of 70 mm was supplied 

by Bonar geosynthetics Inc. with headquarters in the Slovak Republic. 

Key words: random reinforcement, fibre reinforcement 
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Seznam použitého značení 
 
A - Plocha [m2] 

Cc - Součinitel křivosti 

Cu - Součinitel nestejnorodosti 

CO2 – Oxid uhličitý 

ČSN  - Česká technická norma 

Eoed(+) - Oedometrický modul přetvárnosti [MPa] 

Eoed(-) - Oedometrický modul pružnosti [MPa] 

IP – Index plasticity 

PES - Polyester (Polyethylentereftalát) 

PP - polypropylen 

PS - Proctor Standart (Proctorova zkouška zhutnění)  

N - Normálová síla na smykové ploše [kN] 

T - Smyková síla na smykové ploše [kN] 

USD – Americký dolar 

c - Soudržnost [kPa] 

h - Výška [m] 

m - Hmotnost [kg] 

n - Pórovitost [%] 

w - Měrná vlhkost [%] 

wL - vlhkost na mezi tekutosti [%] 

wP – vlhkost na mezi plasticity [%] 

γ - Objemová tíha přirozeně vlhké zeminy [kN/m3] 

∆h - Rozdíl výšky [mm] 

ε - Poměrné přetvoření 

ρd - Objemová hmotnost vysušené zeminy [kg/m3] 

σ - Normálové napětí na smykové ploše [kPa] 

τ - Smykové napětí na smykové ploše [kPa] 

φ - Úhel vnitřního tření  [°]    
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1.Úvod 
 

 

Současná společnost klade na otázku ochrany životního prostředí větší váhu, než bylo zvykem 

dříve, a tato tendence bude zajisté pokračovat i v budoucnu. Veškerá průmyslová odvětví, 

včetně stavebnictví, by se měla snažit o zodpovědné chování v této otázce. Rozptýlená 

syntetická výztuž je jednou z možností, která může pomoci geotechnice být šetrnější k 

přírodě. Samotná myšlenka implementování syntetického materiálu do zeminy nezní příliš 

ekologicky. Skutečnost, že by tato metoda mohla zabránit obrovským přesunům nevyhovující 

zeminy, které by byly nahrazeny pouhým smícháním zeminy s vlákny, tento faktor výrazně 

převyšuje. [2] 

Vyztužování rozptýlenou výztuží je vhodné v jemnozrnných zeminách a 

jemnozrnných píscích. Velikost zrn těchto zemin není výrazněji vyšší než průměr vláken. Ve 

štěrkových zeminách se s využitím nepočítá,  jelikož se nepředpokládá, že by vlákna měla 

vliv na jejich mechanické vlastnosti. [10] 

Pro mikro výztuž mohou být využity materiály umělého, či rostlinného původu. 

Rostlinná vlákna mohou být vyrobena například z kokosových skořápek, juty nebo také z 

konopných vláken. Jako umělé materiály je možné použít sklo, ocel nebo syntetika. 

Využívané syntetické materiály jsou především polypropylen (PP), polyester (PET) 

a polyamidy (PA). Vlákna se dále mohou lišit také strukturou a tvarem. [10] 

Metoda je vhodná pro využití především při konstrukci či sanaci svahů a náspů. Je 

předpoklad, že vlákna zlepší především pevnostní parametry zeminy. Tudíž využití bude 

cíleno na situace, kde by tohoto faktu mohlo být využito. 
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2.  Vývoj syntetik 

2.1.  Historie využití geosyntetik  

 

 

Vyztužené zeminy jsou odjakživa součástí přírody a je to také velice stará technika, kterou 

používali již naši předci.  Kořeny stromů a jiných rostlin přirozeně chrání svahy proti erozi a 

také zvířata využívají kombinaci zemin a částí rostlin na stavbu příbytků. Vegetace byla po 

dlouhou dobu používána na zlepšování stability svahů. Cihly z jílu vyztužené slámou a 

rákosem jsou popsány i v Bibli. Babyloňané využívali vyztuženou zeminu na stavbu  chrámů, 

tzv. “Zikuratů”, před více než 3000 lety. Na Velké čínské zdi, postavené před více než 2000 

let, jsou části, které obsahují směs jílu a stěrku vyztuženou větvemi tamaryšku. Silnice 

vyztužené různými materiály jako rákosem a svazky dřeva používali také staří Římané. [1] 

Za nejstarší antickou stavbu, která nese známky vyztužení rozptýlenou výztuží, je 

považován zikkurat v Dur-Kurigalzu (Obr. 1), stojící přibližně 30 km od současného 

Bagdádu. Na stavbu byly využity hliněné cihly tloušťky od 130 mm do 400 mm vyztužené  

slámou  a  rákosovými  rohožemi. Zikkurat byl postaven  mezi roky 1345 – 1324 př. n. l..  ,  a  

to do výšky přibližně 60 m. První patro konstrukce bylo zrestaurováno za vlády Saddáma 

Husajna. [2] 

 

Obr. 1 – Zikkurat v Dur - Kurigalzu 
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 Přírodní materiály používané jako výztuž v konstrukcích nejsou doménou pouze 

antických dob.  Napříč dějinami můžeme na  pozůstatcích starých vesnic sledovat využití 

hlíny smíchané se slámou, rákosem nebo prasečími štětinami. Zásadní nedostatek všech 

těchto biologických materiálů je jejich biologický rozklad. [1] 

 První zmínky o zlepšování vlastností zemin při zemních pracích pochází z 19. století, 

ovšem takto starých informací je velmi málo. Zajímavý je příspěvek z roku 1822,  kdy britská 

armáda pomocí chrastí, prken a plátna vyztužovala vojenské konstrukce (Pasley, 1822). Byla 

to pravděpodobně historicky první konstrukce vyztužená geotextilií. Její životnost byla 

nejspíš velice krátká. Geotextilie jako stálý vyztužující prvek mohla být využita až s 

příchodem syntetických materiálů. Ty přichází s přelomem 60. a 70. let minulého století. Od 

té doby se syntetika dostávají do geotechnické praxe. [3] 

 Za běžně užívané metody vyztužování pomocí syntetik považujeme geotextilie, 

geomříže a geobuňky. Rozptýlená výztuž je novou metodou, která v geotechnice dosud hledá 

své místo. V uplynulých letech se touto metodou zabývalo několik zahraničních autorů, např. 

Fallorca, Pinto (2002, 2004, 2006);  Michalowski, Čermák (2001, 2003); Bahar et al. (2002); 

Kumar et al (1999); McGown et al. (2004) a další. Většina článků se zaměřuje na laboratorní 

zkoumání směsí zemin s různými druhy vláken a jejich vlivem na výsledné mechanické 

vlastnosti. Reálné použití či terénní zkoušky nejsou doposud výrazně popsány. [10] 

 Z tohoto důvodu se následující dvě kapitoly věnují ukázce terénní zkoušky a reálné 

aplikaci rozptýlené syntetické výztuže. 

 

2.2.  Zkušenosti s vlákny v ČR 

 

 

V  České Republice se výzkumem zabývala Ing. Rubišarová Ph.D. Její disertační práce 

zahrnuje i dvě terénní zkoušky. První z nich, provedená v obci Velké Albrechtice nedaleko 

města Ostrava v roce 2008, bude popsána v textu níže. Tato zkouška zde není uváděna 

z důvodu prezentace jejich výsledků, ale pouze jako názorný příklad aplikace rozptýlené 

výztuže.  
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Zemina dostupná v místě zkoušky byla zatříděna jako jíl písčitý. Z tohoto materiálu 

byl pro zkušební účely vytvořen násep o následujících rozměrech: délka 50 m, šířka 5 m a 

výška 0,5 m. Prvních 20 m bylo smíšeno s polyesterovými vlákny. Následujících 5 m bylo 

ponecháno bez vyztužení proto, aby byly odděleny úseky s různými typy vláken. Dalších     

20 m náspu bylo vyztuženo polypropylenovými vlákny.  Poslední segment byl také ponechán 

bez výztuže,  jelikož k přesnému vyhodnocení výsledků bylo nutné znát také chování zeminy 

v přírodním stavu. [2] 

 

Obr. 2 – Rozmístění vláken 

Části určené k vyztužování byly rozděleny na čtverce 1 m x 1 m. Do každého čtverce 

bylo položeno v plastovém vaku 5 kg  příslušných vláken (Obr. 2).  Požadovaná koncentrace 

rozptýlené výztuže byla 0,5 %. Na celou plochu čtverců byla vlákna rozprostřena ručně. 

Takto připravený podklad byl promíchán frézou o šířce 2,5 m (Obr. 3).  [2]   

 

Obr. 3 – Míchání vláken 
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 Před zarovnáním náspu byly odebrány vzorky  určené k laboratornímu testování. 

Fakt, že vlákna k sobě byla navzájem vázána, ztěžoval zarovnávání pomocí grejdru (Obr. 4). 

Zarovnaný násep byl zhutněn vibračním válcem o hmotnosti 20 t. Po zarovnání a zhutnění 

byly odebrány vzorky pro určení přesné objemové hmotnosti. [2] 

 

Obr. 4 – Zarovnání zeminy 

 

 

2.3. Zkušenosti s vlákny ze zahraničí 

 

 

                 Jeden z největších projektů, ve kterém byla využita vláknitá výztuž, byl realizován 

ve městě Grand Prairie v Texasu v USA.  Jedná se o přibližně 2100 m2 mělkého svahu silnice 

u jezera Joe Pool. V konstrukci bylo vyztuženo okolo 73 000 m3 zeminy, vyztužené 294 000 

kg polypropylenových vláken.  Svah byl vybudován v 80. letech z těžkého jílu, což byla 

jediná lokálně dostupná zemina. V průběhu let se na svahu začala objevovat porušení o 

hloubce 2-3 metry, která v roce 2002 začala ovlivňovat vozovku silnice (Obr.5).  [4] 
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Obr. 5 – Sesuv svahu 

Nebyl dostatek prostoru na snížení sklonu svahu z důvodu blízkosti jezera. Konvenční 

oprava svahu by zahrnovala odstranění stávajícího jílového svahu výměnou za nový. Metoda 

mikrovýztuže umožňovala využití stávajícího jílového náspu, který byl odstraněn po krátkých 

sekcích (Obr.6) a vrácen zpět, jakmile byla přidána vlákna. [4] 

Obr. 6 – Odebrání svahu 
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Využití vláken výrazně snížilo ekonomické náklady a to především tím, že nebylo 

nutné zeminu složitě odvážet a následné přivážet novou. Tento fakt dle výpočtu  také snížil 

více než o polovinu zatížení ovzduší oxidem uhličitým (Tab.1). [4] 

 

Tab. 1 – Porovnání nákladů 

 Ekonomická i ekologická náročnost byla o tolik výhodnější především z důvodu, že 

nejbližší zemina vhodná a dostupná pro výměnu se nacházela ve vzdálenosti 24 km. 

Vyztužování náspu probíhalo ve dvou časových rozmezích,  a to v roce 2004 a 2007. 

Využívána byla polypropylenová vlákna délky přibližně 78 mm (Obr.7). [4] 

 

Obr. 7 - Použitá PP vlákna 

 

 

 



13 
 

3. Laboratorní měření vlastností směsí 

3.1. Materiály 

3.1.1 Zemina 

 

Při hledání materiálu byl kladen důraz na skutečnost, aby se co nejvíce podobal tomu, jež byl 

použit při předchozím výzkumu. Zemina byla odebrána z konstrukce náspu silnice 

“prodloužená Rudná“ na úseku mezi ostravskou městskou částí Poruba a obcí Vřesina. 

Jelikož zemina byla odebrána z přírodního prostředí, nebyla stejnorodá.  

 

Obr. 8 – Homogenizace zeminy 

Tento problém byl vyřešen homogenizací ve stavební míchačce tak, že do jedné 

míchačky bylo vždy vloženo stejné množství zeminy z každého odebraného pytle. V zemině 

se vyskytovaly stmelené části, pro jejich rozmělnění byly do míchačky současně vkládány 

dlažební kostky (Obr.8). Celkem bylo na zkoušky připraveno 380 kg zeminy. Pro její uložení 

byla připravena  nádrž,  zapůjčená z katedry dopravního inženýrství,  a byla upravena tak, aby 

chránila materiál před povětrnostními vlivy (Obr.9).  

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 – Skladování zeminy 
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Zrnitostní prosévací zkouška 

Postup zkoušky dle ČSN CEN ISO/TS 17892-4, zatřiďování dle ČSN EN ISO 14688-2.  

Zkouška byla nejprve provedena v laboratoři geotechniky na fakultě stavební VŠB. Po 

konzultaci s doc. Ing. Giang Nguyen, Ph.D. na Žilinské Universitě, jím bylo podotknuto, že 

zatřídění jako S2 (SP-písek špatně zrněný) je pravděpodobně nesprávné z důvodu opomenutí 

propláchnutí nižších frakcí přes jemnější síta.  Proto byla tato zkouška kompletně opakována 

v geotechnické laboratoři Žilinské University s následujícím výsledkem: 

Velikost Celkový 
 síta [mm]  propad [%] 

31.5 100 
16 98.86 
8 97.01 
4 92.97 
2 85.10 
1 67.71 

0.5 40.88 
0.25 29.79 

0.125 24.06 

0.063 22.09 
0.0572 20.99 
0.0344 17.66 
0.0246 16.55 
0.0160 14.33 
0.0069 8.84 
0.0049 7.78 
0.0035 5.88 
0.0019 2.09 
0.0011 1.14 

Tab. 2 – Zrnitostní rozbor 

 Na vzorku jemných částic byla provedena zkouška pro zjištění meze tekutosti a 

plasticity, dle nichž byla zemina specifikována jako jílovitá. 

Cc = 8,6 

Cu = 97,4 

wL = 31,2 % 
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wp = 14,1 % 

Ip = 17,1 % 

 

Graf 1 – Určení plasticity 

 

Graf 2 Křivka zrnitosti 

 

Materiál byl zatříděn jako S5 (SC – písek jílový). 
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Laboratorní určení vlhkosti  

Postup zkoušky dle ČSN CEN ISO/TS 17892-1. 

Důležitou hodnotou pro následující zkoušky byla vlhkost zeminy a to především pro 

proctorovu zkoušku zhutnění. 

Pomůcky: laboratorní váha s přesností na tři desetinná místa, keramické váženky, sušárna 

Postup zkoušky: Pro dosažení co nejpřesnější hodnoty bylo odebráno celkem 10 vzorků. 

Každý z nich byl odebrán z jiného místa nádoby, ve které byla zemina uložena. Vzorky byly 

umístěny do váženek, převáženy a sušeny v sušárně při teplotě 105 ˚C po dobu 48 hodin. 

Suché vzorky byly opět zváženy a výsledky zpracovány v programu Microsoft Excel.  

Příklad výpočtu (váženka č. 52): w =
w d

d b
  . 100  = 

, 	 ,

, 	 ,
 . 100 = 2,9 % 

 

Tab. 3 – Určení vlhkosti 

(mb – hmotnost váženky, mw – hmotnost váženky s vlhkou zeminou, md – hmotnost váženky 
se suchou zeminou, w – vlhkost zeminy) 

 

Z vypočtených hodnot vlhkosti byla aritmetickým průměrem stanovena hodnota 
vlhkosti na 3 %. 
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Proctorova zkouška zhutnění 

Postup zkoušky dle ČSN EN 13286-2/736185. 

Cílem zkoušky bylo určení optimální vlhkosti k dosažení maximální objemové 

hmotnosti suché zeminy. Tato hodnota byla potřebná pro následující zkoušky. 

Pomůcky: laboratorní váha s přesností na tři desetinná místa, keramické váženky, sušárna,  

proctorův přístroj, zhutňovací válec, nádoba na destilovanou vodu 

Postup zkoušky: Nejdříve byl zvážen prázdný zhutňovací válec bez vzorku a změřeny jeho 

rozměry pro získání hodnoty objemu. Byla známa hodnota vlhkosti zeminy připravené ke 

zkouškám. Ta činila 3 % hmotnostního poměru. Hmotnost zeminy potřebná k naplnění celého 

válce byla odhadnuta na 2,25 kg. Přírůstek měřené vlhkosti byl zvolen na 2 %. Přidáním 

destilované vody do požadovaného množství zeminy byly připraveny vzorky s vlhkostmi:      

5 %, 7 %, 9%, 11% a 13 %. Takto připravené byly přikryty a ponechány stát 24 hodin, aby se 

vlhkost rovnoměrně rozdělila. První zkouška byla provedena s původní vlhkostí. Do hutnícího 

válce bylo vloženo 750 g zeminy a tato první vrstva byla hutněna 25 údery v proctorově 

přístroji. Tento postup se opakoval ještě dvakrát. Poté byl válec vyjmut, horní povrch 

zhutněné zeminy začištěn podle hrany a následně převážen. Zkouška se opakovala se všemi 

připravenými vzorky. Z každého zhutněného válce byly odebrány tři vzorky pro určení 

vlhkosti. Dbalo se, aby byl každý vzorek odebrán z jiné části válce. Všechny hmotnostní 

hodnoty byly zaznamenány a výsledky zpracovány v programu Microsoft Excel. 

Příklad výpočtu (w = 3%):  

Proporce válce:    Hmotnost mc = 2,57 kg, Objem V = 0,000939 m3  

Hmotnost zeminy:    ms = mall - mc = 4,180 – 2,570 = 1,610 kg 

Vlhkost:     w63. = 
w d

d b
 . 100 = 

, ,

, ,
 . 100 = 2,6 % 

     w64. = 
w d

d b
 . 100 = 

, ,

, ,
 . 100 = 2,5 % 

w64. = 
w d

d b
 . 100 = 

, ,

, ,
 . 100 = 2,6 % 
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Objemová hmotnost suché zeminy:  ρd = 
	.

 = 
, 	. ,

,
 = 1664,65 kg/m3 

 

Tab. 4 – Výsledky proctorovy zkoušky 

 

Graf 3 – Proctorova křivka 

Z výsledného grafu proctorovy zkoušky je zřejmé, že při vlhkosti 9 % zemina 

dosahuje nejvyšší suché objemové hmotnosti, konkrétně 2091 kg/m3. Tato hodnota bude 

využívána při smykové krabicové zkoušce a při edometrické zkoušce pro určení množství 

zeminy potřebného ke zkoušce. V předchozím výzkumu bylo zjištěno, že s různými obsahy 

vláken není zřejmá tendence změny suché objemové hmotnosti písčité zeminy (Graf 4). Tudíž 

tato hodnota bude využita jak pro čistou zeminu, tak pro zeminu smíšenou s vlákny. 
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Graf 4 – Zobrazení závislosti obsahu vláken na ρd 

3.1.2. Vlákna 

 

Vlákna využitá ke zkouškám byla dodána firmou Bonar sídlící na Slovensku. Jednalo se o 15 

kg polyesterových vláken délky 70 mm.  Technický název těchto vláken zní: Texzem PES 

200, 70 mm.  

Délková hustota [dtex] 2 200 

Délka [mm] 70 

Tahová pevnost [kN] 154 

Měrná hmotnost [kg/m3] 1361 

Tab. 5 – Vlastnosti PES vláken 

 Tato vlákna se vyrábí nasekáním plnohodnotných certifikovaných PES vláken 

určených na tkaní geotextilií a geomříží. Jejich cena se odvíjí od nákupní ceny PES vláken na 

světových burzách.  

 

Obr. 10 – Použitá PES vlákna 
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3.2. Smyková krabicová zkouška 

 

 

Cílem zkoušky bylo zjištění pevnostních parametrů zeminy vyztužené rozptýlenou výztuží. 

Při předchozím výzkumu byl pro tuto zkoušku využit smykový krabicový přístroj Fröwag o 

rozměrech krabice: 100 x 100 x 30 mm. Výsledné naměřené hodnoty sice potvrzovaly,  že 

vlákna mají na úhel vnitřního tření a soudržnost kladný vliv, ale dosahovaly až extrémních 

hodnot (Graf 5). 

Při koncentraci vláken v zemině 1,5 % dosáhla soudržnost více než 300 kPa (Tab.6). 

Tato hodnota odpovídá spíše soudržnosti skalní horniny než vyztužené zeminy. Jako hlavní 

příčina takto vysokých hodnot byla určena velikost krabice, jelikož vlákna délky 70 mm v 

těchto rozměrech protínala smykovou plochu vícekrát, než by tomu bylo v reálu možné. 

Jejich působením se tangenciální napětí potřebné k usmyknutí zeminy vyšplhalo takto 

vysoko. 

 

Graf 5 - Mohrovy obalové čáry dosažené v předchozím výzkumu 

Obsah vláken  [%]  0.0 0.5 1.0 1.5 

c [kPa]       0 70.5 217.5 323 

φ [˚] 33.22 40.93 29.77 42.52 

Tab. 6 - Pevnostní parametry dosažené v předchozím výzkumu 



21 
 

Z tohoto důvodu bylo využito nabídky z Žilinské university v Žilině, která poskytla 

možnost využití jejich geotechnické laboratoře, ve které se nachází smykový přístroj o 

velikosti krabice: 300 x 300 x 150 mm. Přístroj s názvem Shearmatic 300 (Obr.11) je 

digitálně ovládaný a velikost jeho krabice je ideální pro testování geosyntetik. 

 

Obr. 11 – Krabicový smykový přístroj Shearmatic  

Tento přístroj je pracovně velmi vytížený, proto bylo nutné jeho využití pečlivě 

naplánovat. Po krátké komunikaci s vedoucím laboratoří žilinské katedry geotechniky doc. 

Ing. Giang Nguyen, Ph.D., který asistoval i při samotných zkouškách, byl sjednán termín  

29. 7. - 1. 8. 2014. Zkušební vzorky bylo nutné připravit před odjezdem. 

 Po předchozích zkušenostech s menšími objemy zeminy bylo zřejmé, že ruční míchání 

zeminy s vlákny, tak aby byla vlákna rovnoměrně rozložena v celém vzorku, není vhodnou 

metodou. Hmotnost zeminy na jednu zkoušku byla spočtena na 28,23 kg (Tab. 7). Proto byla 

na přípravu vzorků propůjčena stavební míchačka z katedry stavebních hmot. 
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Vzorek mzeminy [kg] mvláken [kg] mvody [kg] 

SC 35 / 2.1 

SC+0.5% vláken 35 0.175 2.1 

SC+1.0% vláken 35 0.350 2.1 

SC+1.5% vláken 35 0.525 2.1 

Tab. 1 – Hmotnostní poměry zkoušené směsi 

 Z důvodu časové tísně a také skutečnost, že transport tak velkého množství 

zkušebního materiálu z Ostravy do Žiliny nebyl možný, bylo rozhodnuto, že na jednom 

vzorku proběhnou všechny tři plánované stupně zkoušky. Proto při přípravě vzorků bylo 

počítáno s rezervou více než 5 kg, která byla nezbytná, jelikož materiál se při vybírání z 

krabice snadno dostane do míst, ze kterých ho není možno dostat zpět a znovu použít. 

 Vlákna jsou dodávána ve stavu, kdy je pohromadě v jednom kuse například sto 

vláken, která je nutno před mícháním rozdružit, tak aby jich bylo co nejméně (Obr.12). Tato 

činnost je časově velmi náročná. Vláken bylo takto dohromady nutno nachystat 1 050 g. Proto 

byla k této činnosti přibrána asistentka. I přesto příprava vláken trvala cca 4 hodiny. 

 

Obr. 12 – Příprava vláken do směsi 
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Na jeden vzorek bylo odváženo 35 kg  zeminy,  příslušná hmotnost vláken a do 

nádoby připraveno 2,1 kg vody. Zemina byla nasypána do míchačky, ta byla uvedena do 

provozu. Vhodnější variantou bylo nejprve smísit zeminu s vodou a až poté přidat vlákna. V 

případě, že toto bylo učiněno opačně, vlákna se nezačala mísit se zeminou, volně se 

pohybovala po míchačce a tvořila shluky. Při ideální vlhkosti tento problém odpadal a vlákna 

se po 5 minutách míchaní rovnoměrně rozmístila v celém vzorku (Obr.13). 

 Tímto postupem byly připraveny všechny čtyři vzorky. S vyšším obsahem vláken rostl 

i čas nutný k požadovanému promíšení. Výsledná konsistence zeminy s rozptýlenou výztuží 

byla pravidelná a bylo by velice náročné dosáhnout stejné kvality pomocí ručního míchání. 

Každý ze vzorků byl následně uložen do plastového pytle, který se zajistil drátem a pro 

udržení požadované vlhkosti byl tento vložen do dalšího pytle a opět zajištěn drátem. Zemina 

byla takto ponechána více než 24 hodin, tudíž uvažujeme, že vlhkost byla v celém vzorku 

rovnoměrná. Takto připravené vzorky byly transportovány do Žiliny. 

 

Obr. 13 – Míchání směsi 
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Postup zkoušky dle ČSN ISO/TS 17892-10 

Pomůcky: Automatický digitální smykový krabicový přistroj Shearmatic 300, dláto, pěch, 

lopatka, lavor na opětovné míchání směsi, nůž, kladivo, pravítko 

Bylo rozhodnuto, že vzorek v krabici bude ukládán ve třech vrstvách z důvodu 

vhodnějšího zhutnění. Prostřední vrstva o mocnosti 9 cm byla vyšší, jelikož ji protíná 

smyková plocha. Vzhledem k tomu, že v normě není uveden stav, ve kterém je vhodné 

zeminu do smykače ukládat, výpočet množství zeminy potřebné k jedné zkoušce byl 

proveden z ρd (Tab.9). Normálové zatěžovací stupně byly určeny na hodnoty 0,05, 0,1 a 0,2 

MPa. Z důvodu nedostatku času byla rychlost posunu nastavená na 0,5 mm za sekundu a čas 

konsolidace pouze 20 minut. 

 

 

 

 

Postup zkoušky: Jako první byla provedena zkouška na nevyztužené zemině. Do krabice byl 

nasypán materiál první vrstvy.  Na pěchování byl používán ocelový pěch (Obr.14) a hutnilo se 

do té doby, než byla celá plocha v požadované výšce. Po zhutnění první vrstvy byl povrch 

pravidelně narušen pro lepší propojení s vrstvou následující. Stejný postup se opakoval u 

každé vrstvy. Po naplnění bylo na vrch krabice aplikováno zatěžovací zařízení, následně bylo 

možné spustit konsolidaci 50 kPa. Přístroj automaticky spustil smykovou zkoušku po 

ukončení konsolidace. Všechny měřené hodnoty byly automaticky zaznamenávány na hard 

disk počítače připojeného k přístroji. Po ukončení zkoušky bylo odejmuto zatěžovací zařízení 

a čelisti krabice vráceny do počátečního stavu. Pomocí dláta a kladiva byla zemina odebrána 

z krabice a do připraveného lavoru  znovu převážena a doplněna o rozdíl hmotností. Žádoucí 

bylo, aby se vzorek použitý na další zatěžovací stupeň zkoušky co nejvíce podobal vzorku 

prvnímu. Bylo nutné ji co nejlépe rozmělnit a promíchat. Takto se proces opakoval pro 

všechny zatěžovací stupně a další vzorky vyztužené vlákny. S rostoucím obsahem vláken se 

příprava a výměna vzorků stávala stále více fyzicky i časově náročnou. Výsledky byly 

exportovány do programu Microsoft Excel a v něm také zpracovány. 

ρd = 2091 kg/m3   V = 0.0135 m3 

vrstva hvrstvy [cm] mvrstvy [kg] 

1 3 5.65 

2 9 16.93 

3 3 5.65 

Tab. 9 – Rozdělení vzorku v krabici 
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Výstupy zkoušky SC: 

 

σ [kPA] τdef [kPA] 

50.4 51.1 

100.3 112.3 

200.4 226.3 

Tab. 10 – Výsledná napětí smykové zkoušky na vzorku SC 

 

Graf 6 – Mohrova obalová čára vzorku SC 

Rovnice obalové čáry: y = 1.164x - 6.3234  → φ = 49,33°  c = -6,32 kPa 

 

Graf 7 – Závislost horizontální deformace a tangenciálního napětí při SC 
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Výstupy zkoušky SC + 0,5% Texzem: 

 

σ [kPA] τdef [kPA] 

50.3 63.5 

100.2 137.6 

200.4 272.3 

Tab. 11 – Výsledná napětí smykové zkoušky na vzorku SC + 0,5% Texzem 

 

Graf 8 – Mohrova obalová čára vzorku SC + 0,5% Texzem 

Rovnice obalové čáry: y = 1.3848x - 4.1582  → φ = 54,17°  c = -4,16 kPa 

 

Graf 9 – Závislost horizontální deformace a tangenciálního napětí při SC + 0,5% Texzem 
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Výstupy zkoušky SC + 1,0% Texzem: 

 

σ [kPA] τdef [kPA] 

50.4 92.8 

100.3 155.3 

200.4 321.3 

Tab. 12  – Výsledná napětí smykové zkoušky na vzorku SC + 1,0% Texzem 

 

Graf 10 – Mohrova obalová čára vzorku SC + 1,0% Texzem 

Rovnice obalové čáry: y = 1.5425x + 9.2697→ φ = 57,04°  c = 9,27 kPa 

 

Graf 11 – Závislost horizontální deformace a tangenciálního napětí při  SC + 1,0% Texzem 
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Výstupy zkoušky SC + 1,5% Texzem: 

 

σ [kPA] τ [kPA] 

50.2 86.7 

100.3 168.3 

200.4 326.5 

Tab. 13 – Výsledná napětí smykové zkoušky na vzorku SC + 1,5% Texzem 

 

Graf 12 – Mohrova obalová čára vzorku SC + 1,5% Texzem 

Rovnice obalové čáry: y = 1.5942x + 7.3683→ φ = 57,90°  c = 7,37 kPa 

 

Graf 13 – Závislost horizontální deformace a tangenciálního napětí při  SC + 1,5% Texzem 
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Obr. 14 – Hutnění vzorku SC + 0,5% Texzem v krabici 

 

Obr. 15 – Smyková plocha vzorku SC + 0,5% Texzem po zkoušce 
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Obr. 16 – Smyková plocha vzorku SC po zkoušce 

Při odebírání každého vzorku byly znatelně vidět hranice hutněných vrstev (Obr.16) a 

také smyková plocha (Obr.15).  Z celkových výsledků je patrné,  že nejvhodnější je 

kombinace zeminy s 1 % vláken (Obr.17, Tab.14). 

 

Obr. 17 – Detail obalových čar všech vzorků zaměřený na soudržnost  

vzorek SC SC+0.5% SC+1.0% SC+1.5% 

c [kPA] -6.3 -4.2 9.3 7.3 

ϕ [˚] 49.3 54.2 57.0 57.9 

Tab. 14 – Shrnutí výsledných pevnostních parametrů 
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Graf 14 – Porovnání výsledné soudržnosti a ϕ ve sloupcových grafech 

 

3.3. Oedometrická zkouška stlačitelnosti 

 

 

Jelikož nejlepší pevnostní parametry byly zjištěny při jednoprocentní koncentraci 

vláken, byla tato varianta určena jako vhodná pro matematické modelování. Nutným 

parametrem při práci v programu Plaxis je edometrický modul materiálu. Byla tedy 

provedena oedometrická zkouška na vzorku čisté zeminy a na vzorku vyztuženém jedním 

procentem vláken. Pro větší přesnost byly na každém vzorku provedeny tři zkoušky. 

ρd = 2091 kg/m3   V = 0.000339 m3 

vzorek  mzeminy [kg] mvláken [kg] 

SC 0.709 / 

SC+1.0% vláken 0.709 0.0709 

Tab. 15 – Hmotnosti zeminy a vláken použité ke zkoušce 

Nejprve bylo nutné zvlhčit  zeminu na požadovaných 9 % a takto připravenou ji 

nechat odstát 24 hodin pro správné rozložení vody ve vzorku. Byl změřen přesný objem 

prstence edometru, s jehož pomocí a využitím ρd byla spočtena hmotnost zeminy potřebná na 

jednu zkoušku a také příslušná hmotnost vláken (Tab.15). Dle možností laboratoře byly 

zvoleny zatěžovací stupně: 0.05, 0.10, 0.20, 0,40 MPa. 

Postup zkoušky dle ČSN ISO/TS 17892-5 

Pomůcky: laboratorní váha s přesností na tři desetinná místa, edometrický přístroj, 

edometrický prstenec, indikátorové hodinky, závaží 
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Postup zkoušky: Příslušné množství zeminy bylo zhutněno do prstence. Jeho povrch byl 

zarovnán (Obr.18) a byl vložen do edometrického přístroje. Rameno s indikátorovými 

hodinkami bylo umístěno do správné polohy a fixačními šrouby řádně zajištěno. Vzorek byl 

postupně zatěžován dle zatěžovací řady. Po ustálení deformace a jejím zaznamenáním bylo 

přidáno další závaží až do maximálního zatížení a přistoupilo se k odlehčovací části zkoušky. 

Všechny výsledky byly zpracovány v program Microsoft Excel. 

Příklad výpočtu (SC zkouška č.1):  

Poměrné přetvoření:   ε0,05+ =   =	
,

 = 0,02 

     ε0,10+ =   =	
,

 = 0,029 

     ε0,10- =   =	
,

 = 0,059 

     ε0,05- =   =	
,

 = 0,057 

Edometrické moduly:   E0,05-0,10+
oed.=  =  

, ,

, ,
 = 5,769 MPa 

     E0,1-0,05-
oed.=  =  

, ,

, ,
 = 1,923 MPa 

Další hodnoty byly dopočteny stejným způsobem a výsledná hodnota byla stanovena 

jako průměr všech třech měření. Všechna měření  jsou zaznamenána v tabulkách a grafech 

níže.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 – Příprava vzorku na edometrickou zkoušku 
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SC zkouška č.1 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.600 0.020 

0.10 0.860 0.029 

0.20 1.290 0.043 

0.40 1.860 0.062 

0.20 1.840 0.061 

0.10 1.780 0.059 

0.05 1.700 0.057 

0.00 1.250 0.042 

SC zkouška č.2 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.580 0.019 

0.10 0.660 0.022 

0.20 1.070 0.036 

0.40 1.770 0.059 

0.20 1.720 0.057 

0.10 1.680 0.056 

0.05 1.590 0.053 

0.00 1.040 0.035 

SC zkouška č.3 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.370 0.012 

0.10 0.710 0.024 

0.20 1.160 0.039 

0.40 1.810 0.060 

0.20 1.780 0.059 

0.10 1.710 0.057 

0.05 1.630 0.054 

0.000 0.780 0.026 

Tab.16 – Poměrná přetvoření na vzorcích SC 



34 
 

SC zkouška č.1 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 5.769 E0, 4-0,2 3.164 

E0,1-0,2 6.977 E0,2-0,1 1.571 

E0,2-0,4 10.526 E0,1-0,05 0.786 

E0,05-0,4 8.333 E0,4-0,05 65.625 

ØE 7.757 ØE 1.841 

SC zkouška č.2 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 18.750 E0, 4-0,2 3.332 

E0,1-0,2 7.317 E0,2-0,1 1.688 

E0,2-0,4 8.571 E0,1-0,05 0.840 

E0,05-0,4 8.824 E0,4-0,05 58.333 

ØE 11.546 ØE 1.954 

SC zkouška č.3 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 4.412 E0, 4-0,2 3.256 

E0,1-0,2 6.667 E0,2-0,1 1.628 

E0,2-0,4 9.231 E0,1-0,05 0.823 

E0,05-0,4 7.292 E0,4-0,05 58.333 

ØE 6.770 ØE 1.902 

Tab. 17 – Edometrické moduly vzorků SC 

 

Graf 15 – Křivka stlačitelnosti vzorků SC 
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SC+1.0% Texzem zkouška č.1 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.170 0.006 

0.10 0.650 0.022 

0.20 1.150 0.038 

0.40 2.260 0.075 

0.20 2.210 0.074 

0.10 2.140 0.071 

0.05 2.030 0.068 

0.00 1.360 0.045 

SC+1.0% Texzem zkouška č.2 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.680 0.023 

0.10 1.140 0.038 

0.20 1.650 0.055 

0.40 2.240 0.075 

0.20 2.220 0.074 

0.10 2.150 0.072 

0.05 2.040 0.068 

0.00 1.210 0.040 

SC+1.0% Texzem zkouška č.3 

Napětí s [MPa] ∆h [mm] ε=∆h/h  

0.000 0.000 0.000 

0.05 0.460 0.015 

0.10 1.020 0.034 

0.20 1.640 0.055 

0.40 2.300 0.077 

0.20 2.270 0.076 

0.10 2.190 0.073 

0.05 2.070 0.069 

0.000 1.260 0.042 

Tab. 18 – Poměrná přetvoření na vzorcích SC + 1% Texzem 
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SC+1.0% Texzem zkouška č.1 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 3.125 E0, 4-0,2 2.581 

E0,1-0,2 6.000 E0,2-0,1 1.286 

E0,2-0,4 5.405 E0,1-0,05 0.633 

E0,05-0,4 5.024 E0,4-0,05 45.652 

ØE 4.843 ØE 1.500 

SC+1.0% Texzem zkouška č.2 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 3.261 E0, 4-0,2 2.605 

E0,1-0,2 5.882 E0,2-0,1 1.280 

E0,2-0,4 10.169 E0,1-0,05 0.630 

E0,05-0,4 6.731 E0,4-0,05 52.500 

ØE 6.438 ØE 1.505 

SC+1.0% Texzem zkouška č.3 

Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

E0,05-0,1 2.679 E0, 4-0,2 2.533 

E0,1-0,2 4.839 E0,2-0,1 1.249 

E0,2-0,4 9.091 E0,1-0,05 0.616 

E0,05-0,4 5.707 E0,4-0,05 45.652 

ØE 5.536 ØE 1.466 

Tab. 19 – Edometrické moduly vzorků SC + 1% Texzem 

 

Graf 16 – Křivka stlačitelnosti vzorků SC + 1% Texzem 
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Graf 17 – Porovnání křivek stlačitelnosti 

 

 Z výsledků je zřejmé, že přidáním vláken se zemina stává přetvárnější. Průměrný 

rozdíl poměrných přetvoření byl u vzorků vyztužených vlákny o 0,015 vyšší než u čisté 

zeminy. Deformační křivky jsou si navzájem podobné a výsledné edometrické moduly 

odpovídají normovým charakteristikám zemin, tudíž lze zkoušku považovat za průkaznou. 

 

vzorek Eedom(+) [MPa] Eedom(-) [MPa] 

SC 8.961 1.899 

SC+1.0% Texzem 5.606 1.490 

Tab. 20 – Výsledné edometrické moduly 
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3.4. Využití získaných dat pro návrh řešení geotechnického problému 

 

 

Jelikož není známo mnoho případů využití rozptýlené výztuže v praxi, byla pro model 

zvolena situace obdobná jako v kapitole 2.3.,  kdy je z konstrukce náspu kompletně odebrán 

svah a po vyztužení v celém objemu navrácen zpět.  

Tato varianta je vhodná v situaci, kdy je vzdálenost nestabilní konstrukce od místa, 

odkud lze odebrat zeminu na výměnu svahu příliš velká. V takovém případě by byla 

výpočtem ekonomické a ekologické náročnosti vycházející z nákladů na palivo a obsluhu 

mechanizace doložena vhodnost této metody. Jako další podklad k použití by sloužily 

výsledky smykových zkoušek na vzorcích zeminy smíšenými s vlákny, které by musely nutně 

prokázat zlepšení pevnostních parametrů. Zároveň také analýza pomocí geotechnického 

softwaru, obdobná jako ta, která je řešena v této kapitole. 

 

3.4.1. Návrh technologie 

 

 

Násyp v Texasu byl tvořen zeminou, jež byla soudržná, tudíž nebylo nutné zapažit část pod 

vozovkou. Materiál, který byl využit při výzkumu je bez jakékoli soudržnosti, takže bylo jako 

technologické řešení navrhnuto pažení štětovou stěnou z panelů Larsen-Nielsen (Obr.19). 

 Návrh technologie spočívá v  potupném pažení 20 metrových úseků na obou stranách 

náspu. Pažení by bylo v úrovni nad vozovkou opatřeno převázkou a příčně ukotveno k pažení 

na druhé straně. Zemina v zapažené části svahu by byla odebrána, pomocí velkoobjemové 

stavební míchačky dovlhčena a smíchána s vlákny, poté po vrstvách navrácena na původní 

místo a zhutněna. Pažení není předmětem této práce, proto na jeho posouzení nebyla kladena 

pozornost. 
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Obr. 19 – Náčrt navrhovaného technologického řešení svahu 

 

3.4.2. Posouzení stability svahu v geotechnickém softwaru 

  

Pro posouzení návrhu byl zvolen program Plaxis 2D. Tento program využívá k analýze 

deformací a stability v geotechnice metodu konečných prvků.  

 Byla zvolena fiktivní geometrie náspu: výška 5 m, šířka v koruně 10 m a sklon svahu 

25 % (Obr.20). Na koruně náspu byla umístěna konstrukce vozovky a spojité zatížení o 

velikosti 10 kN/m2 . Sanace svahu byla navržena ve dvou variantách a to do jednoho a dvou 

metrů pod úroveň terénu, kde byl předpoklad vzniku smykové plochy.  

 

Obr. 20 – Náčrt náspu s rozměry 
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 V programu Plaxis byla zadána dostatečná velikost modelu tak, aby výsledky nebyly 

ovlivněny okrajovými podmínkami (Obr.21). Pod vrstvu písku o mocnosti 15 m byla ze 

stejného důvodu vložena 5 metrová vrstva jílovce. Parametry zeminy a zeminy vyztužené 

vlákny byly zadány dle výsledků naměřených zkoušek. Hodnoty poissonova čísla a měrné 

objemové hmotnosti, které nebyly laboratorně určeny, byly zadány dle směrodatných 

normových charakteristik (Tab.21). 

Zemina SC SC+1%Texzem Jílovec 
Identifikační číslo 1 2 3 

Stav zeminy Odvodněná Odvodněná Odvodněná 
Barva 

   

γunsat [kN/m3] 18.5 18.5 21 

γsat [kN/m3] 20.5 20.5 23 

E [kN/m2] 5421 3493 1.00E+05 
ν  0.35 0.35 0.3 

Eoed [kN/m2] 8700 5606 1.35E+05 

cref [kN/m2] 1.00E-03 9.3 80 
ϕ [°] 49 57 30 

Tab. 21 – Parametry zeminy v programu Plaxis 

Fáze: 

SC 

 

 

SC+1% Texzem(1 m) 

 

 

 

SC+1% Texzem(2 m) 

Obr. 21 - Fáze výpočtu v programu Plaxis 
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Po vytvoření geometrie následoval krok tvorby trigonometrické sítě, kterou program 

Plaxis využívá k výpočtu metodou konečných prvků. Tato síť byla automaticky vygenerována 

v záložce Síť (Mesh). V oblasti náspu byla síť zjemněna pomocí funkce Zjemnit oblast           

(Refine cluster) z důvodu, aby v  této oblasti, která je předmětem zájmu, byly detailnější 

výstupy. 

 

Obr. 22 – Výpočetní síť v programu Plaxis 

Jelikož v modelu nebyla uvažována hladina podzemní vody, bylo přistoupeno 

k výpočetnímu modulu programu Plaxis. Zde bylo vytvořeno 6 fází výpočtu. První 3 fáze 

nadefinované dle obrázku 21 byly  počítány Plastickým výpočetním modelem (Plastic) a 

navázány na iniciační fázi, ve které byl pouze terén bez konstrukce násypu. Z těchto fází byly 

získány výstupy: Totální posuny, čerpání smykové pevnosti, lokalizace plastických bodů.  

 Čerpáním smykové pevnosti (Relative Shear Shadings – RSS) je vyjádřena Mohr – 

Coulombova podmínka porušení. Je to znázornění poměru mezi poloměrem Mohrovy 

kružnice daného elementu „ 
	

  “ s poloměrem Mohrovy kružnice dotýkající se Mohrovy 

obalové čáry „ 
	

 “. Plastický bod vzniká dotykem Mohrovy kružnice elementu 

s obalovou čárou pevnosti (Obr.23). 

 

 

 

 

Obr. 23 – Vysvětlení pojmu RSS a plastických bodů 



42 
 

RSS =  

	

	  

Další 3 fáze byly navázány na příslušné fáze plastické fáze a jejich výpočetní modul 

byl zadán  jako Bezpečnost (Safety),  z jehož výstupů je možné lokalizovat potencionální 

smykové plochy a příslušné stupně stability konstrukce. U těchto fází byla z důvodu přesnosti 

zvolena funkce resetování  posunů na nulu (Reset displacement to zero). Následně bylo 

přistoupeno k výpočtu, který proběhl úspěšně. 

Název  Číslo Počáteční  Výpočetní 
fáze fáze Fáze model 

Iniciační fáze 0 0 N/A 
SC 1 0 Plastic 

SC+1% Texzem (1 m) 2 0 Plastic 
SC+1% Texzem (2 m) 3 0 Plastic 

SS SC 4 1 Safety 
SS SC+1% Texzem (1 m) 5 2 Safety 
SS SC+1% Texzem (2 m) 6 3 Safety 

Tab. 22 – Výpočetní fáze v programu  Plaxis 

  

Vyhodnocení výsledků posunů: 

 

Varianta utot 

[m] 
SC 0.1715 

SC+1% Texzem (1 m) 0.1742 
SC+1% Texzem (2 m) 0.1832 

         Tab. 23 – Výsledné posuny 

 

Maximální posuny v celém obsahu dosahují relativně vysokých hodnot vzhledem 

k výšce modelu. To může být způsobeno tím, že vstupní materiálové charakteristiky modelu 

získané z laboratorní zkoušky mohou být nepřesné.  
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Vyhodnocení výsledků čerpání smykové pevnosti: 

 Při variantě nevyztuženého náspu dochází především v oblasti svahu k vysokému 

čerpání smykové pevnosti.  Na povrchu dokonce k úplnému vyčerpání. S přidáním vláken se 

v oblasti svahu i pod ním tento fakt eliminuje. Ve vyztužených částech poměr RSS dosahuje 

k maximálních hodnot pod úrovní 0,5 (Obr.24). 

 

Obr. 24 – Výstupy z RSS 
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Vyhodnocení výskytu plastických bodů: 

 U nevyztuženého náspu dochází na povrchu svahu k tlakovému plastickému porušení, 

jelikož materiál má nulovou soudržnost. Jakmile je svah vyztužen, tento problém mizí, 

naopak vznikají ojedinělá místa tahového porušení (Obr.25). 

 

Obr. 25 – Výstupy z  plastických bodů 
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Vyhodnocení výskytu smykových ploch: 

 Tyto výstupy (Obr.26) vycházejí z fází počítaných výpočetním modulem Bezpečnost 

(Safety). V případě nevyztuženého svahu se vyskytuje výrazná smyková na povrchu svahu. 

Tato plocha koresponduje s oblastí, v níž byla vyčerpána smyková pevnost. V tom případě 

dosahuje stupeň stability hodnoty 1. Po vyztužení svahu se smykové plochy přesouvají do 

vnitřní části náspu a hodnota stupně stability dosahuje 1,8 , respektive 2,1 (Tab.24).  

Obr. 26 – Výstupy smykových ploch 
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Tab. 24 – Výsledné stupně stability 

3.5. Návrh mechanizace na rozdružení vláken 

 

 

Časově nejvíc náročnou částí při přípravě vzorků na zkoušky bylo rozdružování 

vláken. Vlákna jsou totiž dodávaná v trsech tak, jak je výrobce nařeže. Míchání zeminy 

s vlákny v takovém stavu by nebylo příliš efektivní. Je třeba, aby vlákna byla po celém 

objemu vyztužované zeminy rozložena s maximální rovnoměrností. Jestliže je uvažováno 

využití mikrovýztuže z PES vláken v geotechnické praxi, kde by se pracovalo s velkými 

objemy zeminy, bylo by nutné na rozdružování vláken použít mechanizaci. Jelikož na trhu 

není takový přístroj dostupný, tato kapitola se zabývá jeho návrhem.  

 Jedná se o jednoduchý mechanizmus spočívající ve dvou na sebe tlačených pásech 

pohybujících se stejným směrem, ale různou rychlostí (Obr. 27 ).  Na třecí ploše vznikající 

mezi pásy dochází k rozdružení vláken.  

 

Obr. 27 – Navrhovaný mechanismus pro rozdružování vláken 

Varianta 
Stupeň 

stability 
SC 1  

SC+1% Texzem (1 m) 1,9  
SC+1% Texzem (2 m)      2,1 
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4. Vyhodnocení dosažených výsledků 

 

 

Z výsledků laboratorních zkoušek i matematického modelování je patrné, že vlákna 

v zemině mají odůvodnění.  

Výsledky ze smykového krabicového přístroje prokázaly výrazný nárůst pevnostních 

parametrů. Ovšem je nutné brát v potaz, že zkoušky probíhaly z důvodu časové tísně s velmi 

vysokou rychlostí posunu. Tento fakt se nepříznivě projevil především na hodnotách úhlu 

vnitřního tření, které byly nepřiměřeně vysoké. Při zkoušce byl pozorován zajímavý jev.  

Vyztužené vrstvy o mocnosti 3 cm, které byly zhutněny na dně krabice, bylo možné 

odebrat takřka vcelku. Tento poznatek by mohl rozšířit využití vláken do dalších situací, 

například jako vyztužení tenkých vrstev zeminy  konstrukcí vozovek v místech náchylných 

k poškození (např.: autobusové zastávky). 

 

Obr. 28 – Soudržná vrstva SC + 0,5% Texzem odebíraná z krabice 
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Modelová situace v programu Plaxis vytvořená dle vlastního návrhu pouze potvrzuje 

potenciál rozptýlené syntetické výztuže pro geotechnickou praxi. Minimální hodnota stupně 

stability pro písčitý svah je 1,2. U situace nevyztuženého svahu bylo dosaženo stupně stability 

1, tudíž svah tomuto kritériu nevyhověl. Další varianty s využitím sanace pomocí vláken 

dosáhly stupně stability 1,9 a 2,1, takže by této podmínce vyhověly bez problému. 

 Mechanizmus navržený k rozdružení vláken by v reálné situaci musel přímo 

navazovat na míchačku tak, aby fáze míchání zeminy s vlákny byla kontinuální. Jelikož 

v tomto procesu by nebyla nutná žádná technologická přestávka, byla by tato metoda časově 

velmi nenáročná. Po dostatečném propracování technologie by tento způsob vyztužování 

mohl být velice flexibilním v otázce řešení geotechnických problémů. 
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5. Závěr 

 

 

Za největší přínos této práce je považováno zjištění, že vlákna jsou schopná zvýšit soudržnost 

zeminy. V tomto případě výsledky smykových krabicových zkoušek prokázaly zvýšení z 0 na 

9 kPa. Vyhodnocení geotechnické situace v programu Plaxis ukázalo, že tímto zlepšením 

zeminy dosáhneme až dvojnásobného stupně stability. 

V budoucnu bude možné na katedře geotechniky fakulty stavební VŠB – TU Ostrava 

pokračovat ve výzkumu se stejnými materiály, jelikož k dispozici je stále více než 14 kg PES 

vláken a 250 kg zeminy. Bylo by vhodné provést opětovně smykovou krabicovou zkoušku 

v laboratoři Žilinské university. Současné hodnoty získané z této zkoušky jsou velice 

pozitivní, ovšem je nutné brát v potaz vysokou rychlost posunu (0,5mm/min), kterou by 

v budoucnu bylo vhodné co nejvíce snížit. Tamější vedoucí laboratoří doc. Ing. Giang 

Nguyen, Ph.D. vyjádřil zájem o spolupráci na tomto tématu. Laboratorní zkoušky by se měly 

také zaměřit na jiné materiály a upřesnění optimálního obsahu vláken. 

Rozptýlená výztuž je v současnosti v geotechnické praxi opomíjena, ačkoliv  proběhlý 

výzkum prokázal, že by našla uplatnění. Aplikace této metody ve správné situaci by ušetřila 

ekonomické prostředky i životní prostředí. 
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