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1 ANOTACE 

P�edložená diserta�ní práce s názvem „Monitoring násyp� dálni�ního t�lesa“ se 

zabývá rozborem geodetického a geotechnického monitoringu, jenž byl na tomto 

stavebním díle provád�n. V úvodní �ásti je rozebrána problematika vyztužených 

konstrukcí, monitoringu a využívání druhotných surovin z  oblasti moravskoslezského 

regionu p�i výstavb� �i rekonstrukcích pozemních komunikací. Dále následuje popis a 

vyhodnocení monitoringu provád�ného na vybraném objektu. Jedná se o vyztuženou 

op�rnou st�nu, jež byla vybudována v rámci výstavby dálni�ního úseku Svinov – 

Hrušov dálnice D 47. 

Cílem tv�r�í �ásti diserta�ní práce bylo vytvo�it metodiku pro sledování konstrukcí 

tohoto typu geodetickými metodami. Metodika byla vypracována v souladu s platnými 

p�edpisy a zahrnuje postup vytvo�ení pozorovací stanice, zhodnocení p�esnosti metod 

m��ení, vyhodnocení samotného m��ení a vhodné výstupy prezentace výsledk�. 

Vzhledem k �asové a finan�ní náro�nosti t�chto m��ení byl dále vypracován návrh 

efektivního  systému monitoringu po dokon�ení. Tato metoda vychází z p�edpokladu, 

že vzájemnou interakci stavba-podloží nejlépe charakterizují nam��ené poklesy a byly 

tedy použity jako jediný vstupní parametr této metody.  

Ke spln�ní t�chto cíl� bylo pot�eba podrobn� zhodnotit chování zájmové konstrukce. 

K tomuto ú�elu byly použity vhodné metody matematické statistiky a numerického 

modelování. U ov��eného matematického modelu bylo p�istoupeno k simulaci p�i 

zvýšení volné hladiny v míst� op�rné st�ny. 
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2 ANNOTATION 

The presented thesis "Monitoring of highway body embankments" analyzes 

geodesical and geotechnical monitoring carried out on the reinforced soil support wall 

constructed in the sector Svinov - Hrusov of the highway D 47. The reinforced soil 

structures issues, their monitoring and use of secondary rough from Moravian-Silesian 

Region is treated first. Follows the description and evaluation of the monitoring applied 

to this object. 

The creative part of this thesis tended to create the surveillance procedure of such 

structures using the geodesical methods.  The procedures were carried out in 

accordance with valid standard specifications. It contains the constitution of the 

monitoring station, the measured method accuracy analysis, the measured data 

evaluation and suitable results presentation. The cost and time expensive nature of 

the executed works generated the proposal of simplified and effective monitoring 

system, once the construction of the object is accomplished. This method anticipates 

the direct interaction between the construction-subsoil system and the measured 

settlement, which is used as the only input parameter of this method. In order to 

evaluate in details the behavior of the structure, several convenient statistical and 

numerical modeling methods were carried out. The increase of the watter table was 

also simulated on the final numerical model. 
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3 ÚVOD  

Rostoucí nároky na rychlou a bezpe�nou dopravu podporují rozvoj dálkové dopravní 

infrastruktury. Tento rozvoj se týká p�evážn� sít� dálnic a silnic pro motorová vozidla. 

Každá nov� z�ízená pozemní komunikace znamená zásah do krajiny. Tyto zásahy 

jsou složit�jší zejména tehdy, prochází-li pozemní komunikace osídlenými oblastmi. 

V p�ípad� dálnic je nutné budovat dálni�ní obchvaty m�st, které musí vyhovovat po 

stránce konstruk�ní, ale zárove� by nem�ly negativn� ovliv�ovat protínané m�stské 

�ásti. 

Z t�chto d�vod� vzniká mnohdy pot�eba budovat rozm�rná násypová zemní t�lesa, 

jejichž objem není �asto možné pokrýt materiálem z výkop� v rámci jedné stavby. 

Zejména p�i velkých stavbách tak vzniká výrazný deficit materiál� vhodných do 

násyp�. Tento problém lze �ešit použitím vhodného náhradního násypového 

materiálu. Zde se nabízí možnost zužitkování pr�myslových odpad�, jež se v daném 

regionu vyskytují a vyhovují p�edpis�m pro jejich využití v dopravním stavitelství. 

Tímto docílíme maximální zhodnocení místních materiál�, které by v opa�ném 

p�ípad� byly ukládány na skládky. Zpravidla bývají tyto materiály i finan�n� mén�

náro�n�jší než p�írodní materiály.  

Další problém p�edstavuje prostorové omezení t�chto staveb, pak je zapot�ebí tato 

zemní t�lesa ohrani�it vhodnými konstrukcemi. Tímto �ešením lze snížit nejen 

prostorové, ale �áste�n� i materiálové nároky na výstavbu zemních t�les. Monitoring 

konstrukcí b�hem výstavby i po ní lze považovat za velmi cenný zdroj informací o 

chování konstrukcí který slouží jako zp�tná analýza pro teoretické p�edpoklady. Cílem 

diserta�ní práce je vypracování metodiky pro geodetické sledování vyztužených 

konstrukcí, na základ� poznatk� získaných analýzou vybraného násypu dálnice D47. 

4 P�EHLED O SOU�ASNÉM STAVU �EŠENÉ PROBLEMATIKY 

4.1 Násypové zemní t�leso pozemních komunikací  

Zemní t�leso je sou�ást pozemní komunikace vytvo�ené zemními pracemi. Jde o 

spodní stavbu vozovky v kontaktu s terénem. Rozlišujeme tyto �ásti zemního t�lesa: 

násyp, zá�ez a od�ez. Tvar zemního t�lesa je ur�en kategorií pozemní komunikace, 

sm�rovým a výškovým vedením trasy, geologickým a morfologickým 
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charakterem oblasti, typem použitých materiál� atd. Návrhem a stavbou zemního 

t�lesa se zabývá �SN 73 6133 Navrhování a provád�ní zemního t�lesa pozemních 

komunikací [9]. 

Násyp je typ zemního t�lesa vzniklý uložením zeminy nebo skalní horniny nad 

terénem (podloží násypu). Horní �ást náspu tvo�í tzv. zemní plá�, bo�ní �ást svahy, 

viz obr.1. Zemní plá� je plocha uzavírající zemní t�leso ve styku s vozovkou a tvo�í 

horní hranici aktivní zóny, která má zpravidla tlouš�ku 0,5 m a zasahují do ní vlivy 

zatížení a klimatu. Zemní t�leso (nevyztužené) p�enáší zatížení vlivem smykové 

pevnosti použitých zemin. P�itom smyková pevnost je zpravidla vyšší u nesoudržných 

zemin (písk�, št�rk�, drceného kameniva), než u zemin soudržných (hlín a jíl�).  

Obr.1.: Schéma skladby zemního t�lesa pozemní komunikace. 

Z toho plyne, že základním statickým úkolem zemního t�lesa je p�enos zatížení, který 

mohou p�enést zeminy smykovou pevností. Dále musí zemní t�leso p�enést zatížení 

(jak vn�jší nap�.od dopravy, tak vnit�ní nap�. od vlastní tíhy) do podloží tak, aby 

nenastaly nežádoucí deformace podloží, p�i nichž dochází ke vzniku oblastí tahových 

nap�tí a k porušení �i kolapsu zemního t�lesa. 

Materiál ur�ený pro výstavbu násyp� volíme tak, aby vyhovoval �SN 72 1002 

Klasifikace zemin pro dopravní stavby. P�edpokládá se, že zemní t�leso má podloží z 

geotechnicky horších zemin, než z kterých je vybudováno. Pokud zemina podloží 

násypu v dané oblasti této �SN nevyhovuje, mohou  tato opat�ení: 

� vým�na vrstvy nevhodné zeminy za vhodnou zeminu, 

� vybudování roznášecích polštá��, 

� použitím konsolida�ních, plošných nebo vertikálních drén�, 

� zlepšení zeminy pojivy, 

� vyztužení podloží geosyntetickými prvky, a� již samostatn� �i v kombinaci 

s výše uvedenými opat�eními, 

� dynamická konsolidace, 
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� št�rkové piloty (systém Franki pilot), 

� postupná výstavba spojená s observa�ní metodou monitoringu. 

Výb�r vhodného zp�sobu zlepšení podloží závisí na mnoha faktorech. Mezi základní 

pat�í nap�. prostor na, kterém je nutné vým�nu provést, druh nevhodné zeminy, 

dostupné materiály,  technologická za�ízení atd. Zemní t�leso musí být provedeno 

kvalitn� – poruchy znehodnotí vozovku, sníží její životnost a opravy jsou pak pracné a 

nákladné.   

Násypy mohou být : 

� prosté, 

� vrstevnaté, 

� vyztužené, 

� ze zlepšené zeminy, 

� z druhotných surovin, 

� vyleh�ené. 

Vzhledem k zam��ení této diserta�ní práce budou blíže popsány vyztužené op�rné zdi 

(viz kap. 4.1.1) a násypy z hlušinové sypaniny (viz kap. 4.1.2). 

4.1.1 Op�rné zdi z vyztužených zemin 

Vyztužená zemina je progresivní a dnes již zna�n� rozší�ený prvek,který se používá u 

inženýrských konstrukcích. Vznikne vložením výztužných prvk� v horizontálním sm�ru 

mezi jednotlivé vrstvy zeminy p�i budování zemního t�lesa. Geosyntetické výztužné 

prvky mohou mít formu pásk�, m�íží, sítí, geotextilií, geobun�k nebo rozptýlených 

vláken. Ocelové výztužné materiály mají nej�ast�ji formu pásk�, ty�ových profil�, 

žeb�ík�, m�íží nebo sítí.  

Výztužný prvek p�ebírá tahová nap�tí, roznáší zatížení na v�tší plochu, �i zvyšuje 

bo�ní nap�tí (confinement efect), tzn. zvyšuje celkovou stabilitu zemního t�lesa. 

Na obr. 2 je znázorn�n princip fungování výztuže v zemin� na p�íkladu krabicové 

smykové zkoušky a vloženým výztužným prvkem [10]. Vlivem vzájemného t�ení 

zeminy a výztuže se aktivuje tahová síla ve výztuži, která má za následek zvýšení 

normálového nap�tí na potencionální smykové ploše, a to vede i ke zvýšení 

smykového odporu. Spolu s tím taky dochází ke snížení smykové síly o vodorovnou 

složku tahové síly ve sm�ru výztuže. Z toho vyplývá, že smykový odpor vyztužené 

zeminy se vypo�te ze vztahu: 
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Ps= Pv tan �� PR(sin �+ cos � tan � )                                                                      (1) 

kde:    PR          - výztužná síla [kN/m], 

           Pv          - normálové nap�tí  [kN/m], 

           Ps          - smykový odpor výztuže  [kN/m], 

�����            - úhel vnit�ního t�ení  zeminy  [°].

Obr.2.: Interakce zeminy a výztuže (dle Jewella & Wrothe 1987) [10]. 

Na efekt vyztužení má nejv�tší vliv velikost výztužné síly, a ta je závislá na: 

� vzájemné interakci zeminy a výztuže, tzn. musíme dosáhnout kvalitního 

zaklín�ní zeminy do otvor� ve výztuži.  

� tuhosti výztuže, 

� zásypovém materiálu. 

Blíže k zásypovému materiálu viz kap. 4.1.1.4. 

U dopravních staveb lze tyto konstrukce efektivn� využít v t�chto p�ípadech: 

� op�rné zdi, 

� strmé násypové svahy, 

� násypy na m�kkém podloží, 

� protierozní ochrana svah�, 

� vyztužování podloží.  

Podmínky pro provád�ní vyztužených zemních konstrukcí a zp�sob jejich kontroly p�i 

stavb� jsou uvedeny v [11,12].  

Zásadami pro návrh vyztužených zemních konstrukcí v t�lese pozemních komunikací 

se zabývají TP 97 Geosyntetika v zemním t�lese pozemních komunikacích [10]. 
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Tyto TP platí i pro zpev�ování ocelovými výztužemi. V roce 2008 byly tyto TP již 

podruhé novelizovány. A jelikož se ve v�tší mí�e geom�íže používají práv�

k vyztužování zemních konstrukcí, byly tyto TP rozší�eny o p�ílohu �.3 „Manuál pro 

navrhování vyztužených zemních konstrukcí“. Manuál byl vypracován ve shod� s EN 

1997 „Navrhování geotechnických konstrukcí“. Podle tabulky 3.1 „Typické kombinace 

sypaniny, výztuží a lícového opevn�ní pro vyztužené zemní konstrukce na pozemních 

komunikací“, jež byla p�evzata z [11] a graf� v kapitole 7 p�ílohy 3, lze p�edb�žn�

navrhnout vyztužené násypy a op�rné zemní konstrukce v jednoduchých podmínkách 

pro výšky svah� (5, 10, 15) m se sklony (45, 63,5, 78, 90)°. Grafy  vyjad�ují závislost 

pevnosti výztužných materiál� (PET) a efektivní smykové pevnosti sypaniny pro 

jednotlivé sklony líce. Pro výztuže z PP a PE je t�eba výslednou pevnost vynásobit 2 

(vzhledem k mén� p�íznivému creepovému sou�initeli). Dle mého názoru jsou tyto TP 

kvalitn� a p�ehledn� zpracovány a mohou sloužit i projektant�m bez autorizace 

geotechnika jako pom�cka p�i „posuzování“ možných variant výstavby zemních t�les 

pozemních komunikací. 

P�i vhodném použití �ela lze vybudovat strmé svahy, svislé st�ny �i op�rné 

konstrukce. Tyto konstrukce výrazn� zmenší zábor pozemk� pro samotný stavební 

objekt i prostor nutný k jeho výstavb�. V opa�ném p�ípad� lze tímto zp�sobe velmi 

elegantn� danou komunikaci rozší�it. Pro svou zna�nou schopnost kopírovat 

deformace terénu je lze použít i za nep�íznivých podmínek  nebo dokonce u jejich 

kombinací, jako jsou nap�.: 

� velké sedání, 

� rozdílné sedání terénu,  

� dozvuky poddolování. 

Na rozvoji výstavby vyztužených st�n má sv�j podíl i jejich p�íznivá po�izovací cena. 

Hlavním ovliv�ujícím faktorem je nízká spot�eba materiálu (zeminy, výztuže a lícového 

opevn�ní) a dále pak snadná a rychlá výstavba. Pro názornost uvádím záv�ry 

ekonomické analýzy op�rných st�n jenž provád�l Ing. Vaner, viz obr.3. Analýza se 

týkala n�kolika typ� zdí o r�zných výškách (2, 5, 8) m. Skládala se z p�edb�žného 

návrhu op�rné zdi, výpo�tu spot�eby a ocen�ní pot�ebného matriálu. Samoz�ejm� byla 

zohledn�na i hlediska (rychlost výstavby, technologie, vybavení na stavb�, estetické, 

klimatické podmínky atd.). 
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Obr.3.: Ekonomické porovnání op�rných st�n provád�né V �R [33]. 

Podobné studie byly provád�ny i v USA prof. Koernerem viz obr.4. 

Obr.4.: Ekonomické porovnání op�rných st�n provedené v USA [33]. 

Ob� studie jednozna�n� prokazují ekonomickou výhodnost vyztužených op�rných 

st�n. 

V porovnání s tradi�ními zp�soby, jako jsou betonové nebo gravita�ní zdi, je tato 

metoda pro výstavbu násyp� se strmým sklonem �ela rychlá, ekonomická a 

univerzální. P�i�emž sklon �ela svahu není touto technologií nijak omezen.  
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4.1.1.1 Historie 
Patent konstrukce“Terre Armeé“ – zpevn�ná zemina byl podán H.Vidalem dne 

27.03.1963 na Ministerstvo pr�myslu v Pa�íži. První pokusy Vidal provád�l v letech 

1957-1962. Jednalo se o zmenšené modely, které byly postaveny z písku a výztuže. 

Jako výztužný prvek použil novinový papír nebo jehli�í z borovice. Výsledkem t�chto 

pokus� byly první teoretické výpo�ty pro ov��ení stability na smykové ploše. 

Teoretické p�edpoklady byly potvrzeny na experimentální st�n� o výšce 10 m, která 

byla postavena v roce 1968. První aplikace “Terre Armeé“ v dopravním stavitelství 

byla op�rná ze	 o ploše 5000 m2  na dálnici A8, viz obr.5. V následujících letech byl 

výzkum zam��en na oblast materiál� výztužných prvk�. U doposud využívané ocelové 

výztuže byl problém s erozí. Tento problém byl vy�ešen vhodnou speciální úpravou 

povrchu prvku (nap�. galvanizací) a vývojem geosyntetických materiál�. Geosyntetika 

byla poprvé použita v roce 1971 p�i realizaci op�rné st�ny u m�sta Poitiers ve Francii. 

Jako výztužného prvku zde byly použity tkané polyesterové pásky. Celková výška 

op�rné st�ny byla 4,5 m s 6-ti úrovn�mi vyztužení. Rozte� pásk� ve svislém sm�ru se 

pohybovala od 6 m  do 1,1 m. Na této konstrukci byly zjiš�ovány ztráty nap�tí 

výztužných prvk� v jednotlivých výškových úrovních a v r�zných vzdálenostech od líce 

op�rné st�ny, viz [5]. V roce 1970 systém d�lených betónových panel� nahrazuje 

dosavadní charakter líce st�ny, který p�ipomínal obalované �elo. Vývoj armovaných 

op�rných st�n jde neustále kup�edu, zejména díky inovacím v oblasti lícních a 

výztužných prvk�.

Obr.5.: Op�rná st�na na dálnici A8 (Francie) [39]. 
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4.1.1.2 Geom�íže  
S dalším rozvojem výroby plast� dochází k nahrazování drahé oceli cenov�

výhodn�jšími geosyntetickými materiály. Historie sahá až do roku 1956, kdy byla 

zapo�ata výroba extrudovaných sítí ve firm� Netlon. Tento výrobek byl ur�en pro 

používání v zahradnictví. Ve stavitelství se tento materiál za�al používat až po vývoji 

siln�jších sítí tohoto typu. Mezi tyto materiály pat�í i geom�íže. 

Geom�íž je plošná polymerní m�ížovitá struktura, sestávající se z pravidelné otev�ené 

sít� celistv� spojených tahových prvk�. Otvory geom�íže mají tvar trojúhelníkový, 

�tvercový nebo obdélníkový. Velikost otvoru by m�la být 2x až 3x v�tší než d50, 

z d�vodu zajišt�ní pot�ebného zazubení (interlocking) zeminy do geom�íže. Slouží 

k vyztužování zemních konstrukcí. Dle zp�sobu výroby lze geom�íže rozd�lit na:  

� tkané, 

� pojené, 

� extrudované, 

� monolitické. 

Geom�íže lze také rozd�lit dle její pevnosti v daném sm�ru na: 

� jednoosé - pevnost p�evyšuje ve sm�ru délky role, 

� dvouosé - pevnost je v podélném i p�í�ném sm�ru stejná, 

� t�íosé - pevnost je v rozsahu 360° konstantní. 

Jejich využití závisí na požadavcích konkrétn� �ešeného problému. Z výše uvedeného 

vyplývá, že u jednoosých geom�íží je vyšší pevnost orientována ve sm�ru hlavního 

p�sobícího horizontálního nap�tí. V p�ípad� op�rných st�n se používají jednoosé 

geom�íže a pokládají kolmo na líc st�ny. 

Jistý problém se týká funk�ních parametr� a specifikací geom�íží, jež mají být použity 

k stabilizaci komunikací, které jsou uvád�ny v dokumentu o kvalit� výrobku CE 

(vlastnosti stavebního výrobku uvád�ného na trh s ozna�ením CE a jejich úrovn� a 

t�ídy odpovídají požadavk�m stavebního zákona a technických p�edpis� �R a jsou 

vhodné pro použití na stavbách v �R v souladu se svým ur�eným použitím). K typicky 

uvád�ným parametr�m u dvouosých geom�íží pat�í tyto:

� materiál z n�hož je geom�íž vyrobena, 

� pevnost tahu (kN/m), v podélném a p�í�ném sm�ru, 

� prodloužení p�i maximálním zatížení (%), v podélném p�í�ném sm�ru, 

� pevnost p�i prodloužení 2% a 5% (kN/m), v podélném a p�í�ném sm�ru. 
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První položka je na míst�. Ostatní parametry jsou definovány mezinárodní normou EN 

10319 Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku. Jestliže zvážíme fakt, že 

vodorovné deformace zemního t�lesa pozemních komunikací, které je zat�žováno 

krátkodob� se pohybují ve zlomcích procenta. V �lánku P. Tur�eka [19], je uvedeno 

že hodnoty vodorovné deformace výztuže se pohybovaly max 0,4% (m��ením insitu) a 

max 0,62% (matematickým modelováním). Nejen z tohoto d�vodu nelze tyto 

parametry použít pro návrh t�chto konstrukcí a jsou pouze formální a nikoliv funk�ní. 

Skute�né parametry geom�íží je t�eba logicky odvozovat od jejich technické funkce 

v konstrukci a hledat parametry, které tyto funkce ovliv�ují. Dle [6] jsou rozhodující 

parametry tyto: 

� mechanické (ú�innost uzl�, radiální tuhost, torzní tuhost), 

� geometrické (velikost oka, geometrie žebra). 

Parametry geom�íží, které byly použity p�i �ešení mé práce jsou uvedeny, viz kap. 7.1. 

4.1.1.3 Technologie 
Jak už bylo �e�eno, výztužné prvky se vkládají mezi vrstvy zemin kolmo na líc st�ny, 

viz obr.6. K dispozici je široká nabídka pohledových prvk�, která umož�uje výb�r 

v souladu s estetickými a ekonomickými požadavky projektu. Výb�r lícních 

pohledových prvk� závisí na kone�né funkci konstrukce a její projektové životnosti. V 

�R pat�í mezi nejpoužívan�jší lícové opevn�ní: 

� panely na plnou výšku, 

� d�lené panely, 

� blokové systémy, 

� obalovaná �ela, 

� gabiony. 

Obr.6.: Uložení jednoosé geom�íže.  
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V prvních t�ech p�ípadech mohou být betonové prvky na rubu vybaveny zárodky 

geom�íže, tzv. startery. Tyto startery umož�ují snadn�jší manipulaci s prefabrikátem 

p�i p�evozu a p�i samotné instalaci. Po osazení panelu je geom�íž spojem, viz obr.7, 

nastavena na projektovanou délku. 

Délku výztuže, typ, její ukotvení a vertikální vzdálenost jednotlivých výztuh se 

stanovuje posouzením vnit�ní stability (p�etržení a vytržení výztuhy). Dále se provádí 

posouzení vyztužené oblasti i z hlediska vn�jší stability. Vn�jší stabilita se posuzuje 

stejn� jako u klasické op�rné gravita�ní st�ny tzn. posunutí, p�eklopení, zabo�ení. 

Výsledkem posouzení z hlediska vn�jší stability je pot�ebná ší�ka vyztuženého bloku. 

V  �eské republice neexistuje p�edpisová základna, pro posouzení stability. Pro 

posouzení lze použít n�kolik metod, jež jsou obecn� založeny na metod� mezní 

rovnováhy a lze je najít jako standardizované postupy v normách nap�. BS 8006, 

AASHTO �i [10].  

Obr.7.: Napojení starteru na projektovanou délku. 

4.1.1.4 Zásypový materiál mezi vrstvami geom�íží 
Prostor mezi geom�ížemi je t�eba vyplnit zeminou, tím vzniká vyztužená zemina a 

vytvá�í konstrukci st�ny. Jako zásypový je vhodný pís�itý až št�rkovitý materiál, jelikož 

se lépe ukládá, hutní, má vyšší propustnost a smykovou pevnost na rozdíl od 

jemnozrnných materiál�. Dle doporu�ení AASHTO na složení zásypové zeminy, dle 

tab.1 a k�ivky zrnitosti uvedené na obr. 8. 

Materiál dále nesmí obsahovat organické a jiné nevhodné složky. Zemní materiál by 

m�l mít úhel vnit�ního t�ení minimáln� 34°. Jestliže chceme použít jemn �jší materiál, 

je nutné provést kvalitní vnit�ní drenáž za op�rnou st�nou. 
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Velikost otvoru síta v mm Procentuální podíl zrn menších

100 100 

0,425 0 – 60 

0,075 0 – 15 

Tab.1.: Vyztužená zemina podle AASHTO. 

Obr.8.: K�ivka zrnitosti vyztužené zeminy podle AASHTO. 

4.1.1.5  Zahrani�ní systémy vyztužených konstrukcí 
Vyztužené op�rné zdi s pohledovými prvky jsou u nás relativn� nové. V zahrani�í se 

za�aly stav�t, jak bylo již uvedeno, v roce1970. Jejich vývoj je spjat s vývojem 

plastických hmot a také s technologií vibrolisovaného betonu. Obecn� se dá �íct, že 

existují dva systémy. V jednom p�ípad� je výztuž zabudovaná p�ímo v podhledovém 

prvku (d�lené panely, panely na plnou výšku) a v druhém p�ípad� se výztužný prvek 

vkládá mezi lícní prvky (blokové systémy, gabiony). Existuje spousta firem, které se 

zabývají výstavbou t�chto konstrukcí. Ve v�tšin� p�ípad� se t�mito systémy zabývají 

firmy, jež samy výztužné prvky vyráb�jí. Mezi takové firmy pat�í nap�.:  

Tensar International - tato firma na trhu p�sobí již od roku 1970, p�i�emž p�ímo 

op�rnými vyztuženými st�nami se zabývá již 25 let.  V roce 1998 byl poprvé aplikován 

certifikovaný systém  Tensartech TW1. Jde o kombinaci betonových tvarovek na líci a 

jednoosých geom�íží Tensar. Geom�íže a tvarovky jsou spojeny tzv. spojovacími 

h�ebeny, obr.9.  
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Obr.9.: Spojení tvarovky a geom�íže [38]. 

Tímto systémem byly vybudovány i mostní op�ry estakády p�es Polaneckou ulici, 

rybník Rojek a tra� �D na dálnici D 47, viz obr. 10. Svou výškou cca 10 m a ší�kou cca 

40 m pat�í mezi nejv�tší stavby s touto technologií ve st�ední Evrop�.  

Obr.10.: Systém Tensartech TW1 ( mostní op�ra sm�r Brno dálnice D 
47). 

Firma VSL - p�vodn� Vorspann System Losinger, byla založena ve Švýcarsku v roce 

1956. Tato firma v roce 1981 vyvinula systém VSoL®. Výztužný prvek tohoto 
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sytému není geom�íž, ale polymerové pásky nebo drát�né m�íže s povrchovou 

úpravou. Výztužný prvek je pak uchycen pomocí ok, jež jsou zabudovány v lícních 

prefabrikátových panelech, viz obr.11.  

  

Obr.11.: Zp�sob uchycení výztužných prvk� u sytému VSoL®[34].  

Zkušenosti této firmy s výstavbou op�rných st�n jsou bohaté, sv�d�í o tom i množství 

realizovaných staveb po celém sv�t�. Poprvé byl VSoL®  systém použit v roce 1981 

v Haywardu v USA. Nejvíce metr� �tvere�ních tohoto sytému se nachází Hongkongu 

a to cca 65 300m2. Což op�t potvrzuje fakt, že tyto konstrukce významn� snižují 

nároky na zábor pozemk�, a to je aktuální problém nejen Hongkongu. Výška st�n se 

obvykle pohybuje okolo 8 m – 15 m. Nejvyšší st�na je 36m vysoká a nachází se 

v Chile v m�d�ném dole Chuquicamata. Jedná se o portál drti�e kamene, viz obr.12. 

Tato st�na se nachází v seizmické zón� 0,3 g a musí odolat ot�es�m vyvolaným 

pojezdem t�žkých nákladních vozidel, která jezdí cca1 m od líce st�ny. 

Obr.12.: Op�rná st�na v dole Chuquicamata [34]. 
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Na st�ny budované systémem VSoL® m�žeme narazit také v Austrálii, v Indii, 

Portugalsku ve Vietnamu a taktéž v �eské republice.  

Tenax 

Tato firma byla založena v roce 1960 v Itálii a k dnešnímu dni má pobo�ky po celém 

sv�t�. Zabývá se výrobou výrobk� z termoplast�. Mezi tyto výrobky pat�í i geom�íže. 

Pro výstavbu vyztužených op�rných st�n aplikují systém, jenž je tvo�en tvarovkami a 

jeho název je „Tenax Nuraghe“, viz obr.13. 

Obr.13.: Zp�sob navázání tvarovek systému Tenax Nuraghe [35]. 

Díky specifickému tvaru se betonové bloky, položené na dob�e zhutn�ném podkladu, 

nemusí cementovat. Jsou projektovány specieln� pro použití s jednoosými 

geom�ížemi TENAX. 

Existuje mnoho dalších systém�, svým zp�sobem se jedná o to samé, rozdíly jsou 

pouze v použitém výztužném a lícním prvku a v jejich vzájemném propojení. 

4.1.1.6 Systém Aarmovia® v �eské republice  
Systém Armovia® je vlastním p�ísp�vkem skupiny EUROVIA v oblasti moderních 

trend� využívání progresivních ekonomických konstrukcí z vyztužené zeminy pro 

výstavbu op�rných zdí a mostních op�r. Schéma konstruk�ního �ešení, viz obr. 14. 

Obr.14.: Konstruk�ní �ešení systém ARMOVIA ® .  
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V �R byl tento systém aplikován na t�chto stavbách:      

� Op�rná ze	 na p�eložce silnice I/16 Vest�ev - Chot�vice. Délka této st�ny je 

82,0 m s maximální výškou 10,3 m a tvo�í k�ídlo mostu p�es Labe. 

� Op�rná ze	 na p�eložce silnice I/6 Karlovy Vary o délce 54,9 m a výšce 5,9 m. 

� K�ídla mostního objektu na dálnici D3 o délce 59,6 m s maximální výškou 9,6 

m. 

� Momentáln� nejv�tší konstrukcí se systémem Armovia ® je op�rná st�na na 

p�eložce silnice I/7 Chomutov - K�ímov. Její délka je 304 m a maximální výška 

14,4 m viz obr.15.  

Obr.15.: Výstavba op�rné st�ny Chomutov – K�ímov [20]. 

� Zdi vybudované v rámci dálnice D 47 na území Ostravy, viz tab. 2. 

� Op�rná ze	 na p�eložce silnice I/14 Liberec o délce 110,5 m a maximální výšce 

4,8 m.   

Výše uvedené objekty byly realizovány v období 2004 – 2008. Podrobný popis 

konstrukce, viz kap. 6.1.4. 

Vzhledem tomu, že se na území �eské a Slovenské republiky vyskytly již první 

kolapsy st�n vybudovaných pomocí armovaných zemin, je t�eba se pe�liv� v�novat 

nejen samotnému návrhu (autorizovaný inženýr), ale také d�kladn� kontrolovat kvalitu 

výztužného prvku, zásypového materiálu a dodržovat navrhovaný postup výstavby. 

V p�ísp�vku [31] je podrobn� analyzován kolaps vyztužené zemní konstrukce. Pomocí 

programu Plaxis byla provedena simulace a byly zjišt�ny tyto nedostatky: 
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� instalace geom�íží neprob�hla korektn�, viz obr. 16, 

� výpl�ový materiál byl nedostate�n� zhutn�n, 

� nedostate�né odvodn�ní za rubem líce op�rné st�ny.  

Obr.16.: Nesprávná instalace geom�íží [31]. 

4.1.2 Násyp z hlušinové sypaniny 

Prioritou dnešní doby je využívat významnou m�rou odpady jako zdroje druhotných 

surovin. Nejinak je tomu i v p�ípad� hlušinové sypaniny, která se do konstrukcí 

pozemních komunikací používá již od 50 let minulého století. Použití hlušinové 

sypaniny v zemním t�lese pozemních komunikací �eší [9] �l.4.4.2 a TP 176 Hlušinová 

sypanina v t�lese pozemních komunikací [13]. Dle t�chto TP se uhelná hlušina již 

nemusí posuzovat z hlediska obsahu spalitelných látek. Výzkum prokázal, že 

posta�ující je provád�t p�i výstavb� vizuální kontrolu, zda se v ní nevyskytují kusy uhlí 

a ostatní cizorodé �ástice (d�evo, guma, plasty). Tímto krokem došlo k harmonizaci 

norem �eské republiky s normami zemí Evropské unie, které využívají hlušinu 

v dopravním stavitelství. 

Dle [13] lze v p�ípad� pozemních komunikací hlušinovou sypaninu použít: 

� v podloží násypu a pro zlepšení podloží násypu, 

� v násypech, 

� v konstruk�ních vrstvách,  

� v aktivní zón�. 

Tento alternativní materiál se na území severní Moravy využil p�i rekonstrukcích �i 

výstavb� mnoha pozemních komunikací, viz obr. 17. První realizace prob�hly již v 50. 
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letech minulého století. Zejména v okrese Karviná se jedná o opravy poruch silnic, jež 

byly klasifikovány jako p�ímé �i nep�ímé d�lní škody.   

Obr.17.: Hlušina jako stavební materiál (1999-2006). 

4.1.2.1 Hlušinová sypanina 
Uhelná hlušinová sypanina je odpadový materiál vzniklý p�i ražb� d�lních d�l, t�žb�

uhlí a úprav� uhlí. Zejména v moravskoslezském regionu lze tento sekundární 

materiál využívat pro stavební ú�ely i do ASR. Do roku 1992 byla hlušinová sypanina 

produkována ve zna�ném množství. Po ukon�ení t�žby uhlí v ostravské �ásti OKR se 

jedná zhruba o 3 400 kt/rok. Uhelná hlušina z dol� OKD je r�znorodá a nehomogenní. 

Vzhledem k výše uvedeným faktor�m je t�eba vybranou hlušinovou sypaninu 

posuzovat samostatn� s ohledem na ú�el použití. Z hlediska petrografického složení 

je hlušina z produkce OKD tvo�ena pískovcem, prachovcem a jílovcem v r�znem 

procentuálním zastoupení. Obsah spalitelných �ástic (uhlí) se vyskytuje p�evážn�

v jemné frakci hlušiny, zatímco pevn�jší horniny, zejména pískovce, jsou zastoupeny 

p�edevším v hrubých frakcích. Tím m�žeme získat kvalitn�jší materiál pouhým 

rozt�íd�ním hrubé frakce hlušiny [21]. Parametry hlušiny, jenž byly použity pro 

numerické modelování byly p�evzaty viz [21] a jsou uvedeny v kap.7.1. 
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V dnešní dob� m�žeme �íct, že hlušinu jako stavební materiál známe již dostate�n�

dob�e, abychom ji mohli aplikovat ve v�tším rozsahu jako materiál do násypových 

t�les dopravních staveb. Tímto úsp�šn� likvidujeme b�ím� starých ekologických zát�ží 

(haldy) a zárove� m�žeme efektivn� nahradit �asto nákladné primární stavební 

materiály. 

4.1.2.2 Druhotné materiály v t�lese dálnice D 47 
V rámci projektové p�ípravy úsek� dálnice D 47 Ostrava Rudná - Hrušov - Bohumín 

byl zjišt�n výrazný deficit násypových materiál� cca 1 mil m3. V roce 1995 bylo 

investorem stavby zahájeno šet�ení zdroj� náhradního násypového materiálu. 

V zájmu omezení nárok� na p�írodní kamenivo se jako zdroje nabízely skládky 

odpad� z hutí, odvaly z t�žby �erného uhlí nebo deponie elektrárenských popílk�. 

V rámci ov��ení vhodnosti využití jednotlivých možných náhradních materiál� do 

násyp� byly odbornými firmami testovány typy materiál�, ekologická rizika spjatá 

s jejich využitím, pevnostní vlastnosti, aspekty chemického složení, geomechanických 

vlastností z hlediska stavební aplikace apod. Po dobu výstavby ostravské �ásti D 47 

Bylo denn� uloženo do násypu až 15 - 20 tis. tun r�zných materiál�, jejichž zdroje byly 

vzdáleny od trasy dálnice 20 -25 km. Zejména se jedná o tyto druhotné materiály : 

� Krystalická vysokopecní struska a ocelárenská struska: jedná se o um�lou 

horninu, která vzniká pozvolným tuhnutím na vzduchu odpadové taveniny p�i 

výrob� surového železa (vysokopecní struska) nebo oceli (ocelárenská 

struska). Pro stavbu D 47 byla vybrána struska z odvalu Hrabová. Tato struska 

zde byla ukládaná již p�ed n�kolika desetiletími a lze vylou�it chemické reakce 

rozpadu, jež probíhají u �erstvé strusky. Používáním strusky pro výstavbu �i 

rekonstrukci pozemních komunikací se zabývají TP 138 Užití struskového 

kameniva do pozemních komunikací. 

� Studený odval (hutní su�): jedná se o sm�s krystalické strusky slévárenských 

písk� a šamotových vyzdívek. Jako odb�rná lokalita byl vybrán odval hutní 

sut� v Ostrav� Kun�icích. 

� Hlušina: blíže, viz kap. 4.1.2.1. Na základ� p�edchozí pasportizace, studia a 

testování uhelné hlušinové sypaniny, která probíhala od roku 1993, byly 

sledovány aspekty chemického složení, loužení, geomechanických vlastností 

z hlediska stavební aplikace, i možnosti návozových tras. Na základ�
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t�chto studií, byla vybrána hlušina z odvalu „D“ dolu Paskov. Jedná se p�esn� o 

uhelnou úpravnickou hlušinu. Uhlí v Dolu Paskov je mimo jiné i t�íd�no 

v t�žkokapalinových prádlech p�i použití ekologického zat�žkávadla 

(magnetitu). Tato skute�nost zajiš�uje lepší homogenitu hlušiny. 

Obr.18.: Schématický vzorový p�í�ný �ez dálnice D 47. 

V jednotlivých �ástech zemního t�lesa dálnice D 47, viz obr.18, byly použity tyto 

materiály: 

� aktivní zóna: struska fr. 0 - 90, 

� t�leso násypu: hlušina fr.0 -125, struska fr. 0-250, studený odval fr. 0 -250, 

� konsolida�ní vrstva: struska fr. 0 - 250, 

� podloží násypu: hlušina fr.0-250, struska fr. 0 - 250, stávající terén. 

Pro vylepšení bariéry proti ší�ení rizikových složek do životního prost�edí byla 

v n�kterých lokalitách a situacích využívána popílková vložka (úseky s konsolida�ními 

pilotami a žebry, úseky se zvýšenou hladinou podzemní vody nad úrove� 1,5 m pod 

terénem, úseky kde navážky v podloží mají mocnost v�tší než 1 m apod.). 

4.2 Monitoring 

Úkolem monitoringu je sledovat spolup�sobení horninového masivu se stavebním 

objektem jak b�hem výstavby, tak i po jejím dokon�ení. Monitoring by m�l probíhat 
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systematicky, a to zejména z d�vodu kvalitního vyhodnocení nam��ených výsledk�.  

Tato kapitola je v�nována sou�asnému stavu v�d�ní v oblasti monitoringu. Jelikož je 

toto téma velmi rozsáhlé, byly rozebrány pouze ty okruhy této disciplíny, jež 

bezprost�edn� souvisí s cíli této diserta�ní práce.  

4.2.1 Geodetické m��ení posun� a deformací stavebních objekt�

Výstavba a provoz stavebních objekt�, u kterých byla využita progresivní metoda 

výstavby, nový materiál nebo se objekt nachází na nevhodném podloží. je t�eba 

kontrolovat. A to nejen p�i samotné výstavb�, ale i po uvedení objektu do provozu. 

K tomuto ú�elu se na sledovaném objektu vybuduje komplex stabilizovaných bod� tzv. 

pozorovací stanice, na kterých se pomocí periodicky provád�ných m��ení zjiš�ují 

pot�ebné pohyby. Pozorovací stanici tvo�í body: 

� sledované: body stabilizované na objektu, na nichž provádíme sledování,  

� vztažné body: polohov� a výškov� ur�ený bod, ke kterému se vyjad�ují 

nam��ené posuny a p�etvo�ení,  

� p�ipojovací body: body, ze kterých vycházíme p�i ur�ování sm�r�, délek nebo 

výšek, m�ly by se nacházet mimo vliv m��eného objektu, 

� ov��ovací a p�ipojovací body: slouží k ov��ení stálosti jiných bod�, zejména 

p�ipojovacích.  

Tvar pozorovací stanice a rozmíst�ní bod� by m�ly být voleny tak, aby bylo možno 

spolehliv� zachytit daný pohyb, p�etvo�ení, �i jeho pr�b�h. Základní složky pohybu 

bodu jsou pokles (svislá složka pohybu bodu), podélný a p�í�ný posun (vodorovné 

složky pohybu). Další pohyby jsou kombinace základních složek pohyb� a lze hovo�it 

o p�etvo�ení objektu, jsou to dle [16]: 

� Naklon�ní - vychýlení svislé osy objektu od svislice. 

� Pooto�ení – úhlová odchylka objektu od jeho p�vodní polohy. 

� Pr�hyb, ohyb – p�etvo�ení konstrukce objektu ve sm�ru kolmém na p�evládající 

sm�r. 

Jako hlavní p�í�iny vzniku t�chto pohyb� a p�etvo�ení na stavebních objektech lze 

považovat: 

� nep�esnosti v provedeném inženýrsko geologickém pr�zkumu, 

� heterogenní geologické složení podloží, 

� kolísání hladiny spodní vody, 
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� nerovnom�rné zatížení základové spáry, 

� ú�inky výstavby v blízkosti objektu, 

� seismicita p�írodního �i antropogeního charakteru, 

� p�sobení atmosférických vliv�, 

� vlivy poddolování atd. 

Výb�r metody m��ení závisí na druhu a p�edpokládané velikosti pohybu nebo 

p�etvo�ení, které chceme sledovat, na konfiguraci terénu, dostupnosti sledovaného 

objektu a na požadované p�esnosti m��ení. Pohyby a p�etvo�ení lze zjiš�ovat p�ímo 

jeho m��ením nebo zprost�edkovan�, kdy daný pohyb �i p�etvo�ení ur�íme výpo�tem 

z jiných pohyb� �i p�etvo�ení. 

Svislou složku posunu m�žeme m��it: 

� geometrickou nivelací, 

� hydrostatickou nivelací, 

� trigonometrickou nivelací. 

Vodorovný posun lze sledovat: 

� ur�ováním polohy bodu na m��ických p�ímkách nap�. pomocí ordinátometru, 

� trigonometrickými metodami (triangulace, trilaterace, protínáním vp�ed), 

� polární metodou, 

� polygonometrií, 

� speciálními metodami, nap�. metodami na ur�ování naklon�ní objekt� atd. 

Sledování prostorových pohyb�, tzn. zaznamenání zm�ny polohy bodu v osách x,y,z,

m�žeme provád�t kombinací výškových a polohových m��ení, ale také v rámci 

jednoho m��ení, a to: 

� fotogrametrií, 

� metodou GPS, 

� polární metodou. 

4.2.1.1 Geometrická nivelace ze st�edu 
Geometrická nivelace ze st�edu se v praxi používá nej�ast�ji. Je jednoduchá, rychlá a 

velmi p�esná metoda k ur�ování výškových rozdíl� dvou bod�. Vodorovné zám�ry, 

vytý�ené nivela�ním p�ístrojem, velmi dob�e p�iléhají k hladinovým plochám, z d�vodu 

relativn� krátké vzdálenosti lat� od p�ístroje. Proto pat�í délka zám�ry k hlavní 

charakteristice (mimo m��ického postupu, použitých p�ístroj� a pom�cek) 
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k d�lení geometrické nivelace ze st�edu podle požadovaného stupn� p�esnosti 

m��ení. A podle tohoto hlediska d�líme geometrickou nivelaci ze st�edu na :  

� technickou nivelaci  (ve zkratce TN), 

� p�esnou nivelaci (PN) max.délka zám�r 50m, 

� velmi p�esnou nivelaci (VPN) max. délka zám�r 40m, 

� zvláš� p�esnou nivelaci (ZPN) max. délka zám�r 35m. 

P�esná geometrická nivelace ze st�edu 

Pro m��ení pohyb� a deformací stavebních objekt� a p�i speciálních pracích vyšší 

p�esnosti se používá p�esná nivelace. Ur�uje nadmo�ské výšky ve výškovém 

bodovém poli v nivela�ních po�adech III. a IV.�ádu a v PNS (plošných nivela�ních 

sítích). 

Technologie m��ení má zejména tyto zásady: zv�tšení dalekohledu má být alespo�

24 násobné, citlivost nivela�ní libely 20,6“ nebo kompenzátor odpovídající p�esnosti. 

Používají se pevné stativy, t�žké litinové nivela�ní podložky, pop�. nivela�ní h�eby. 

Každý po�ad se niveluje vždy dvakrát (tam a zp�t) v jinou denní dobu. P�i použití dvou 

latí musí být sudý po�et sestav. Zám�ry se rozm��ují s p�esností na 1dm. Další 

požadavky se volí v závislosti na p�esnosti m��ení tzn. m��í-li se nivela�ní po�ady II. 

�ádu, IV.�ádu nebo PNS. 

Princip metody 

P�evýšení dvou bod� získáme z rozdílu výškových odlehlostí od zdánlivého horizontu 

vytý�eného nivela�ním p�ístrojem. 

                        

Obr.19.: Princip geometrické nivelace ze st�edu. 
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Výškový rozdíl dvou blízkých bod� ∆HAB, viz obr.19 ur�íme tak, že nivela�ní p�ístroj 

postavíme do st�edu mezi m��ené body A a B, na kterých jsou nivela�ní lat� ve svislé 

poloze. Zacílení dalekohledu na zadní la� (proti sm�ru nivelace) se nazývá zám�ra 

vzad ozna�ujeme AZ, zacílení na p�ední la� (ve sm�ru nivelace) se nazývá zám�ra 

vp�ed a ozna�uje BP. Rozdíl la�ových úsek� ode�tených na bodech A, B v��i 

horizontu p�ístroje, je p�ímo výškový rozdíl t�chto bod� - p�evýšení ∆HAB. P�evýšení je 

dáno vztahem: 

            ∆HAB = HB – HA = Az - Bp                    [m],                                                        (2) 

kde, dle obr.19:  HB                       - výška bodu B [m], 

                HA                      - výška bodu A [m]. 

V závislosti na vzdálenosti nebo p�i v�tším p�evýšení mezi body A a B musíme celý 

úkon n�kolikrát opakovat (zm��it n�kolik sestav za sebou). Výškový rozdíl bod� A a B 

je sou�et díl�ích p�evýšení a je dán vztahem: 

               ∆HAB= HB – HA = ∆HA1 + ∆H12 + … + ∆HnB =Σ(z - p),                                     (3)          

Nivela�ní m��ení se provádí nej�ast�ji v nivela�ních po�adech (�ada výškových bod�

za sebou), které se skládají z nivela�ních oddíl� (vzdálenost mezi dv�ma sousedními 

výškovými body). Úsekem nazýváme n�kolik oddíl� za sebou. Oddíl se d�lí na 

 nivela�ní sestavy (postavení nivela�ního p�ístroje a dvou latí viz obr.19. V oddíle 

nemá být víc jak 20 sestav. 

Nivela�ní po�ady rozlišuje na vložené (po�ad za�íná na známém bod� a kon�í na 

jiném známém bod�), uzav�ené (za�íná i kon�í na témž známem bod�), volné (po�ad 

za�íná na známém bod� a kon�í na neznámém bod�) a po�ady tvo�ící plošnou 

nivela�ní sí�. 

P�esnost nivela�ního m��ení 

Základní charakteristikou p�esnosti nivela�ních prací je st�ední kilometrová chyba

obousm�rné nivelace mo. Tato veli�ina udává chybu v p�evýšení m��eném tam a zp�t 

na vzdálenost 1 km. Dle [18] je dána vzorcem: 

��

�
��

�
⋅±=
s

dd

n
mo

1

2

1
                    [mm],                               (4) 

kde:           n - po�et oddíl� nivela�ního po�adu, 

           d - rozdíl p�evýšení v oddíle mezi m��ením tam a zp�t [mm], 
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           s - délka p�íslušného oddílu [km]. 

Pro jednotlivé druhy nivelací jsou dle vyhlášky �ÚZK �. 31/1995 Sb. stanoveny mezní 

povolené hodnoty kilometrové chyby opakované dvojité nivelace, viz tab.17. 

Základním kritériem dosažené p�esnosti pro p�esnou geometrickou nivelaci 

provád�nou na poddolovaném území je dle vyhlášky �BÚ �.435/1992 Sb.[15] 

povolená odchylka mezi nivelovaným p�evýšením tam a zp�t: 

           5
pov
v L∆ = ± ⋅   [mm],                                                                      (5) 

kde: L-               je délka nivela�ního oddílu v km. 

4.2.1.2 Polární metoda 
V sou�asnosti nejpoužívan�jší geodetická pozemská (terestrická) metoda m��ení 

polohy a výšky (nebo pouze polohy) bod�. Oblíbenost této metody  stoupla s rozvojem 

elektrooptického m��ení délek. Polární metodou lze pom�rn� rychle ur�it polohu bodu 

pomocí polárních sou�adnic – vodorovného úhlu (mezi orienta�ním sm�rem a 

ur�ovaným bodem) a délky (od stanoviska k ur�ovanému bodu), viz obr. 20.  

Obr.20.: Polární metoda. 

Metoda je založena na sou�asném m��ení úhl� a délek geodetickými p�ístroji, které 

jsou postaveny na geodetických nebo m��ických bodech, u nichž je známa a 

dokumentována poloha, p�íp. i výška mapy nebo obdobné geodetické dokumentace. 

P�i m��ení polární metodou mohou nastat dva p�ípady: 
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� stojíme na známém stanovisku – pevné stanovisko, 

� stojíme na neznámém stanovisku – volné stanovisko.

Z obr. 20 vyplývá, že sou�adnice ur�ovaného bodu se vypo�tou: 

.cos.

,sin.

ω

ω

BSsB

BSsB

dxx

dyy

+=

+=

                                                                          (6) 

Kde:    yB, xB                     - sou�adnice m��eného bodu, 

            d BS                       - m��ená délka strany SB, 

���������������- m��ený úhel. 

����

P�esnost polární metody 

Z vzorc� (6) vyplývá, že p�esnost v poloze ur�ovaného bodu B je závislá na: 

a) P�esnosti v poloze výchozího bodu S. Ta závisí na: 

- p�esnosti sou�adnic x,y, bodu S, 

- p�esnosti dost�ed�ní teodolitu nad bodem.   

b) P�esnosti m��ené délky d BS, která dále závisí na: 

- p�esnosti dálkom�ru, 

- p�esnosti provedení fyzikálních redukcí. Ty jsou ovlivn�ny p�esností 

ode�tení fyzikálních veli�in (tlak, teplota, nap�tí vodních par). 

- p�esnosti matematických redukcí (p�evod šikmo m��ené délky do 

roviny zobrazení), 

- p�esností dost�ed�ní teodolitu na stanovisku S a signálu na m��eném 

bod� O, B. 

c) p�esnosti m��ení vodorovných úhl�, která závisí na použité metod� m��ení úhl�

a t�íd� p�esnosti teodolitu. Teodolity d�líme podle p�esnosti na [18] :  

- velmi p�esné (vte�inové), 

- p�esné (dvojvte�inové), 

- st�edn� p�esné (desetivte�inové), 

- s nižší p�esností (technické). 

Z p�esnosti daných bod� vypo�ítáme vliv podkladu, z p�esnosti m��ených veli�in se 

po�ítá vliv m��ení na p�esnost sou�adnic ur�ovaného bodu. Polární metoda pat�í do 

vázaných sítí, které spl�ují podmínku [17]: 
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                m – n + p = 0,                                                                                               (7) 

Kde:     m          -  je po�et zprost�edkujících geometrických veli�in (m��ené  

                             veli�iny nutné k výpo�tu), 

             n          -  je po�et sou�adnic konfigurace, 

             p          -  po�et podmínek p�ipoutání sít�  (bodu). 

Jestliže k výpo�tu sou�adnic ur�ovaného bodu jsou zapot�ebí dv� rovnice, tak pro 

ur�ení sm�rodatných odchylek v sou�adnicích x a y (�x, �y) je t�eba taky dvou rovnic. 

Mohou být jak ve tvaru implicitním, tak ve tvaru explicitním. S vývojem výpo�etní 

techniky se za�alo využívat více implicitní zp�sob �ešení, tj. p�esnost se vypo�ítává 

pomocí matic. Výhodou tohoto zp�sobu je fakt, že všechny elementární geodetické 

úlohy (úlohy spl�ující podmínku (7)) lze �ešit jednotným systémem. V p�ípad�

explicitního �ešení má každá geodetická metoda specifické vzorce. V p�ípad� polární 

metody jsou to vzorce (6), na které aplikujeme zákon hromad�ní sm�rodatných 

odchylek, který vychází ze zákona hromad�ní skute�ných chyb, jež je založen na 

totálním diferenciálu funk�ního vztahu. 

Zákon hromad�ní sm�rodatných odchylek 

Jedná se o pravidla podle nichž lze ur�it vliv chyb v m��ených veli�inách na jejich 

funkce . 

                                                                                  (8)                  

(9)                                                   

� skute�né chyby prom�nných jsou relativn� malé  a lze rozvinout pravou stranu 

vztahu podle Taylorova rozvoje s omezením pouze na �leny prvního �ádu. 

                                                             (10) 

Kde �� je skute�ná chyby m��ení a vzorec (11) p�edstavuje zákon hromad�ní 

skute�ných odchylek [23]. 

                                                                          (11) 
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Skute�né chyby m��ení obvykle neznáme, ale známe jejich sm�rodatné odchylky. 

Sm�rodatná odchylka � :Je to parametr popisující normální rozd�lení. Ve vztahu 

k m��ení se jedná o charakteristiku p�esnosti. Z hlediska chyb m��ení vyjad�uje 

interval, ve kterém se od m��ené hodnoty vyskytuje hledaná hodnota geometrického 

parametru a její velikost závisí na tom, s jakou pravd�podobností (�i hladin�

významnosti) toto tvrzení m�žeme potvrdit (za p�edpokladu, že m��ení mají normální 

rozd�lení).   

Jestliže vztah (11) vyjád�íme pomocí sm�rodatných odchylek, získáme Zákon 

hromad�ní sm�rodatných odchylek:  

                                                    (12) 

Zákon hromad�ní sm�rodatných 

odchylek platí za t�chto podmínek: 

� Jednotlivé prom�nné musí být vzájemn� nezávislé. 

� Skute�né chyby mají náhodný charakter, jejich znaménko a velikost se �ídí 

normálním rozd�lením. 

� Chyby jsou oproti m��eným hodnotám malé, funkce mají spojité parciální 

derivace podle jednotlivých prom�nných alespo� 2. �ádu. 

� Jednotlivé �leny musí mít stejný fyzikální rozm�r. 

Takže pokud na vztahy (6) aplikujeme vztah (12) a sou�adnice výchozího bodu 

považujeme za bezchybné dostaneme: 

                                                  (13) 

Kde:   �xB, �xB          - sm�rodatné odchylky v sou�adnicích x a y, 

          �dBS��           - sm�rodatná odchylka m��ené délky d BS, 

          ������        - sm�rodatná odchylka m��eného úhlu �, 

           	������� - p�evod do obloukové míry. 

Pokud bychom cht�li úlohu obrátit, tzn. ur�it sm�rodatné odchylky m��ených veli�in (d 
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BS, �) z p�edem dané sm�rodatné odchylky v sou�adnicích x a y, musíme 

k jednozna�nému �ešení úlohy použít zásady stejného vlivu [23] a �tverec sm�rodatné 

odchylky �y
2 rozd�líme rovnom�rn� na n jednotlivých s�ítanc� v rovnici (12): 

                                                                           (14) 

     

K výpo�tu �i pak použijeme vztah: 

                                                                                            (15) 

Aplikujeme-li vzorec (15) na funk�ní vztahy (6), získáme sm�rodatné odchylky pro 

m��enou délku��d BS a m��ený úhel ���»�n = 2 . 

                                                           

(16) 

4.2.2 Geotechnický monitoring 
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ve stabilním stavu. Geotechnický monitoring inženýrských projekt� se uplat�uje 

nej�ast�ji v t�chto p�ípadech: 

� Zaznamenání primární charakteristiky horninového masívu, p�ed zahájením 

výstavby. 

� Zajišt�ní bezpe�nosti b�hem výstavby inženýrského díla.  
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� Vyhodnocení údaj� a p�edpoklad� projektu. 

� Sledování úsp�šnosti úpravy hornin. 

Observa�ní metoda 

Jedná se o metodu kontrolního sledování, kdy postup výstavby je �ešen na základ�

provád�ných m��ení. Podle p�edem stanovených deforma�ních mezí lze pak p�ijmout 

opat�ení ve zm�n� stavebního postupu, rychlosti výstavby atd. Tato metoda d�sledn�

sleduje reakci horninového masivu na inženýrsky zásah. Jako nástroj pro zjiš�ování 

t�chto skute�ností slouží p�ímé m��ení vybraných parametr�. Tato metoda byla 

využívána i p�i výstavb� vysokých násyp� na dálnici D 47 v okolí Ostravy. Observa�ní 

metoda se provádí v t�chto krocích: 

� Jednoduchý pr�zkum k zajišt�ní základních vlastností horninového masivu 

v zájmové oblasti. 

� Ur�ení pravd�podobných geologických pom�r� a p�edpokládaného chování 

horninového masívu v zájmové oblasti. V obou p�ípadech stanovuje i 

nejnep�ízniv�jší možné odchylky od tohoto chování. 

�  Zpracování projektu na základ� pracovní hypotézy o vzájemné interakci 

systému hornina - konstrukce. 

� Výb�r sledovaných parametr�, které budou b�hem výstavby sledovány.  

� Ur�ení �asového intervalu m��ení tak, aby byl zachycen výchozí stav. Interval 

následujících m��ení se volí dle typu podloží, prognózy a  rychlostí výstavby.  

� Stanovení mezních stav� pro tyto parametry. 

� Návrh technologických, technických a bezpe�nostních opat�ení pro mezní stavy 

m��ených veli�in. 

� Zahájení vlastní stavby a provád�ní monitoringu. 

� Na základ� výsledk� kontrolního m��ení m�že dojít k úprav� projektu, p�ípadn�

zvolených technologií. 

� Úprava m��ení. 

Observa�ní metoda se b�žn� používá v podzemním stavitelství. Lze ji úsp�šn� využít 

i u klasických geotechnických úloh. 

4.2.3 Koncepce monitoringu pro op�rné konstrukce z vyztužené zeminy 

Jak už bylo �e�eno, problematika výstavby liniových staveb v zastav�ných oblastí je 

pom�rn� složitá. �asto je prostor výstavby omezený, je t�eba p�ekonávat stávající 
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dopravní infrastrukturu m�st, železni�ní trat�, vodní toky. K vy�ešení t�chto problému 

je nutné �asto stav�t op�rné konstrukce z armovaných zemin. Neúnosné, siln�

stla�itelné podloží znamená pro vysoké násypy nejen stabilitní problém, ale i problém 

v dlouhé konsolidaci a zna�ných deformací. K eliminaci tohoto efektu lze p�ijmout 

r�zná opat�ení, jako jsou nap�. vertikální prefabrikované drény (nap�.

MEBRADRAIN®), št�rkopískové piloty, systémy mikropilot v kombinaci s geom�ížemi 

(nap�. plastový mikropilótový systém AUGEO©), další metody viz kap. 4.1. Jak už bylo 

výše uvedeno, monitoring m�že sloužit pro �ízení postupu výstavby, sledování 

úsp�šnosti zlepšování podloží, zajišt�ní bezpe�nosti b�hem výstavby atd. Komplexní 

monitoring op�rných konstrukcí lze rozd�lit na tyto t�i �ásti: sledování vn� násypových 

t�les, sledování na povrchu a sledování výztužných prvk�. 

Sledování vn� horninového masívu 

M��ení pod povrchem provádíme za ú�elem rozpoznání polohy smykových ploch, 

ur�ení pohyb� kolem nich, sledování vývoje pórových tlak�, hladiny podzemní vody a 

sedání podloží. Jedná se za�ízení, která se vkládají do vrt� a reflektují posuny mezi 

jednotlivými m��ickými horizonty. M��ící za�ízení pro tyto ú�ely jsou: 

� extenzometry – m��ení posun� horniny ve sm�ru osy vrtu, 

� inklinometry – m��ení vodorovných posun� ve dvou na sebe kolmých sm�rech, 

� posuvné mikrometry – m��ení délkových zm�n mezi m��ícími body, 

� kombinace výše uvedených nap�. monitorovací za�ízení TRIVEC 

(gleitmikrometr – inklinometr), extenso –deflektometr ISTEH, 

� k�ehké vodi�e indikují pouze hloubku, ve které došlo k posunutí horniny, 

� hydrostatická m��idla -  m��ení sedání podloží, blíže viz. kap. 6.2, 

� tlakové sníma�e - m��ení zemního tlaku, 

� piezometry, tenzometry - m��ení pórového tlaku. 

Všechny výše uvedené m��ící za�ízení jsou popsána v literatu�e [22] a [24]. 

Sledování na povrchu 

Na povrchu se obvykle uplat�ují r�zné geodetické metody, viz kap. 4.2.1. Obvykle 

provádíme m��ení konvergence, délek, výšek a posun�. Tyto parametry m�žeme 

zjiš�ovat standardními geodetickými postupy, fotogrammetrii nebo pomocí GPS. Toto 

jsou metody, kterými zjiš�ujeme tvarovou stálost t�lesa, provádíme kontrolu objemu 

t�lesa �i deformaci líce. V p�ípad� výskytu deformací menších rozm�r� (trhliny, 
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št�rbiny atd.) lze dále použít p�ístroje pro p�ímé m��ení veli�in (naklon�ní, zm�ny 

délek): 

� náklonom�ry, jenž jsou založeny na principu libely, olovnice, kyvadla nebo 

ustálené hladiny kapaliny. 

� dilatometry, mikrometry, posuvná m��ítka, dilatometrické skoby, št�rbinometry, 

nap�. konstrukce št�rbinometru podle Janusze [18] (zjiš�ování pohyb� ve t�ech 

na sob� kolmých sm�rech). 

Sledování výztužných prvk�

P�ístroje, které se používají k m��ení nap�tí, se ozna�ují jako dynamometry. 

Umís�ujeme je do horniny, do výztuže, nebo mezi horninu a výztuž tak, aby snímaly a 

m��ily zatížení vždy v ur�itém sm�ru. 

Skute�ný pr�b�h p�etvo�ení výztuže má zásadní význam zejména pro zdokonalování 

postup� navrhování vyztužených konstrukcí. Jak se uvádí v [19], porovnáním 

deformací z m��ením in situ s p�edpokládaným deformacemi bylo prokázáno, že 

konstrukce jsou v tomto sm�ru p�edimenzované. 

Obr.21.: P�íklad monitoringu pro op�rné st�ny vyztužené zeminy. 

Na obr. 21 je znázorn�n možný systém kontrolního sledování pro op�rou st�nu 

realizovanou pomocí armované zeminy. Jsou zde využity všechny dostupné metody 

monitoringu, ovšem konkrétní projekt vychází z reálných podmínek a požadavk�

investor�. 
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4.2.4 Zásady pro tvorbu a provád�ní monitoringu 

Aby monitoring splnil ú�el, pro který byl zamýšlen, je t�eba správn� definovat základní 

otázky, na které má monitoring poskytnout odpov�	. V prvé �ad� je nutné stanovit 

hypotézu p�etvá�ení, pro kterou pot�ebujeme tyto vstupní data: 

� fyzikáln� mechanické parametry hornin, 

� hladina podzemní vody, 

� geologická minulost masívu. 

Pro vytvo�ení hypotézy je nezbytné znát i odezvu výše uvedených faktor� na zásah do 

p�vodn� rovnovážného stavu. Samotná hypotéza pak p�edstavuje odhad:  

� velikosti dot�eného území,  

� tvar a velikost poklesových kotlin, jejich vývoj v �ase, 

� polohy smykových ploch, 

� zm�ny vnit�ní napjatosti, 

� míst možného porušení horninového masívu, �i sledované konstrukce.  

Takto vypracovaná hypotéza umož�uje rozhodnout o sledovaných veli�inách, 

metodách a p�ístrojích pro jejich sledování a harmonogramu m��ení tak, abychom 

získali kvalitní odpov�	 na p�edem definované otázky. Dále musíme provést technicko 

– ekonomické zhodnocení problému. Tzn. ocenit geotechnická rizika, která by mohla 

nastat, porovnat je s náklady na vybudování a provozování monitoringu a tím najít 

optimální a hospodárnou variantu monitoringu. 

P�i vlastním m��ením je pak t�eba dbát na: 

1. zachycení primárního stavu masívu, tzn. vhodn� stanovit nultou etapu m��ení. 

To je ovlivn�né metodou m��ení a zp�sobu stabilizace bod�, 

2. volit metody m��ení a p�ístroje v závislosti na požadované p�esnosti,  s kterou 

je t�eba danou veli�inu získat. Tato p�esnost závisí zejména na velikosti 

p�edpokládaných zm�n, 

3. �etnost m��ení se volí s ohledem na p�edpokládanou rychlost zm�ny všech 

základních faktor�. Volíme optimální po�et m��ení. Naddimenzovaný po�et 

m��ení m�že zp�sobit nep�ehlednost výsledk�, m�že být zdrojem zbyte�ných 

chyb a v neposlední �ad� je to neekonomické. Naopak p�íliš málo m��ení 

m�že zap�í�init p�ehlédnutí významných fází výstavby. Jak se ukázalo,

nejvhodn�jší zp�sob je stanovit interval, ve kterém se po�et m��ení m�že 
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pohybovat a �etnost m��ení operativn� m�nit podle skute�ného chování 

horninového masívu, tzn. na základ� interpretace již nam��ených dat, 

4. m��idla je t�eba umístit jak v nejexponovan�jších místech, nap�. v oblastech 

smykových ploch, tak i v místech, kde o�ekáváme reprezentativní chování 

celého díla. A pokud je pot�eba, je na míst� projekt rozši�ovat o pot�ebné 

m��ické body b�hem výstavby,  

5. dle teorie chyb je vhodné m��it veli�inu min dv�ma na sob� nezávislými 

zp�soby, což vede k odstran�ní systematických chyb a omyl�, 

6. spolu s m��enými veli�inami je nutno zaznamenávat ostatní �initelé, jež m�žou 

m��ení ovlivnit (postup výstavby, výstavba souvisejících objekt�, atmosférické 

podmínky, seismická aktivita), 

7. dostate�né množství m��idel a stabilizovaných bod�, jelikož p�i výstavb� m�že 

snadno dojít k jejich zni�ení. Dalším d�vodem je, že n�které veli�iny jsou 

závislé na lokálních podmínkách okolo sledovaného bodu, tudíž mají charakter 

bodového údaje. Takže chceme-li zaznamenat vývoj v rámci celého objektu, je 

t�eba provád�t m��ení na n�kolika místech. 

4.3 Modelování jako nástroj pro návrh a vyhodnocení monitoringu 

Vytvo�ením spolehlivého geomechanického modelu p�etvá�ení lze získat výchozí 

podklady pro návrh projektu monitoringu. Modelování pomáhá p�i volb� vhodných 

m��ických metod a p�ístroj� v závislosti na o�ekávaném rozsahu a p�esnosti 

sledovaných parametr�, umož�uje navrhovat vhodná místa pro m��ení a ov��ení 

výchozí hypotézy p�etvá�ení horninového masívu. V neposlední �ad� slouží 

k porovnání nam��ených dat s teoretickými daty a umož�uje provád�t zp�tnou 

analýzu �i parametrické výpo�ty, kdy zm�nami vstupních údaj� up�es�ujeme 

vytvo�ený model tak, aby podával co nejp�esn�ji odhad p�etvo�ení pro následný 

postup výstavby.  

Zp�tné analýzy znamenají opakované provád�ní výpo�t�, p�i nichž se vstupní 

parametry matematického modelu m�ní tak, aby výstupy z matematického modelu 

odpovídaly skute�nosti. Parametrické výpo�ty se provád�jí bu	 postupnou zm�nou 

konstitu�ních parametr� nebo zm�nou okrajových podmínek a tím ur�ujeme vliv 

jednotlivých parametr� na výsledné chování zájmového objektu.  

Existuje matematické modelování a fyzikální modelování. Pro matematické 



Monitoring násypu dálni�ního t�lesa                                                                                 Diserta�ní práce 

  

 Katedra dopravního stavitelství,   
 VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

38

modelování lze dále použít analytické a numerické metody. Analytické metody vychází 

z rozboru nap�tí a p�etvo�ení pružného poloprostoru a z podmínek mezní rovnováhy. 

Základním principem metody mezní rovnováhy je �ešení silové, resp. momentové 

rovnováhy svahového t�lesa, nap�. proužková Pettersonova metoda. Analytickými 

metodami získáme stupe� stability podél dané smykové plochy, hodnotu sednutí 

v ur�itém míst�, dobu konsolidace.  

Výhody t�chto metod jsou: 

� jednozna�né a p�ehledné rovnice (vztahy mezi nap�tím a p�etvo�ením), 

� pom�rn� rychlé �ešení, 

� menší nároky na vstupní data, 

nevýhody: 

� popis stavu horninového masívu v ur�itých bodech a v ur�itém �ase, 

� geometrické okrajové podmínky musí být jednoduché,

� jasné rozložení zatížení. 

Numerické metody oproti tomu umož�ují zohlednit p�etvárné chování svahového 

t�lesa, získat p�edstavu o hodnotách nap�tí, deformací a p�etvo�ení ve svahovém 

t�lese, modelovat �asov� závislé procesy (nap�. creep, konsolidaci, fázovou výstavbu 

svahových t�les), zohlednit dynamické ú�inky vody, modelovat mechanizmus vzniku 

porušení. Taktéž ve v�tší mí�e umož�ují zohlednit vlivy r�zných typ� výztužných a 

zpev�ovacích prvk� ve svahových t�lesech (nap�. geosinetika, kotvy) a z hlediska 

modelování seismických jev�.  

D�vodem složitosti problematiky spojené s konstrukcí, analýzou, modelováním a 

simulací stability (kolapsu) geotechnického díla je jednak široká škála parametr�

použitých materiál� a parametr� prost�edí, do kterého je dílo zasazeno, a také jejich 

neznalost. Z matematického hlediska tento problém p�edstavuje nekone�nou 

soustavu rovnic, jejichž analytické �ešení je prakticky nemožné. 

�ešení tohoto problému bylo umožn�no koncem 20. století, kdy byl vypracován 

v domén� pravd�podobnosti a stochastiky koncept teorie náhodných množin (Dubios 

a Prade 1990/1991), jenž v kombinaci s analýzou kone�ného prvku vedl 

k vypracování metody náhodné množiny kone�ných prvk� - Random Set Finite 

Element Metod „RS-FEM“ (Sentz a Ferson 2002, Hall a Lawry 2004). Metoda 

kone�ných prvk� spolehliv� �eší lineární úlohy, tyto úlohy však dostate�n� nevystihují 

reálné chování zkoumaného horninového masívu. Spolehlivost nelineárního 
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�ešení je p�edevším závislá na mnoha vstupních parametrech (vztah mezi nap�tím a 

p�etvo�ení, vzájemný pom�r pevnostních a p�etvárných charakteristik, hypotéza 

porušování atd.). Je nepochybné, že nutnou cestou k objektivizaci nelineárního �ešení 

metodou kone�ných prvk� je �etné srovnání numerického modelování s výsledky 

kontrolního sledování a využitím zp�tných analýz [22]. Další metody, jež se používají 

v  numerickém modelování, jsou metoda hrani�ních prvk�, metoda kone�ných 

diferencí a metoda odd�lených prvk�. 

Existuje �ada programových systému, a to jak všeobecných, tak i firemních 

výpo�etních program�. Jako jsou ReSSA, MSEW, PLAXIS, FLAC, UDEC, GEO4-

MKP, GEOSTAR, GALENA. Podrobn�ji jsou tyto programové systémy popsány nap�. 

v literatu�e [25] a [26]. Vzhledem k zvoleným metodám �ešení této diserta�ní práci se 

podrobn�ji zmíním o programovém systému PLAXIS. 

4.3.1  Programový systém PLAXIS 

Program �eší nelineární chování zemin, deformací struktur v závislosti na �ase, 

rozložení hydrostatického a hydrodynamického pórového tlaku, vazbu díla s okolním 

prost�edím a vzájemnou interakci jednotlivých faktor�. Tento program jsem si zvolila 

vzhledem k jeho možnosti modelovaní konstrukcí vyztužených geosyntetikou. 

Geometrie programu je neomezená, sklony svah� se mohou pohybovat od 0°do 90°. 

Dále disponuje neomezeným po�tem typ� zemin. Zatížení m�že být plošné, pásové i 

pod r�znými skony. Železobetonové prvky jsou pro výpo�et charakterizovány 

normálovou a ohybovou tuhostí. K definování geosyntetik je t�eba znát ohybovou 

osovou tuhost (EA).  

Základní model je Mohr-Coulomb�v, pro konsolidované zeminy s m�kkou konzistencí 

je ur�en CAM – Clay model s jeho vylepšenou verzí pro modelování creepu. Pro tužší 

zeminy (p�ekonsolidované jíly a písky), je k dispozici pružnoplastický hyperbolický 

model. PLAXIS také umož�uje simulovat postupnou výstavbu, provád�t analýzu 

konsolidace, rozlišuje vysušené a vlhké zeminy. Výpo�et stupn� stability je definován 

jako pom�r mezi dosažitelnou (vrcholovou) smykovou pevností a minimální smykovou 

pevností nutnou pro udržení rovnováhy, na rozdíl od rovnováhy sil u klasických 

výpo�tech stupn� stability (Bishop, Petterson). PLAXIS je optimáln� vybaven k �ešení 

úloh v domén� komplexních geotechnických struktur. 
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Obr.22.: Pracovní diagram programu PLAXIS. 

Výpo�etní metodika programového systému PLAXIS 

Výpo�etní metodika programového systému PLAXIS vychází z metody kone�ných 

prvk�. Metoda kone�ných prvk� je varia�ní metoda, která p�edpokládá nahrazení 

kontinuálního pevného t�lesa kone�ným po�tem diskrétních element� (nej�ast�ji 

trojúhelník�), které jsou mezi sebou navzájem spojeny kone�ným po�tem uzlových 

bod�. Na každém z t�chto kone�ných prvk� aproximuje p�esné �ešení posunutí, 

jemuž odpovídající nap�tí spl�uje diferenciální rovnici rovnováhy, vhodnou 

aproxima�ní funkcí (náhradní funkcí). Konkrétní tvar aproxima�ní funkce 

(aproxima�ního polynomu) závisí na typu kone�ného prvku a po�tu uzlových bod�, jež 

danému prvku p�ísluší. Náhradní aproxima�ní funkce definuje jednozna�n� stav 
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posunutí uvnit� každého kone�ného prvku pomocí posunutí uzl� tohoto prvku. 

Posunutí uzl� jsou pak základními neznámými parametry úlohy a spolu s p�vodními 

deformacemi a vlastnostmi materiálu, na základ� zvoleného konstitutivního stavu, 

charakterizují nap��ový stav jak uvnit� prvku, tak i na jeho hranách. Výsledkem vztahu 

mezi složkami posunutí uzl� a mezi silami jimi vyvolanými ve všech uzlech prvku (síly 

nahrazují nap�tí p�sobící na hranách elementu) je pak tzv. matice tuhosti, jejíž každý 

�ádek je tvo�en koeficienty rovnic, které vyjad�ují rovnováhu sil od nap�tí v prvku, a to 

v jednotlivých uzlech ve sm�ru sou�adných os. Celý problém je tak redukován na 

�ešení soustavy lineárních algebraických rovnic, p�i�emž se tato soustava se stává 

regulérním zadáním p�íslušných okrajových podmínek (geometrických resp. silových).  

Výchozí vztahy deforma�ní teorie [27] 

Základní výchozí rovnicí je rovnice rovnováhy:  

0=+ pLT
��

σ                                                                                                                  (17) 
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Dále platí kinematický vztah: 

uL
��

=ε                                                                                                                        (19) 

Na základ� Galerkinova varia�ního principu s využitím p�edchozích základních vztah�

lze formulovat stav rovnováhy následovn�: 

                                                                                               (20) 

u
�

δ      -  variace posun�. 

Po aplikaci Greenovy v�ty na p�edchozí rovnici dostáváme následující vztah, 

vyjad�ující princip virtuální práce: 

(21) 
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kde vektor hrani�ních sil t
�

je zohledn�n v hrani�ním integrálu.  

Rozvoj nap��ového stavu lze vyjád�it p�ír�stkovým itera�ním p�edpisem: 

(22)                                                   

 Kde: 

σ
�

∆        - je p�ír�stek nap�tí odpovídající krátkému �asovému úseku,  

iσ
�

        - je vektor, který p�edstavuje neznámý aktuální nap��ový vztah,  

1−iσ
�

      - známý vektor nap�tí v p�edchozím kroku. 

Aktuální nap��ový stav je tedy ur�en následující rovnicí 


−−+=∆ dVdStudVpudV iTiTiTT 1σεδδδσεδ

��������
                                               (23)

V programovém systému jsou uvažovány 6-ti pop�. 15-ti uzlové trojúhelníkové 

elementy viz obr. 23:  

6-ti uzlový prvek 

15-ti uzlový prvek

Obr.23.: Možné uzlové elementy programu PLAXIS. 

Posuny u na daném elementu jsou vyjád�eny pomocí aproxima�ního polynomu s 

využitím diskrétních uzlových hodnot (vektor ν
�

) následovn�: 

Po dosazení do kinematického vztahu dostáváme: 

ννε
���

BLN ==                                                                                                            (24) 

Ur�ující rovnici pro stanovení neznámého vektoru iσ
�

 lze pak vyjád�it ve tvaru: 
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Po úprav� dostáváme: 
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Po dosazení vztahu mezi p�ír�stkem vektoru posunutí a p�etvo�ení dle zvoleného 

konstitutivního modelu εσ
��

∆=∆ M  do p�edchozí rovnice a po úprav� platí: 
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kde:  

K           - matice tuhosti,  

ν
�

∆        - p�ír�stek vektoru posunutí, 

extf
�

       - vektor vn�jších sil, 

intf
�

       - vektor vnit�ních sil p�íslušející kroku i

5 CÍL DISERTA�NÍ PRÁCE 

Cílem diserta�ní práce je návrh metodiky pro optimální ekonomicky nenáro�ný 

geodetický monitoring vyztužených op�rných konstrukcí b�hem výstavby a po 

výstavb�. V rámci �ešení p�edložené diserta�ní práce byly stanoveny tyto díl�í cíle: 

� realizovat experimentální geodetická m��ení na stavebních objektech 7280 a 

8246 na dálnici D 47, 

� provést podrobnou analýzu výsledk� experimentálních m��ení provád�ných na 

stavebních objektech 7280 a 8246 na dálnici D 47. Sou�ástí tohoto cíle je 

ov��ení vhodnosti prostorové polární metody pro m��ení posun� a pokles�

stavebních objekt� a ov��ení vhodnosti stabilizace pozorovaných bod� pro 

polohové m��ení, 

� vytvo�it reálný matematický model a po jeho ov��ení provést simulaci chování 

st�ny v p�ípad� zvýšení volné hladiny v míst� op�rné st�ny. 

6 EXPERIMENTÁLNÍ OV
�ENÍ CHOVÁNÍ VYBRANÉ ZEMNÍ 
KONSTRUKCE NA DÁLNICI D 47 ÚSEK RUDNÁ – HRUŠOV 

Vzhledem k dosažení stanovených cíl� této diserta�ní práce byla od roku 2007na 

zájmovém objektu provád�ná periodická m��ení. V následující kapitole budou 

popsány základní údaje o lokalit�, objektu, provád�ných m��ení a jejich vyhodnocení. 

Harmonogram výstavby a provád�ných m��ení je možno najít v p�íloze 16.1.1. 

Úsek Rudná – Hrušov je dlouhý celkem 6,5 km, je veden v m�stské agolomeraci a tím 

do zna�né míry ovliv�uje základí komunika�ní systém m�sta. Tento systém je na 

dálnici p�ipojen pomocí t�í mimoúrov�ových k�ižovatek, a to MÚK Rudná, MÚK 

Severní spoj a MÚK Místecká. Trasa dálnice D 47 v dané oblasti prochází údolní 

nivou �eky Odry. P�ípoje na stávající sí� komunikací jsou výškov� fixovány jejím 
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záplavovým územím, což vysv�tluje pot�ebu vybudování vysokých násyp�. 24% 

násyp� v tomto úseku je vyšších než 8 m. Zmín�ná oblast se nachází v území, kde 

projekt p�edpokládal zna�né hodnoty sedání budovaných konstrukcí. Toto sedání je 

zp�sobeno neúnosnými základovými pom�ry. V místech, kde bylo nutné omezit nutný 

zábor na minium, byly pro výstavbu dálni�ního násypového t�lesa využity op�rné 

st�ny. Najdeme zde klasické betonové op�rné st�ny i zdi z vyztužené zeminy 

s r�znými typy lícního opevn�ní (blokové, d�lené panely, gabiony). 

Jeden z použitých systému na tomto úseku je i systémem Armovia®, licní opevn�ní 

tvo�í d�lené panely. Tato konstrukce má podstatn� menší nároky na únosnost 

základové p�dy a má p�edpoklady sledovat deformace terénu bez v�tších problému.  

Na dálnici D 47 na území m�sta Ostravy bylo vybudováno p�t op�rných zdí tohoto 

typu. Lokalizace objekt� je znázorn�na na obr.24. Jedná se o stavební objekty SO 

7280, SO 8246, SO 8248, SO 8242, které se nacházejí v oblasti MUK Rudná. Objekt 

SO 8223 se nachází v oblasti MUK Místecká. Parametry jednotlivých zdí jsou uvedeny 

v tab. 2. 

Tab.2.: Parametry vyztužených op�rných zdí vybudované systémem Armovia® 

na dálnici D47. 

�. stavební objekt typ konstrukce 
délka 
[m] 

max.výška 
[m] 

1 SO 7280 op�rná st�na 67,27 9 

2 SO 8246 op�rná st�na 72,47 10 

3 SO 8248 zárubní ze	 133,70 5,6 

4 SO 8242 zárubní ze	 139 5,8 

5 SO 8223 op�rná st�na 53,9 9 
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Obr.24.: Lokalizace konstrukcí Armovia® na dálnici D 47. 

6.1 Projekt pozorovací stanice 

Jako reprezentativní objekt pro vypracování metodiky byla vybrána op�rná ze	  

(SO 7280, SO 8246), viz obr. 25, která p�evádí pravou polovinu dálnice D 47 a je 

situována mezi op�rami dvou mostních objekt� 8201 a 7211. 

Zemní blok op�rných st�n z vyztužené zeminy podléhá ur�itým deformacím, 

vznikajícím zejména b�hem výstavby p�i hutn�ní zemního t�lesa a vlivem nár�stu 

tlaku na základovou spáru p�i postupném zvyšování násypu. Tyto pohyby se projevují 

do doby, než dojde k úplné konsolidaci zemního t�lesa i podloží a bude dosažen 

rovnovážný stav napjatosti v zemní konstrukci. Jelikož se sledovaný objekt nachází 

v území ovlivn�ném d�lní �inností a podloží je málo únosné, lze o�ekávat složit�jší 

pr�b�h pohyb�. Pro sledování svislých a vodorovných posun� byla na výše uvedené 

op�rné zdi z�ízena pozorovací stanice.  

Obr.25.: Situace zájmového objektu. 
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6.1.1 Charakteristika území 

Sledovaný objekt se nachází  v úseku mezi stani�ením 147,6 –147,8 km dálnice D 47 

v katastrálním území Ostrava – Svinov. Trasa dálnice D47 je situována na 

zem�d�lských pozemcích a je vedena t�sné blízkosti areálu Zeleniny. Objekt se 

nachází v záplavovém území �eky Odry. Mimo jiné byla tato oblast dlouhodob�

ovliv�ována d�lními vlivy. Op�rná ze	 je z d�lního hlediska situována p�evážn� mimo 

zrušené dobývací prostory DP Svinov, DP Mariánské Hory a DP P�ívoz. D�lní �innost 

v ostravské �asti OKR byla ukon�ena v roce 1994, poklesy z let dobývání 1961-1994 

zde dosahovaly až 2 m. P�ímé d�lní vlivy lze pokládat již za dozn�lé. Ovšem 

vzhledem k tomu, že horninový masív je narušený, m�že docházet retardaci d�lních 

vliv�, pop�ípad� k aktivaci sta�in. Je nutné nadále po�ítat s dozníváním projev�

poddolování. Z tohoto d�vodu byla stavba za�azena do V. skupiny staveniš� dle �SN 

73 0039 [8]. Podle �SN 73 1001 se jedná o složité základové pom�ry. Založení je 

navrženo podle zásad t�etí  geotechnické kategorie. 

6.1.2 Geologie 

Povrch zájmového objektu je tvo�en p�evážn� navážkami, které jsou tvo�eny zejména 

haldovinou, struskou a stavebním odpadem. Tyto antropogenní sedimenty a 

povod�ové jíly (prom�nlivé pís�ité jíly) o mocnosti 0  – 5,20 m leží na prostoru 

fluviálních št�rk� o mocnosti 2 – 2,2 m. Ve v�tší mí�e se jedná o šedé pís�ité št�rky, u 

kterých bylo typické zv�tšování velikosti valounu sm�rem k bázi. Tato št�rková vrstva 

je v�tšinou spojena s nepravidelnou polohou st�edn� až hrub� zrnitých, p�evážn�

šedých písk�. Podloží kvartéru tvo�í miocénní vápnité jíly, v�tšinou šedé až 

šedozelené. V nich se nacházejí zcela nepravidelné polohy a vložky šedých, pom�rn�

ulehlých písk�, které jsou jemn� až prachov� zrnité. Facie se vykli�uje sm�rem 

k západu. Inženýrsko-geologického pr�zkum z roku 2003 byl proveden firmou Topgeo 

spol. s.r.o. 

Hydrogeologicky náleží oblast do povodí Odry, která toto území odvod�uje. Objekt se 

nachází na levém b�ehu, cca 1500 m od koryta �eky. Hlavním kvartérním kolektorem 

jsou fluviální št�rkopísky. Jejich formace se nachází i v samotném koryt� �eky. 

V prostoru daného území je strop formace pod úrovní hladiny podzemní vody. 

Kolektor je zvodn�ný na celou mocnost. Hladina podzemní vody byla zastižena 

v hloubce 4,70 m - 1,8 m a ustálila se v hloubce 1,45 m – 0,8 m. Lze tedy 
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p�edpokládat, že se jedná o hladinu napjatou a hydraulicky spojitou vodou v �ece. Na 

základ� chemického rozboru, voda nevytvá�í úto�né prost�edí v��i betonovým 

konstrukcím. 

6.1.3 Stavba op�rné zdi 

S ohledem na úrove� hladiny podzemní vody, byla provedena sanace podloží pomocí 

ŠP - št�rkopískových pilot o ø0,40 m a délce 5,50 m, kon�ící ve vrstv� kvartérních 

št�rk�. Tyto piloty byly realizovány v celé ší�ce násypu v trojúhelníkové sítí s rozte�í 

1,6 m. Dále bylo násypové t�leso dálnice v pat� na celou ší�ku vyztuženo ve výšce 

0,80 m 5-ti vrstvami výztužné geotextilie BaseTex 800/100. Svislá vzdálenost 

jednotlivých vrstev �iní 0,20 m. Na stran� zdi byly dolní �ty�i vrstvy geotextilie uloženy 

s p�esahem 2,0 m p�ed líc zdi, poslední vrstva bude ukon�ena na rubu základu. První 

vrstva byla položena p�ímo na srovnaný terén po provedení ŠP pilot a jednotlivé 

vrstvy geotextilie byly následn� zasypány hlušinovou sypaninou Paskov. 

Objekt 8246 byl z v�tší �ásti smontován do konce roku 2006. Vzhledem k �asov�

posunuté montáži p�ilehlého navazujícího objektu 7280 nemohl být v úseku od 30. 

sloupce smontován a zasypán do plné výšky a ta zde byla odstup�ovan� snižována. 

Sou�asn� s výstavbou SO 7280 se zvyšoval násyp i v p�ilehlých oblastech objektu SO 

8246. Násyp posledních vrstev v tlouš�ce cca 1 metru, tj. aktivní zóny pod vozovkou a 

vozovkového souvrství u obou objekt�, byl dokon�en na podzim 2007. Do provozu 

byly oba objekty uvedeny 06.05.2008. 

6.1.4 Systém Armovia®

�elní prvky tohoto systému tvo�í d�lené železobetonové prefabrikáty deskovitého 

tvaru o tlouš�ce 18 cm. Tyto prefabrikáty mají typické a atypické rozm�ry. Typické 

prefabrikáty nesou ozna�ení „T“, „M“, „S“. Prefabrikáty „T“ jsou základním prvkem pro 

výstavbu zdi. Prefabrikáty „S“ se dopl�uje dolní �ada zdi a prefabrikáty „M“ uzavírají 

poslední horní �adu. Tvary atypických prefabrikát� jsou odvozeny z tvaru prefabrikát�

typických, mohou být kratší, užší, �i bez zámku. Znázorn�ní sestavení prefabrikát�, 

viz obr 26.  
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Obr.26.: Skladební prvky systému Armovia® [20] . 

Spodní �ada panel� se ukládá na vyrovnávací práh z prostého betonu. Prefabrikáty 

vyšších �ad se ukládají na pružné podložky, zaru�ující vytvo�ení vodorovných spár 

tlouš�ky 20 mm. Stejnou tlouš�ku mají i svislé spáry mezi jednotlivými 

prefabrikovanými dílci. Návaznost dílc� je zaru�ena pomocí svislých plastových ty�í, 

vložených do otvor� ve spodních dílcích, viz obr 27. Je p�edpoklad, že takto vytvo�ené 

dilata�ní spáry mezi jednotlivými lícními dílci, umož�ují konstrukci bez v�tších obtíží 

kopírovat deformace terénu.  

Obr.27.: Montáž prefabrikátu [20]. 
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Nosným prvkem je zde jednoosá geom�íž Tensar 120 RE, jejíž zárodek o délce cca 

700 mm je zakotven do rubové strany �elního dílce. Tento zárodek se po dosypání do 

jeho úrovn� nastaví speciálním spojovacím prvkem na délku požadovanou projektem 

(SO 8246 délka = 10 m, SO 7280 délka = 7,6 m). Pruh geom�íže je tak ukon�en až ve 

vzdálenosti p�evyšující o kotevní délku polohu odpovídající smykové plochy. Svislá 

rozte� výztuh je stanovena statickým výpo�tem a m�že být zvolena v modulu i po 

200mm. Jako výpl�ový matriál za rubem lícních dílc� byla použita ŠD Bohu�ovice 0 – 

63 mm. Ve zbývající �asti násypu dálnice je hlušinová sypanina blíže, viz kap 4.1.2.1. 

Montáž lícových betonových prvk� probíhá soub�žn� s jejich zasypáváním. Použitý 

konstruk�ní systém vychází z postupu, p�i n�mž se namontovaná vodorovná �ada 

lícových prefabrikát� zasype do výšky prvního starteru a následn� se tato vrstva 

�ádn� zhutní (hutn�ní cca 2 m od rubu líce zdi se provádí pomocí vibra�ního p�chu). 

Na zhutn�ný povrch se položí geom�íž a následn� se spojí s startérem. Každý pruh 

výztužné geom�íže je pomocí sochoru ru�n� napnut a v tomto napnutém stavu 

zasypán. Násyp se tak zvýší o další vrstvu. Po zasypání lícového dílce do poloviny 

jeho výšky je možno namontovat dílce další �ady.  

6.1.5 Body pozorovací stanice  

Jako vztažné �i orienta�ní body byly zvoleny body lokální vyty�ovací sít� LVS MÚK 

Rudná. Tyto body byly vybudovány v rámci výstavby dálnice D 47 a jsou stabilizovány 

pomocí t�žké stabilizace s nucenou centrací. Pozorovací body pro sledování pokles�

jsou stabilizovány nivela�ními h�eby u paty st�ny. Body pro sledování horizontálních 

posun� jsou stabilizované pomocí odrazných štítk�, které slouží jako odrazná plocha 

pro dálkom�r a sou�asn� jsou dopln�ny o zám�rný k�íž, pro p�esné zacílení p�i 

m��ení úhl�. Jsou umíst�ny zhruba uprost�ed d�lených panel�. Celkový po�et štítk�

na SO 8246 a SO 7280 je 56. Uspo�ádání všech pozorovacích bod� je znázorn�né na 

obr. 28. 
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Obr.28.: Schéma uspo�ádání pozorovaných bod� na sledovaném 
objektu. 

6.1.6 Realizace pozorovací stanice 

Pozorovací stanice obsahuje body vztažné soustavy a body pozorovací pro výškové a 

polohové m��ení. Objekty SO 8246 a SO 7280 tvo�í jednu op�rnou st�nu. Výstavba 

objektu SO 8246 byla z d�vodu odlišného zhotovitele zapo�ata o 560 dní d�íve než u 

objektu SO 7280. A tudíž i m��ení, jenž na objektech probíhala, byla odlišná. Na 

objektu SO 8246 byly sledovány jak poklesy, tak i prostorové pohyby, zatím co na 

objektu SO 7280 byly sledovány pouze poklesy, viz tab. 3. Celkový p�ehled všech 

m��ení je uveden v p�ílohách 16.1.2 a 16.1.3. Teprve na základ� navázání spolupráce 

naší katedry s firmou EUROVIA CS, a.s., d�íve Stavby silnic a železnic, a.s., v rámci 

projektu CIDEAS, byla m��ení pokles� a vodorovných posun� provád�na komplexn�

na obou objektech. K 20.10.2007 byla vytvo�ená nová pozorovací stanice, jež 

zahrnuje staré body objektu SO 8246 a nové body na SO 7280. Tím je umožn�no 

sledovat op�rnou konstrukci jako celek a získat výsledky, jenž mají vyšší výpov�dní 

hodnotu. Celou pozorovací stanici nyní tvo�í 19 profil� k sledování horizontálních 

posun� a 11 nivela�ních zna�ek sloužících k sledování svislých posun�.  

SO 8246 SO 7280 

Po�átek výstavby : 15.6.2004 Po�átek výstavby:  04.05.2006 

Datum Druh m��ení Datum Druh m��ení 

07.12.04 svislé posuny (nulté) 25.05.06 svislé posuny (nulté) 

15.12.04 vodorovné posuny (nulté) 21.10.07 vodorovné posuny (nulté) 

25.06.09 svislé a vodorovné posuny (poslední) 

Tab.3.: P�ehled základních m��ení. 
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6.1.7 Rozbor p�esnosti p�ed m��ením 

Výsledkem tohoto rozboru je volba m��ického postupu a p�ístrojového vybavení, který 

bude spl�ovat požadovanou sm�rodatnou odchylku �Txy.   

6.1.7.1 Polární metoda 

V našem p�ípad� je požadovaná p�esnost ur�ení polohy 
2mm, koeficient 

spolehlivosti up byl zvolen 2 a parametry p�ístroje jsou: �dm0 =± (3mm + 2ppm),  ����

=0,3 mgon , dsmax = 30 m, dle [15]: 

�Txy= 1 mm             - požadovaná sm�rodatná odchylka, 

�Txy0= 1,41 mm       - požadovaná sm�rodatná odchylka jednoho m��ení. 

K hodnocení p�esnosti polární metody je t�eba aplikovat zákon hromad�ní 

sm�rodatných odchylek (bez vlivu podkladu) pak dle [15] platí : 

                                          (28) 

 kde:              

�xy0  - sm�rodatná odchylka polární metody, 
ds     - délka mezi m��eným bodem a stanovišt�m, 
�  - m��ený úhel, 

�dm  - sm�rodatná odchylka délky ds, 

��  - sm�rodatná odchylka úhlu����
�d0    - sm�rodatná odchylka v podélném sm�ru, 

�q0    - sm�rodatná odchylka v p�í�ném sm�ru. 

Uvažujeme-li kružnici chyb, platí:  �d�q���xy0�d0=�q0. 

Pak pro podélný sm�r: 

                                                                                     (29) 

kde nd je po�et jednotek m��ení délky. 

A pro p�í�ný sm�r: 
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6.1.7.2 P�esná geometrická nivelace ze st�edu  
P�esná geometrická nivelace ze st�edu je technologický postup, p�i jehož dodržení 

jsou spln�ny požadavky na p�esnost. V tomto p�ípad� se rozbor p�esnosti neprovádí. 

Vycházíme z požadavku na p�esnost ur�ení výšky bodu mv �mm�, která závisí na 

p�esnosti m��ické metod�, jež je charakterizována mezní povolenou st�ední 

kilometrovou chybou dvojité nivelace mo a délkou po�adu L �km�. Podle obr. 76 

ur�íme mo a dle tab. 17 se zvolí vhodná metoda m��ení. V našem p�ípad� pro 

hodnoty L=1 km, mv = ±2mm vyhovuje p�esná nivelace (PN). 

6.1.8 Postup m��ení 

Výškové m��ení byla provád�na geometrickou nivelaci ze st�edu a to metodou p�esné 

nivelace (PN). Výšky vztažných bod� viz tab. 4.  

Tab.4.: Výšky výchozích vztažných bod�. 

Obr.29.: Pozorované a vztažné body pro sledování svislých posun�. 

Na obr. 29 je schématicky znázorn�no rozmíst�ní pozorovaných a vztažných bod�. 

Jednalo se o nivela�ní po�ad uzav�ený, jenž za�ínal a kon�il na bod� �. 8001. Výšky 

výchozích bod� byly ov��eny dle [17]. Další kritériem pro ur�ení p�esnosti m��ení, je 

st�ední kilometrová chyba dvojí nivelace a její maximální povolená chyba, viz 

Bod �. Z [m] 

8001 215,200 

8008 214,982 

4202 216,785 
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[18]. Všechna provád�ná m��ení vyhov�la st�ední kilometrové chyb� obousm�rné 

nivelace m0max pro PN dle vyhlášky �ÚZK �. 31/1995 Sb viz tab.17.  

Použité p�ístroje: Kompenzátorový nivela�ní p�ístroj Ni 007, nivela�ní la�, nivela�ní 

podložka, 1x stativ. 

Vodorovné posuny byly zm��eny polární metodou. Sou�adnice orienta�ních a 

vztažných bod�, viz tab. 5. 

Tab.5.:  Sou�adnice vztažných bod� pro k ur�ení horizontálních posun�. 

Vzhledem k velikosti sledovaného objetu a konfiguraci terénu byla tato sí� zhušt�ná 

dalšími body. Tyto byly realizovány ve vhodných vzdálenostech od pozorovaného 

objektu a z d�vodu jejich zachování i pro následující etapy m��ení, byla jejich 

stabilizace realizována železnými roksory. Jedná se o body �. 8002, �. 8003 a �. 

8004. Jako orientace osnovy sm�r� posloužily vzdálen�jší body LVS – Rudná, a to 

body �. 8001 a �. 8250 viz obr. 30. 

Použité p�ístroje: Elektronický  tachymetr TOPCON GPT- 8203M, 3 x odrazné 

hranoly, výty�ka s krabicovou libelou, 3 x stativ. 

Obr.30.: Vztažné a orienta�ní body pro sledování horizontálních posun�. 

Bod � X [m] Y [m] Stabilizace

8250 476 913,566 1 104 600,453 NC 

8008 476 952,369 1 104 583,962 NC 

9402 477 109,666 1 104 629,698 NC 

8001 476 972,977 1 104 491,140 NC 
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Všechna provedená m��ení byla provedena dle �SN 73 0405 v t�íd� p�esnosti 1, 

p�esnost výšek (±1 mm), p�esnost m��ení polohy (±2 mm). 

6.1.9 Zpracování a vyhodnocení výsledk� m��ení 

6.1.9.1 Poklesy  
Jak již bylo uvedeno, výstavba objektu 8246 byla zapo�ata v �ervnu roku 2004. 

V listopadu téhož roku byla po položení panel� šesté �ady stavba p�erušena a  práce 

se obnovily až v dubnu roku 2006. Stavba byla dokon�ena v srpnu 2007. Významn�jší 

hodnoty pokles� byly nam��eny hned po ukon�ení první etapy, což odpovídá 

p�edpokladu, že k nejv�tší deformaci a sedání st�ny dochází bezprost�edn� po 

montáži lícových panel� p�i jejich zasypávání. Skoková zm�na poklesu u bodu G1 v 

zá�í 2005 byla nejspíše zp�sobena vlivem betonování mostovky druhého pole 

p�ilehlého mostu 820. Další zm�na ve vývoji poklesu jednotlivých bod� nastala 

v období mezi �ervnem a �íjnem roku 2006. V tuto dobu byla zapo�ata montáž  

p�ilehlého navazujícího objektu 7280. U bodu G6 byl nár�st poklesu maximální cca 40 

mm za 3 m�síce. 

Obr.31.: Vývoj celkových pokles�. 

Od po�átku sledování byl nejv�tší pokles zaznamenán u bodu G4 (-193 mm) a u 
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bodu G6 (-195 mm). Oba body se nacházejí p�ibližn� uprost�ed op�rné st�ny. 

Hodnoty pokles� sm�rem k op�rám mostních objekt� klesají, tedy bod G1 poklesl o -

135 mm a bod G11 o -104 mm. Z obr. 31 vyplývá, že konstrukce stále klesá i po 

ukon�ení výstavby, ale poklesy nenabývají již tak výrazných hodnot. Další ukazatel 

potvrzující fakt, že op�rná st�na se dostává do rovnovážného stavu, je klesající 

rychlost pokles�, jejíž vývoj je zaznamenán v obr. 32. Vývoj rychlosti pokles�

odpovídá významným etapám výstavby a poloze bod� na objektu. Nejvyšší hodnoty 

nár�st� rychlostí byly zaznamenány u bod� G6 a G7. 

Vypo�tené hodnoty výšek jednotlivých bod� a jejich poklesy do roku 2009 jsou 

uvedeny v p�íloze 16.1.3. Tabulka je uspo�ádaná tak, aby bylo možné sledovat díl�í 

poklesy mezi jednotlivými m��ením a rovn�ž i celkové poklesy.  

Obr.32.: Vývoj rychlosti pokles�. 
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6.1.9.2 P�í�né a podélné posuny 
P�í�ný pohyb vyjad�uje pohyb kolmo na líc op�rné st�ny, podélný je rovnob�žný 

s lícem op�rné st�ny. Tabulkové vyhodnocení je uvedeno v p�íloze 16.1.2.  

Pro lepší orientaci horizontálních pohyb� op�rné st�ny (podéln� a p�í�n� k ose 

komunikace) byla provedena transformace sou�adnic. Transformace je p�evod 

sou�adnic z jednoho sou�adnicového systému do druhého. V našem p�ípad� se jedná 

o p�evod ze systému - JTSK (Jednotná trigonometrická sí� katastrální) do místní 

sou�adnicové sít�. Místní sou�adnicová sí� byla zvolena tak, aby lépe interpretovala, 

které pohyby jsou podélné a které p�í�né vzhledem k op�rné zdi. Po�átek místní 

sou�adnicové soustavy byl zvolen v bod� 1102 na zdi. Kladná osa x´ byla vložena do 

spojnice s bodem 141. Sm�r kladné osy y´ je dle zásad pooto�en o 90˚ ve sm�ru 

pohybu hodinových ru�i�ek a sm��uje tedy do st�edu komunikace (k ose). 

Transformace byla provedena dle následujících vzorc� (31). Princip lineární 

transformace je znázorn�n na obr. 33. 

ωω

ωω

cos)(sin).(

sin)(cos).(

00

00

xxyyx

xxyyy

BB

BB

−+−=′

−−−=′
                                                                             (31) 

kde: 
y´, x´                  - sou�adnice v místní sou�adnicové soustav�, 
yB, xB - sou�adnice transformovaného bodu v S-JTSK, 
y0, x0 - sou�adnice po�átku místní sou�adnicové soustavy v S-JTSK, 
� - úhel nato�ení os obou sou�adnicových soustav. 

Obr.33.: Lineární transformace. 
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Na obr. 34 a 35 je znázorn�né grafické vyhodnocení díl�ích p�í�ných a podélných 

posun�. Maximální hodnota p�í�ných posun� je - 35 mm (sm�r do konstrukce) a 39 

mm (sm�r ven z konstrukce). Maximální podélné posuny mají hodnoty - 19 mm (proti 

sm�ru stani�ení) a 20 mm (ve sm�ru stani�ení). Z grafického vyobrazení vyplývá, že 

hodnoty p�í�ných i podélných posun� jsou náhodné. Nelze na první pohled vysledovat 

jakékoliv závislosti. Lze pouze konstatovat, že p�í�né posuny mají p�ibližn� stejný 

pr�b�h ve všech výškových úrovní, narozdíl od podélných posun�, kde maximální 

posuny se vyskytují p�evážn� ve t�etí výškové úrovni. Další možné grafické výstupy 

jsou v p�íloze 16.1.4. Jedná se o vektorové zobrazení jednotlivých posun� v každém 

bod� a vyjád�ení posun� pomocí izolinií stejných posun�. Ani tato zobrazení 

nepoukázala na žádné z�ejmé závislosti. Z tohoto d�vodu a vzhledem k cíli diserta�ní 

práce, byla provedena analýza horizontálních posun� pomocí metod matematické 

statistiky, viz kap. 9.1.1.  
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Obr.34.: Vývoj díl�ích p�í�ných posun� 2005 - 2009. 
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Obr.35.: Vývoj podélných posun�  v období 2005 - 2009. 

6.2 Geotechnický monitoring násypu z vyztužené zeminy 

V našem p�ípad� jde o podloží, které bylo za�azeno do t�etí geotechnické kategorie. 

Geotechnický monitoring byl provád�n pouze na objektu SO 7280. Nam��ená data 

byla poskytnuta firmou STRABAG a m��ení provád�la firma Inset. M��ící profil byl 

navržen v 147,644 km dálnice D 47 viz obr.36. Instalace profilu prob�hla dne 

20.04.2005. 
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G1 

G11 

Geodetická pozorovací stanice 

SO 7280 
SO 8246 

Obr.36.: Schéma objekt� SO 7280 a SO 8246. 

Hypotéza p�etvá�ení stla�itelného podloží pod násypem 

Postupnou výstavbou vysokého násypu na podloží, jež je tvo�eno vodou nasycenou 

soudržnou zeminou, dochází k r�stu pórových tlak�. Voda, nacházející se v pórech 

soudržné zeminy, reaguje na p�itížení nár�stem pórového tlaku (rychlost nár�stu je 

ovlivn�na typem zeminy, zjm. propustností a zvyšuje tak totální napjatost v podloží). 

Nár�st pórového tlaku (bez p�enosu smykového nap�tí) vyvolává zvýšení totálního 

nap�tí a pokud toto nap�tí zp�sobí p�ekro�ení smykové pevnosti zemin v podloží 

dochází k zabo�ení násypu do podloží. V opa�ném p�ípad� dochází ke konsolidaci 

zemin, tzn. že je voda postupn� vytla�ována z pór� do oblastí nižších pórových tlak�

(tzv. disipace pórových tlak�). Rychlost t�chto d�j� je ovlivn�na propustností zeminy, 

zatížením, pórovým tlakem, filtra�ní dráhou a po�áte�ním stupn�m nasycení zeminy. 

Tzn. po skon�ení sypání se sleduje pr�b�h konsolidace (stanovení sedání z 

hydrostatické nivelace) a doba zbývající do ukon�ení konsolidace (z m��ení pórových 

tlak�).  

6.2.1 Cíle kontrolního sledování 

Úkoly kontrolního sledování byly následující: 

� Regulace rychlosti sypání v závislosti na vývoji pórových tlak�. 

� Stanovení �asového pr�b�hu konsolidace podloží násypu. 
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� Sledování funk�nosti ŠP pilot. 

V zhledem k t�mto cíl�m byly zvoleny tyto m��ící metody: 

� Pr�b�žné m��ení sedání povrchu podloží násypu ve sm�ru kolmém na 

podélnou osu násypu (hydrostatická nivelace, obr. 37). 

� P�ímé m��ení pórových tlak� v podloží násypu. 

Obr.37.: Schéma hydrostatické nivelace [24]. 

6.2.2 Hydrostatická nivelace  

M��ení sedání podloží násypu se provád�lo pomocí hydrostatického p�ístroje 

GEOKON, viz obr.37, délka profilu �iní cca 60 m. Toto m��idlo pracuje na principu 

m��ení rozdílu hydrostatických tlak� mezi sondou a pevným bodem vn� sledovaného 

profilu. P�ed samotným budováním sledovaného násypu je v jeho podloží uložena do 

rýhy horizontální vodící trubka, kterou je p�i samotném m��ení protahovaná sonda a 

ode�et probíhá ve stanoveném kroku. Na p�enosném m��ícím za�ízení je pak 

ode�ítán výškový rozdíl mezi sondou a referen�ním bodem. Výšky referen�ních bod�

jsou m��eny pomocí p�esné nivelace. M��ení probíhalo v období 26.10.2005 až 

6.2.2008.  

6.2.3 M��ení pórových tlak�

M��ení vývoje pórových tlak� bylo provád�no strunovými uzav�enými sníma�i. 

Sníma�e byly osazeny do vrt� v hloubce významných horizontech 2 m (V07, V08A, 

V09) a12 m (V08B) pod terénem. Jedná se o jádrové vrty bez pažící suspenze. Každý 

vrt byl geologicky zdokumentován a byly odebrány vzorky. Samotné vrty byly 

následn� podvrtány o 15 - 30 cm. Dno vrtu bylo zasypáno �istým k�emi�itým pískem 

pod filtr piezometru. Piezometry se vkládaly do plát�ných sá�k�, které byly napln�ny 

filtra�ním pískem. V samotných vrtech se dále sníma�e zasypaly 15 cm vrstvou 

filtra�ního písku. Oblast nad sníma�i byla izolována pomocí Compactonitu 
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(bobtnavý t�snící jíl) a následn� zalita bentonitovou suspenzí. Voda vytla�ující se z 

pór� zeminy vlivem p�itížení vytvá�í tlak na sensitivní membránovou desti�ku, která je 

spojena s vibrujícím drátem, jenž frekven�ním vln�ním odesílá data, ve �tecí jednotce 

p�evád�ná na signály. M��ené veli�iny jsou závislé na teplot�, proto je v sond�

umíst�n i termistor. Elektrické dráty od sníma�� jsou svedeny z každého profilu do 

sb�rného místa, viz obr. 38. P�enosným m��ícím p�ístrojem se provád�jí pravidelné 

ode�ty hodnot tlaku a teploty, které se p�evád�jí na hodnoty tlaku. 

Obr.38.: Ochranná šachta pro sb�rnou sk�í�ku. 

6.2.4 Výsledky kontrolního sledování  

Nam��ená data jsou v p�íloze 16.1.6 pro sedání podloží a v p�íloze 16.1.5 pro pórové 

tlaky. Na obr. 39 je graficky znázorn�n vývoj sedání podloží. Výsledky umož�ují 

stanovit velikost sedání podél celé osy m��ení a jeho �asový pr�b�h. Výsledky m��ení 

odpovídají postupu výstavby, viz harmonogram výstavby, p�íloha 16.1.1. Nejv�tší 

hodnota 17,4 cm byla nam��ena pod op�rnou st�nou.  
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Obr.39.: Výsledky m��ení sedání podloží. 

Z obr. 39 je z�etelná závislost sedání podloží na výšce násypu a jeho postupného 

zvyšování.  

Hodnoty pórových tlak� ve sníma�ích umíst�ných v kvartérních fluviálních jílech (V07, 

V08A, V09) dosahovaly hodnot od -22 kPa do -12 kPa. Pr�b�h vývoje pórových tlak�

je znázorn�n na obr. 40 a jejich poloha na obr. 39. Sypání násypu bylo ukon�eno cca 

500 dn� od po�átku výstavby. V této dob� hodnoty pórových tlak� dosahují maxima. 

Pro samotný násyp je tento okamžik stabilitn� nejhorší, jelikož p�itížení je nejv�tší, a 

tudíž i velikost pórových tlak� dosahuje maxima. Nejv�tší hodnoty byly zaznamenány 

ve sníma�i V08A, tedy uprost�ed násypu. Pórové tlaky nep�ekro�ily v pr�b�hu 

výstavby hodnot, které by vedly ke ztrát� stability násypu (tzn. pokud pórový tlak 

roste, klesá smyková pevnost). 
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Obr.40.:

vých tlak�. 

7 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ 

Pro matematickou simulaci byl použit programový systém PLAXIS, jenž je podrobn�ji 

popsán v kapitole 4.3.1. Simulace byl �ešena základním Mohr-Coulombovým 

konstitutivním modelem. Modely byly vytvo�eny ve  147,644 km (SO 7280) a ve 

147,684 km (SO 8246) dálnice D47, viz obr. 36. Jedná se o místa, kde byly provedeny 

jádrové vrty V07, V08, V09 a J101. Skladba geologických profil� je patrná z obr. 41 a 

42. Analyzovány byly následující p�ípady: 

1. skute�ný stav v obou profilech dle postupu výstavby, viz p�íloha 16.2.2.,bez 

prvku interface (model 1 – 147,644 km, model 3 – 147,684 km), 

2. skute�ný stav v obou stani�eních dle postupu výstavby, viz p�íloha 16.2.2., s 

prvkem interface. Prvek interface v tomto p�ípad� reprezentuje interakci 

geom�íže se zeminou. Jedná se o faktor snížení síly na rozhraní geom�íž 

zemina, tzv. Rinter. Dle [31] se hodnoty pro interakci HDPE x zemina pohybuje 

okolo 0,67 (model 2 – 147,644 km, model 4 – 147,684 km), 

3. bez sanace podloží v 147,644 km, viz p�íloha 16.2.2, 
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4. model k orienta�nímu ur�ení zóny ovlivn�ní. 

Výsledky matematického modelování ve všech výše uvedených situacích slouží pro 

realizaci t�etího díl�ího cíle, viz kap.9.2.  

7.1 Vstupní parametry matematických model�

Geometrie modelu: Rozumíme tím tvar násypového t�lesa v daném �ezu a pr�b�h 

geologických vrstev, v�etn� polohy geom�íží, geotextilie, lícního opevn�ní a ŠP pilot, 

viz obr. 41 a 42. Tyto údaje byly p�evzaty z  RDS SO 8246 a SO 7280. V p�ípad�

modelových situací 1, 2, 3 je délka geom�íží a jejich horizontální rozte� dána 

výpo�tem, viz kap 4.1.1.3. P�i modelování situace 4 byly délky geom�íží ur�eny 

orienta�n� podle [10], tzn. 60% – 80% výšky konstrukce. Podloží v tomto 

zjednodušeném návrhu pat�í do skupiny I.- II. dle �SN 72 1002 Klasifikace zemin pro 

dopravní stavby. 

Materiálové charakteristiky: Jedná se o geotechnické parametry zemin (podloží, 

násyp, zásyp), viz tab. 6. Tyto údaje byly poskytnuty firmou SG – Geotechnika. 

Parametry dalších materiál�, jež jsou sou�ástí budované konstrukce, v našem p�ípad�

se jedná o geom�íže, geotextilie, lícní opevn�ní, jsou uvedeny v tab.7. 

Obr.41.: Geometrie modelu v 147,644 km. 
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Obr.42.: Geometrie modelu v 147,684 km. 

Obr.43.: Legenda materiál� k obr. 33 a32. 
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Tab.6.: Geotechnické charakteristiky zemitých materiál�. 

Materiál 
γγγγunsat γγγγsat k νννν    Edef cef ϕϕϕϕ    

[kN/m3] [kN/m3] [m/day] [-] [kN/m2] [kN/m2] [°]

hlušina 21 24 8,64 0,25 70.103 1 36

ŠD - Bohu�ovice 20 23 8,64 0,25 12.104 1 35

F6 - Cl 20,5 23,5 8,64.10-6 0,35 6000 25 11

G5 - GC 19 22 86,4 0,25 12.104 1 35

F8 - CH 20,5 23,5 5,184,10-4 0,35 12000 10 15
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Materiálové vlastnosti hlušiny byly p�evzaty z práce I. Mahdalové [21].  

Materiál 
E.A γγγγ Edef w 

[k N/m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2] 

Basetex 800/100 10000 - - - 

Tensar 120RE 1880 - - - 

lícní prvek 5,94.106 22 33.106 3,96 

vozovka 9.106 22 30.106 6,6 

Tab.7.: Parametry pro definování nezemitých matriál�. 

Geom�íž a geotextilie jsou charakterizovány sou�inem deforma�ního modulu E a 

pr��ezem materiálu A – tzv. osová tuhost dle [27]: 

                                                   

(32) 

kde: 

F         - síla na jednotku ší�ky, 

∆l/l      - p�etvo�ení.  

Hodnota byla získána ze zat�žovací k�ivky z technických list�, viz p�íloha 16.2.1, pro 

pr�m�rné p�etvo�ení 0,5% - 1%.  

Základní funkcí geom�íží je zpevn�ní (zazubení) ur�ité zeminy, viz obr.2. Toto 

zazubení je podpo�eno zhutn�ním. Efekty zhutn�ní jsou rozebírány nap�. v literatu�e 

[30]. Auto�i této studie aplikovali r�zné strategie zhutn�ní a jejich výsledky byly 

srovnány s m��ením in situ. Nejlepších výsledk� dosáhla procedura, kdy 50 kPa 

vnit�ního tlaku bylo aplikováno na vrcholu, na pat� a na obnažené vrstv� za ú�elem 

simulace zhut�ovací zát�že, další vrstva pak simulovala po�áte�ní podmínky 

navazujícího kroku. Následn� bylo vnit�ní nap�tí sníženo na 10 kPa na vrchní i na 

spodní hran� vrstvy, p�ed navršením další vrstvy za ú�elem simulace vertikálního 

odleh�ení. Vnit�ní nap�tí na obnažené ploše bylo udržováno na 50 kPa. U této 

procedury se parametry sledované na geom�ížích nejlépe p�ibližovaly k reálným 

hodnotám. K ov��ování vertikálních posun� je však tato metoda nevyhovující, což bylo 

prokázáno i na vytvo�eném modelu, viz obr. 44, kdy poklesy dosáhly p�i výšce násypu 

3 m již 48 % z kone�né vypo�tené hodnoty. Jelikož v našem p�ípad� nebylo chování 

geom�íží sledováno in situ a zajímaly nás zejména vertikální a horizontální 

[ ].                         kN/m ,
F

A E
l

l

=
∆
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posuny líce st�ny, bylo od tohoto postupu upušt�no.  

Obr.44.: Simulace efektu zhutn�ní. 

7.2 Výstupy matematického modelování  

7.2.1 Model 1, 2, 3, 4 

Tyto situace byly modelovány podle harmonogramu výstavby, viz 16.1.1. a následn�

byl povrch koruny násypu zatížen dopravním zatížením ve smyslu �SN 73 6133 [9]. 

Výsledky matematického modelování jednotlivých situací jsou uvedeny v p�íloze 

16.2.2 a slouží jako podklad pro porovnání s nam��enými hodnotami, viz kap. 9.2. 

Hodnoty vertikálních posun� získané modelováním korespondují s p�edpokládanou 

hodnotou maximálního poklesu násypu 30 – 40 cm.  

7.2.2 Ov��ení ú�innosti sana�ního opat�ení 

Dále byla ov��ena funk�nost vertikálních drén�. Za tímto ú�elem byly porovnávány 

následující veli�iny modelu 1 a modelu 1 bez svislé drenáže. 

Stupe� stability a smyková p�etvo�ení 

Z výsledk� v p�íloze 16.2.2. je patrné, že p�i aplikaci svislé drenáže se smykové 

plochy zm�nily a došlo ke zvýšení stupn� stability z 1,47 na 1,62. 

Vertikální posuny 
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V obr. 45 je zobrazeno porovnání pokles� bodu na líci op�rné st�ny v p�ípad�

aplikace svislé drenáže (skute�ný stav) a bez svislé drenáže (r�žová k�ivka). Podle 

p�edpoklad� dosáhl pokles u skute�ného stavu vyšších hodnot a rychleji došlo k jeho 

ustálení. Rozdíl pokles� �s je 0,52 cm a rozdíl v �asu �t je 420 dní. 

Obr.45.: Porovnání poklesu bodu na líci op�rné st�ny.  

Pórové tlaky 

I v tomto porovnání je znatelný rozdíl mezi skute�ným stavem s drény a situací bez 

drén�. Pórové tlaky u skute�ného stavu nabývají nižších hodnot pr�m�rn� o 10 kN/m2

a d�íve dosáhnou své výchozí hodnoty, viz obr. 46.  

P�ír�stky pórových tlak� odpovídají daným p�edpoklad�m viz p�íloha 14.2.2. 

Dle porovnání výše uvedených veli�in získaných z modelových výpo�t� lze potvrdit 

ú�innost sana�ního opat�ení. Další ov��ení je provedeno v kap. 9.2, kde vypo�tené 

hodnoty modelu skute�ného stavu jsou porovnány s hodnotami pórových tlak� jenž 

byly m��eny in-situ, viz kap. 6.2.4. 

�s 

�t 
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Obr.46.: Pórové tlaky uprost�ed profilu násypu v hloubce 2 m pod 
povrchem. 

7.2.3 Stanovení zóny vlivu 

Vzhledem k cíli vytvo�ení metodiky pro m��ení deformací líce systému Armovia® byl 

na základ� série modelových výpo�t� sestaven graf pro ur�ení minimální orienta�ní 

vzdálenosti vztažných bod� pozorovací stanice od líce op�rné st�ny. Byly 

modelované op�rné st�ny s výškou 2 m, 4 m,8 m, 10 m, 12 m. Výsledný graf viz obr. 

74. 

8  METODY ZPRACOVÁNÍ  

Východiskem pro dosažení formulovaného cíle byly výstupy z geodetického a 

geotechnického monitoringu. Vyhodnocení t�chto výstup� bylo provedeno pomocí 

grafického výstupu tabulkového procesoru Microsoft Excel a Grapher. Pro rozsáhlejší 

soubory dat (horizontální posuny) byly využity metody matematické statistiky (blíže 

uvedeno v kap. 8.1), grafické výstupy byly vytvo�eny softwarem AutoCAD® Civil 3D®  a 

AutoCAD®. K posouzení vhodnosti prostorové polární metody byl aplikován zákon 

hromad�ní sm�rodatných odchylek. Dále byl pomocí programu PLAXIS vytvo�en 

matematický model. Ov��ení správnosti matematického modelu bylo provedeno 
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jeho srovnáním s výsledky experimentálního m��ení. V p�ípad� nepotvrzení 

správnosti modelu se pro vylad�ní modelu použije metoda sbližovacího �ešení. Na 

základ� získaných poznatk� byla navržena metodika pro m��ení posun� a p�etvo�ení 

líce systému Armovia® geodetickými metodami. Vývoj vertikálních posun� spolu 

s matematickou analýzou t�lesa jako celku sloužil jako podklad pro vytvo�ení návrhu 

monitoringu po dokon�ení výstavby (�ešeno viz. kap.8.2). Zda konstrukce 

z vyztužených zemin znamená vhodné �ešení pro lokalitu tohoto typu bylo ov��eno na 

základ� simulace zvýšení volné hladiny.  

8.1 Varia�ní analýza 

Geodézie využívá statistiku zejména v teorii chyb a vyrovnávacím po�tu, kdy úkolem 

vyrovnávacího po�tu je vypo�ítat z výsledk� n m��ení jistých veli�in 

nejpravd�podobn�jší hodnotu t�chto veli�in a rozborem výsledk� hledat zákonitosti 

m��ických chyb. Vzhledem k cíl�m diserta�ní práce byla statistika použita pro analýzu 

p�í�ných a podélných posun� nam��ených v n - etapách  m��ení, jedná se o soubor 

dat, jenž celkov� �ítá 518 nam��ených hodnot a lze ho tudíž považovat za soubor 

statistický významný. Hodnoty podélných a p�í�ných posun� nabývaly r�zných hodnot 

v každé etap� a v jejich výskytu nebylo možné jednozna�n� ur�it smysl �i pravidlo 

jejich vývoje. Z tohoto d�vodu byly tyto hodnoty brány jako diskrétní náhodné veli�iny 

(m��ení na bodech pozorovací stanice) získané z provedení n nezávislých pokus�

(etapy m��ení). �íselné hodnoty charakterizující náhodnou veli�inu a její rozd�lení se 

nazývají charakteristiky náhodných veli�in. Základními charakteristikami jsou 

charakteristiky polohy daného rozd�lení (st�ední hodnota, medián, aritmetický pr�m�r 

atd.). Tyto charakteristiky m�žeme považovat za st�ed celého rozd�lení, kdy kolem 

tohoto st�edu náhodné veli�iny kolísají. K m��ení rozptylu jednotlivých náhodných 

veli�in kolem tohoto st�edu slouží charakteristiky variability (rozptyl, sm�rodatná 

odchylka atd.).  

Pro získání p�edstavy o základních vlastnostech datových soubor� byla provedena 

p�edb�žná analýza nam��ených dat pomocí explorativní statistiky (analýza ANOVA, 

Post Hoc analýza a Kruskal - Walis�v test).

Jelikož v našem p�ípad� lze p�edpokládat, že nam��ené hodnoty se v každé etap�

sledování budou m�nit, je jako charakteristika popisující datový soubor zvolen rozptyl 

kolem st�ední hodnoty. Rozptyl je analyzován v závislosti na zm�n� faktoru 
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(poloha m��ených bod� ve vodorovném a svislém sm�ru, etapa m��ení, klimatické 

podmínky v období m��ení). Tento výb�r charakterizují faktory u kterých lze o�ekávat, 

že jistým zp�sobem mohou ovliv�ovat závislou prom�nnou tj. p�í�ný �i podélný posun. 

P�ed za�átkem samotné analýzy je t�eba zkontrolovat soubor zda neobsahuje odlehlé 

hodnoty (outliers). Jsou to hodnoty, které se mimo�ádn� liší od ostatních a dokáží 

proto vychýlit nap�. aritmetický pr�m�r natolik, že p�estává daný výb�r reprezentovat. 

V praxi se p�i zpracovávání datových soubor� používá  n�kolik zp�sob� k zjišt�ní 

odlehlých pozorování (vnit�ní hradby, z-sou�adnice atd.). 

Analýza rozptylu – ANOVA umož�uje srovnávat n�kolik st�edních hodnot 

nezávislých náhodných výb�r�. Testovou statistikou je p�i analýze rozptylu F- pom�r, 

který se vypo�ítá jako pom�r rozptylu mezi t�ídami (rozptyl mezi n - posuny na n - 

bodech) a rozptylu uvnit� t�íd (rozptyl mezi posuny na jednom bod�). Statistika F-

pom�r je citlivá na platnost hypotézy H0, která p�edstavuje rovnost st�edních hodnot 

jednotlivých výb�r�. V našem p�ípad� testujeme-li nap�. p�í�ný posun první �ady 

(závislá prom�nná) v závislosti na poloze m��eného bodu (faktor) a dojde k zamítnutí 

hypotézy H0, lze s jistou pravd�podobností �íci, že velikost posun� m��eného bodu je 

závislá na jeho poloze na líci op�rné st�ny. Tento výsledek m�že odhalit p�ípadná 

exponovaná místa st�ny. Analogicky se budou analyzovat další výše uvedené faktory.  

Pro použití F-testu je však t�eba ov��it, zda soubor spl�uje tyto p�edpoklady: 

a) homoskedasticitu (shoda rozptyl�), 

b) zda data z jednotlivých výb�r� podléhají normálnímu rozd�lení. 

Pokud známe statistické chování F - pom�ru, rozhodujeme o platnosti definované 

hypotézy podle obr.47. Hypotéza H0 je logicky mén� pravd�podobná, je-li rozptyl mezi 

t�ídami v�tší než rozptyl uvnit� t�íd, tzn. F – pom�r bude mnohem v�tší než jedna. Kdy 

hypotézu zamítnout, závisí na požadované hladin� významnosti. 
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Obr.47.: Oblast platnosti formulované hypotézy H0. 

Druhým krokem p�i analýze rozptylu je post hoc analýza, která spo�ívá v porovnávání 

výb�rových pr�m�r� všech dvojic populací s cílem vybrat homogenní (srovnatelné) 

populace. Post hoc analýza se provádí pouze v p�ípad� zamítnutí H0. V našem 

p�ípad� byla zjišt�na exponovaná místa (odlišné st�ední hodnoty), a proto zjiš�ujeme 

zda tato místa nemají stejný charakter, tzn. lze –li je za�adit do stejné populace.  

Tento postup ANOVA, založený na rozhodování pomocí F – pom�ru lze použít pouze 

za p�edpokladu, že náhodný výb�r má normální rozd�lení a jeho rozptyly jsou shodné 

(homoskedasticita). V p�ípad�, že není spln�na podmínka normality, lze použít 

Kruskal – Wallis�v po�adový test, který je obdobou jednofaktorového t�íd�ní 

v analýze rozptylu. Narozdíl od parametrického testu nep�edpokládá normalitu 

rozd�lení, ale jeho nevýhodou je menší citlivost. Tento test je založen na po�adí 

p�vodních datových hodnot a provádí analýzu rozptylu uspo�ádaných medián�

hodnot. Testová statistika je modifikací výše uvedeného F-pom�ru pro uspo�ádané 

hodnoty. 

Analýza byla provedena pomocí programu STATGRAPHICS Plus. 

8.2 Makro model (monitoring po dokon�ení výstavby) 

Numerické �i analytické modelování je v sou�asné dob� nedílnou sou�ástí 

monitoringu  a umož�uje analýzu, extrapolaci veli�in interakce systému stavba – 

podloží. Nejsložit�jším úkolem p�i tvorb� numerického modelu zemního t�lesa je ten 

fakt, že na zeminu musíme pohlížet jako na minimáln� t�ífázové prost�edí [1]. 

Vytvo�ení matematického modelu, který by p�esn� odpovídal fyzikálnímu stavu je 

nemožné, musí se tedy p�istoupit k jistému zjednodušení, aproximaci, která m�že vést 

k chybným záv�r�m. Model samotný je založen na ur�ité základní hypotéze a 

vstupuje do n�j velké množství parametr�, jež mohou být zjišt�ny jednak empiricky 

z laboratorních nebo terénních m��ení a jednak odpo�tem z existujících tabulek a 

graf� (pružnost, plasticita, permeabilita atd.). Zám�rem je tyto komplikace obejít a 

vytvo�it matematický model, který by byl schopen pro jisté monitorované parametry 

odpov�d�t na dv� základní otázky, a to: 

� - v jakém stavu se nachází systém jako celek? (stabilní, nestabilní) 

� - je možné extrapolovat, odhadnout stav, za jistý �asový interval? 
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Je jasné, že pokud chceme ignorovat geofyzikální vlastnosti systému, musíme se 

zam��it na analýzu interakce stavba – podloží jako na jeden celek, odtud použití 

názvu Makro-Model. Analýza stavu uvnit� stavebního díla nebo podloží je ponechána 

jiným metodám (PLAXIS, atd.). Vstupní databází jsou hodnoty m��ení provedené 

v �asové ose, a to jak b�hem, tak i po ukon�ení stavby. Vzájemnou interakci stavba-

podloží nejlépe charakterizují poklesy a jsou tedy použity jako vstupní hodnoty pro 

Makro-Model. Jeho grafické zobrazení v �asoprostoru je uvedeno v obr. 48. 

Bod Merení

P
o
kl

es
 [
m

m
]

Dny od 4-7-2004

Obr.48.: Profily m��ení pokles� v �ase. 

8.2.1 Analýza v �asové ose 

Ve fyzikální domén� lze pokles, jako funkci interakce parametr� stavebního díla a 

podloží, zjednodušit na vztah: 

Pokles (t) =F (s, p),                                                                                                    (33) 
kde :  

s           - koeficient zatížení (výška díla, m�rná váha), 
p           - koeficient stla�itelnost podloží (pružnost, vnit�ní nap�tí, doba 

zatížení....), 
t            - �as m��ení. 

�asový pr�b�h pokles� nam��ených v ur�itém bod� lze definovat: 
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Pokles(t0) = 0; 
 Pokles(t2) � Pokles(t1), t2 > t1; 

Tyto podmínky odpovídají definici Poissonova procesu náhodné prom�nné N(t), t � 0
za podmínek: 

N(0)=0, 
�etnosti v každém odd�leném intervalu jsou na sob� nezávislé, 

�etnost v daném intervalu je závislá pouze na délce intervalu, 

 stejné �etnosti nemohou prob�hnout ve stejném �ase. 

Lze tedy nahradit m��enou k�ivku pokles�, závislou na fyzických parametrech, 

poissonovým rozd�lením, jež je na fyzických parametrech nezávislé. Poissonovo 

rozd�lení pravd�podobnosti lze pro všechny hodnoty k = 0,1,2,... náhodné veli�iny 

N(k) vyjád�it pomocí parametru 	 > 0 jako, dle [32]: 

  

                                                                                                 (34) 

s hustotou pravd�podobnosti Power Mass Function (PMF), 

                                                                                                                  (35) 

a distribu�ní funkcí Cumulative Distribution Function (CDF), 

a)                                                                                                                                (36) 

b)                                                                                                                                (37) 

kde:   

  je neúplná gama funkce, 

  je spodní funkce. 
Pr�b�h obou funkcí je zobrazen na obr. 49 a obr. 50. 
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Obr.49.: Kumulativní distribu�ní k�ivka PMF dle [32]. 

Obr.50.: Kumulativní distribu�ní k�ivka CDF dle [32]. 

Tyto funkce jsou definovány v diskrétních bodech (násobky pravidelného intervalu 

mezi m��eními), což vícemén� neodpovídá situaci v praxi. Použijeme tedy pro 

vyjád�ení CDF gama funkci, která je kontinuální a definovaná pro všechna reálná x � 0

dle [28]. 

Neúplná gama funkce je definována jako integra�ní funkce stejného integrantu dle 

[37]: 

                                                                                                                                   (38) 

s limitními podmínkami P(a,0) = 0; P(a,
) = 1,
kde: 
�(s, x) je horní neúplná gama funkce, spodní limit je variabilní, zatímco horní limit je 
konstantní: 

                                                                                                                                   (39) 
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kde: 
�(s, x) je spodní neúplná gama funkce, horní limit je variabilní, zatímco spodní limit je 
konstantní: 

                                                                                                                             (40) 

8.2.2 Analýza v podélné ose 

V podélné (prostorové) ose nelze p�edpokládat funk�ní závislost náhodné veli�iny na 

pozici m��icího bodu. Poklesy v každém bod� profilu jsou ovlivn�ny zejména 

geofyzikálními parametry pod bodem m��ení. Lze však provést  transformaci do 

frekven�ní domény, kde je analýza dat p�esn�jší a citliv�jší, zejména však 

nepot�ebujeme znát hodnoty parametr�, které k�ivky ovliv�ují.  

Fyzikální proces m�že být vyjád�en bu	 v �asové domén�, jako funk�ní závislost h na 

�ase t.j. h(t) nebo ve frekven�ní domén�, kde amplituda H (komplexní �íslo, které 

ur�uje také fázový posun) je funkce frekvence f, tedy H(f); (- � < f > �).  

Dle [28] je užite�né brát h(t) a H(f) jako dv� rozdílné reprezentace jedné a té samé 

funkce. Jejich matematické vyjád�ení je:

                                                                                                                                   (41) 

                                                                                                                                   (42) 

Mocnost spektra MS je podle Parsevalova teorému stejná, a� je po�ítána v �asové 

domén�, nebo ve frekven�ní domén�; 

                                                                                                                                   (43) 

Pokud je signál m��en v pravidelných intervalech, platí rovnice (44). Ovšem ve v�tšin�

praktických p�ípad�, jakož i v tomhle p�ípad�, posloupnost skute�ných m��ených 

hodnot neodpovídá násobku pravidelného intervalu  a jde tudíž o jistou aproximaci.  

hn = h(n), n =....,-3,-2,-1,0,1,2,3,.....                                                               (44) 

Recipro�ní hodnota intervalu  p�edstavuje vzorkovací frekvenci. Každý vzorkovací 

interval má speciální frekvenci. „Nyquistova kritická frekvence“ fc, je dána: 
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                                                                                                                                   (45) 

Tato frekvence je velice d�ležitá, jednak v relaci s vzorkovacím teorémem, a jednak 

skute�ností, že pro kontinuální funkci, jejíž ší�ka frekven�ního pásma je v�tší než �, 

bude frekven�ní spektrum, které leží mimo interval –fc < f < fc, vloženo do tohoto 

intervalu (Aliasing). Tento fakt a také skute�nost, že m��ené body na profilu nejsou 

rozmíst�ny v pravidelných intervalech, vedl k použití transformace pomocí Metody 

Maximální Entropie (Maximum Entropy Method), která zahrnuje nejen frekvence 

Nyquistova intervalu, ale také i celou škálu frekvencí v komplexní z-rovin�. 

                                                                                                                                   (46) 

kde: 

z              -  e2�if�

P(f)          - mocnost spektra, 

bk                  - koeficienty Fourierovy transformace, 

ak.............- koeficienty odvozené z bk s podmínkou, že z leží na jednotkové 
kružnici. 

Definujeme-li auto-korelaci v intervalu j �j funkce ck jako: 

�j � {ci ci+j}  j = ...-3,-2, -1,0,1,2,3...                                                          (47) 

kde hodnoty v {ci ci+j} znamenají pr�m�r p�es i. Pak, pro kone�ný po�et hodnot c0 cN, 

je estimace auto-korelace dána: 

                                                                                                                                   (48) 

j  =  0,1,2,.....,N. 

Podle teorému „Wiener-Khinchin“ transformace auto-korelace se rovná mocnosti 

spektra. V rovin� z tahle transformace p�edstavuje Laurentovy �ady a tedy:  
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                                                                                                                                   (49) 

Operátor � zde znamená, že levá strana rovnice se rovná pravé stran� v intervalu <z-M  

, zM>. Mimo tento interval se pravá strana rovná nule, zatímco levá strana m�že stále 

mít nenulové �leny.  

Po�et koeficient� M odpovídá �ádu �i po�tu pól� dané aproximace. Prom�nná M m�že 

být jakékoliv celé �íslo i v�tší než N (po�et auto-korelací). Teoreticky �e�eno je tato 

metoda schopna „zmapovat“ celý signál, tedy i �ást, která je mimo interval vstupních 

dat. V praxi se však volí �ád aproximace M mnohem menší než N. Praktické využití, 

viz kap. 9.4. 

9 VÝSLEDKY DISERTA�NÍ PRÁCE  

9.1  Výsledky experimentálního m��ení 

9.1.1 Analýza výsledk� geodetického m��ení 

Jak již bylo �e�eno v kap 6.1.8.2, nelze pomocí jednoduchého grafického znázorn�ní 

horizontálních posun� zjistit, jaké parametry ovliv�ují jejich pr�b�h. Z tohoto d�vodu 

byla provedena p�edb�žná analýza. Základní hypotézou je chápání rozptyl� jako 

charakteristiku pro jednotlivá m��ení. �ím v�tších hodnot nabývá, tím více se od sebe 

liší nam��ené hodnoty. Postup analýzy je popsán v kap. 8.1. Pro názornost bude 

provedena analýza p�í�ného posunu v závislosti na poloze bodu ve vodorovném 

sm�ru. Jelikož postup v p�ípad� ostatních parametr� je analogický, výsledky analýz 

budou prezentovány tabelárn�.  

Odlehlé hodnoty: 

V datech byly identifikovány dv� odlehlé hodnoty v p�ípad� p�í�ného posunu a pro 

podélný posun jedna odlehlá hodnota, viz obr.51. Ve všech t�ech p�ípadech se jedná 

o hodnoty nam��ené ve stejné epoše m��ení, tj. 20.10. 2007. Body a hodnoty jsou 

v tab. 8. Na 95% lze p�edpokládat, že se jedná o chybu v m��ení a pro provád�ní 

dalších analýz byly tyto hodnoty ze souboru vy�azeny. 
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Obr.51.: Identifikovaná odlehlá m��ení. 

Bod /výš.úrove	 ozna�ení v stargarphics Hodnota [mm]

1102 /1 1 38 

2102 /1 2 39 

1102./3 1 24 

Tab.8.: Identifikovaná odlehlá m��ení. 

Praktický p�íklad:

V prvé �ad� bylo provedeno ov��ení normality (Kolmogoro�v - Smirnov�v test) pro 

všechny body pozorovací stanice. Další podmínka, jenž nám ur�uje, zda je možno 

aplikovat ANOVU, je zjišt�ní homoskedasticity (Cochran�v test, Bartlett�v test, 

Hartley�v test a Leveneho test), kdy platí spole�ná podmínka p – vaule > 0,05. Ob�

podmínky byly spln�ny ve všech p�ípadech, tzn. není t�eba provád�t Kruskal - Walis�v 

test. 

1. Testovaná hypotéza:

Závislá prom�nná: p�í�ný posun 1 výškové úrovn�. 

Ovliv	ující faktor: poloha m��eného bodu na líci op�rné st�ny ve vodorovném 

sm�ru.  

H0: st�ední hodnoty p�í�ných posun� první výškové úrovn� nezávisí na poloze 

m��eného bodu. 

        HA: st�ední hodnoty p�í�ných posun� první výškové úrovn� závisí na poloze m��eného 

bodu. 

2. Výsledek:

Pon�vadž P-hodnota z F-testu není menší než 0,05, viz tab.9, není zde statisticky 

významný rozdíl mezi st�edními hodnotami p�í�ných posun� první výškové 
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úrovn� a to p�i 95% hladin� významnosti.

Tab.9.: Textový výstup �ešení tabulka – ANOVA. 

Výsledek analýzy provedené v programu Statgraphics lze vyjád�it tabulkou ANOVA, 

viz tab. 9 kde:  

Analysis of Variance … analýza rozptylu (ANOVA), 

Source … zdroj (m�nivosti), 

Between groups … mezi t�ídami, 

Within groups … uvnit� t�íd, 

Sum of Squares … sou�et �tverc�,

Df (degree of freedom) … stupn� volnosti, 

Mean Square … pr�m�rný �tverec (zjednodušen� rozptyl), 

F - ratio … F-pom�r, 

P – vaule... P – hodnota, 

Total … celkem. 

Pro názorné vysv�tlení chování celého analyzovaného souboru je výhodn�jší použít 

grafické zobrazení, v našem p�ípad� se jedná o vícenásobný krabicový graf, viz obr. 

52, ve kterém jsou data rozd�lena do �ty� oblastí dle p�íslušných kvartil�. „Krabice“ je 

ohrani�ena pro prost�edních 50% hodnot, medián je znázorn�n jako svislá linka uvnit�

krabice. Tzv. „Kníry“ – neboli horizontální linky – jsou nataženy od každého konce 

krabice. Levý (spodní) vous je tažený z nižšího kvartlilu k nejmenšímu bodu v rámci 

jeden a p�l interkvartilového rozsahu od spodního kvartilu. Druhý „vous“ je tažený 

z horního kvartilu k nejv�tšímu bodu v rámci jeden a p�l interkvartilového rozsahu od 

horního kvartilu. St�ední hodnoty jsou zna�eny �erveným k�ížkem. 
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Obr.52.: Grafický výstup procedury - Vícenásobný krabicový graf. 

3. Vyhodnocení:

Jelikož byla potvrzena hypotéza H0, že umíst�ní bod� na pozorovací stanici  nemá vliv 

na velikost p�í�né posuny, není t�eba, viz kap 8.2. provád�t post hoc analýzu. 

Výsledky varia�ní analýzy pro další faktory jsou uvedeny v tab. 10. Je – li potvrzená 

hypotéza, pak daný faktor nemá vliv na hodnoty posun�. K zamítnutí hypotézy 

dochází v p�ípad�, že faktor má vliv na hodnoty posun�. Oba výroky platí s 95% 

pravd�podobností. Z tab. 10 vyplývá, že umíst�ní bodu ve vodorovném sm�ru nemá 

vliv na velikost posun� jak p�í�ných, tak podélných. V p�ípad� umíst�ní bodu ve 

svislém sm�ru (první �ada – 0,6 m nad terénem, 2 �ada – 3,6 m nad terénem, 3 �ada – 

6,6 m nad terénem) byly taktéž porovnány st�ední chyby posun�. 

výšková úrove	

/ druh posunu

faktor

poloha bodu ve vodorovném 

sm�ru 

etapy m��ení teplota

první / p�í�ný potvrzena zamítnuta zamítnuta

druhá / p�í�ný potvrzena zamítnuta zamítnuta

t�etí / p�í�ný potvrzena zamítnuta zamítnuta

první / podélný potvrzena zamítnuta zamítnuta

druhá / podélný potvrzena zamítnuta zamítnuta

t�etí / podélný potvrzena zamítnuta zamítnuta

Tab.10.: Výsledky varia�ní analýzy 
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Z obr. 53 a 54 lze konstatovat, že pr�b�h st�edních hodnot v jednotlivých výškových 

úrovních má podobný charakter. Co se tý�e velikosti st�edních chyb, nejv�tší jsou 

vždy ve t�etí �ad�, tzn. že posuny v této �ad� nabývají nejv�tších hodnot. Výsledky 

taktéž potvrdily záv�ry prezentované P. Tur�ekem v [24] a [19]. 

V p�ípad� ostatních faktor� byla hypotéza zamítnuta, tzn. že tyto faktory jistým 

zp�sobem ovliv�ují hodnoty posun�. Aby bylo možné p�esn�ji definovat tato ovlivn�ní, 

byla provedena Post - hoc analýza (test mnohonásobného porovnání). 

Obr.53.: Pr�b�h st�edních chyb podélných posun� v jednotlivých �adách. 

Obr.54.: Pr�b�h st�edních hodnot p�í�ných posun� v jednotlivých �adách. 

Faktor – etapa m��ení: 
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Výsledky jsou graficky i tabelárn� znázorn�né v obr. 55 a 56. K�ížky v tabulkách nám 

ukazují možné homogenní skupiny. Z grafu lze vy�íst, že st�ední hodnoty posun�

v jednotlivých výškových �adách mají op�t podobný pr�b�h a to zejména první a 

druhá výšková �ada, koeficient korelace 0,97 a 0,90. Co se tý�e vysledování ur�itých 

závislostí vzhledem k �asové ose (etapy výstavby), je zde jistá podobnost s k�ivkami 

vývoje rychlosti pokles�, viz obr. 32, ovšem korela�ní koeficient se pohyboval od - 0,6 

do -0,4 pro p�í�né posuny a od 0,65 do 0,50 pro podélné posuny. Lze konstatovat, že 

etapy m��ení a posuny mohou mít jistou závislost, ne ovšem v souvislosti s postupem 

výstavby. Naopak u rychlosti pokles� je závislost na postupu výstavby (navyšování 

násyp�) jistá.  

Obr.55.: Výsledky testu mnohonásobného porovnání podélných posun� a 
etap výstavby. 
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Obr.56.: Výsledky testu mnohonásobného porovnání p�í�ných posun� a 
etap výstavby. 

Faktor – teplota: 

Pod pojmem teplota rozumíme pr�m�rnou teplotu vzduchu v m�síci, ve kterém 

m��ení probíhalo. Pr�m�rné teploty byly vyhledány z [36] a jsou uvedeny v tab. 11. 

datum m��ení pr�m�rná m�sí�ní teplota [C°]  

25.09. 2005 14  

03.07. 2006 22  

15.08. 2006 17  

20.10. 2007 -4  

20.05. 2008 14 

05.11. 2008 6 

25.06.2009 17 

Tab.11.: Pr�m�rné m�sí�ní teploty v Ostrav� dle [36.]. 
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Obr.57.: Výsledky testu mnohonásobného porovnání p�í�ných posun� a 
pr�m�rné teploty v m�síci m��ení. 

Jednofaktorová analýza nepotvrdila platnost hypotézy H0. Na obrázku 57 a 58 jsou 

znázorn�ny grafické a tabelární výsledky testu mnohonásobného porovnání p�í�ných 

a podélných posun� s pr�m�rnou m�sí�ní teplotou. St�ední hodnota  p�í�ných posun�

nabývala nejv�tších hodnot p�i pr�m�rné teplot� - 4 C° a p �i teplot� 14 C°. Zajímavý je 

taktéž fakt, že došlo i ke zm�n� charakteru posun� a to ze sm�ru – (do zemního 

t�lesa) do sm�ru + (odklon od zemního t�lesa). Od teploty 14 C° se naopak lícní prvky 

zaklán�ly do zemního t�lesa.  

U podélných posun� bylo taktéž prokázáno, že nelze potvrdit hypotézu H0. Pr�b�h 

vývoje podélných posun� však nemá ani klesající ani stoupající tendenci. 
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M�žeme tedy tuto závislost charakterizovat jako falešnou.  

Obr.58.: Výsledky testu mnohonásobného porovnání podélných p�í�ných 
posun� a pr�m�rné teploty v m�síci m��ení. 

9.1.2 Analýza p�esnosti prostorové polární metody 

U betonových op�rných konstrukcí je vzhledem k charakteristice tohoto objektu 

p�edpoklad, že svislý a podélný posun je konstantní ve všech výškových úrovních. 

Jiný p�ípad nastává, pokud se jedná o op�rnou st�nu vybodovanou z d�lených 

betonových blok� za pomocí armované zeminy. Jedná se o rozdilatovaný celek, který 

umož�uje jisté pohyby jednotlivých dílc� nezávisle na sob�. Maximální pohyby jsou 

pak omezeny t�sností uložení jednotlivých dílc�. V kapitole 9.1.1 bylo provedeno 

vyhodnocení všech m��ených parametr� na pozorovací stanici. Z výsledk�
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vyplývá, že op�rná st�na se chová podle výše uvedených p�edpoklad�. Velikosti 

p�í�ných a podélných pohyb� jsou odlišné a lze tedy p�edpokládat, že i svislé posuny 

nebudou na celé ploše líce op�rné st�ny konstantní. V p�ípad�, že body jsou na 

nep�ístupných nebo obtížn� p�ístupných místech, lze použít prostorovou polární 

metodu. K prokázání vhodnosti této metody byla pozornost v�nována problematice 

p�esnosti prostorových posun� bod� z hlediska vlivu m��ených veli�in (bez vlivu 

podkladu). P�esnost ur�ení polohy bodu polární metodou byla rozebrána v kap. 

4.2.1.2. Úlohu rozší�íme o výpo�et výšky bodu. 

Obr.59.: Prostorová polární metoda. 

Prostorová polární metoda, viz obr. 59, je obecn� definovaná pomocí t�chto vztah�

(50): 

  

                                                                                            (50) 

kde:   yB, xB, zB                     - pravoúhlé prostorové sou�adnice m��eného bodu, 

            s                                - šikmá délka mezi body BS, 

�����������������- m��ený úhel, 

           �������������- m��ený výškový úhel. 

K výpo�tu sm�rodatných odchylek je t�eba na vztahy (50) aplikovat zákon hromad�ní 

sm�rodatných odchylek, viz kap. 4.2.1.2 a získáme vztahy pro výpo�et sm�rodatných 

odchylek sou�adnic v osách x, y, z (51).
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K prokázání p�edpokladu, že prostorová polární metoda vyhovuje z hlediska 

dosažitelné p�esnosti, je t�eba vypo�ítat, s jakou p�esnosti musíme m��it veli�iny (���

���s), abychom dosáhli požadované p�esnosti. V tomto p�ípad� je použita podmínka 

stejného vlivu všech sm�rodatných odchylek m��ených veli�in a  jejich odhad je 

proveden ze vzorc� (50) podle vzorce (15). 

                                                                                                                                   (52) 

Ov��ení vztah� (52) je provedeno pomocí modelové situace, se kterou je možné se 

setkat v b�žné praxi. 

σxB =σyB, σzB sm�rodatné odchylky bodu B [mm] 0.1,0.5,1.0,5.0,10. 

s šikmá délka mezi body BS [m] 30 

�� m��ený úhel [gon] 45 

�� m��ený výškový úhel [gon] 10 

Tab.12.: Vstupní modelová data. 

Sm�rodatná odchylka 

zprost�edkujících veli�in

Sm�rodatná odchylka sou�adnic��������yB 
����xB [mm]

0,5 1 2 5 10

�s  [mm] 0,4 1 1,5 3,8 7,7 

���[mgon] 5,1 10,3 21 51,5 103 

�ω  [mgon] 0,9 1,9 3,8 9,5 19,1 

Tab.13.: Hodnoty sm�rodatných odchylek m��ených veli�in v p�ípad� �yB ��xB. 
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Sm�rodatná odchylka

zprost�edkujících veli�in

Sm�rodatná odchylka sou�adnic��������zB [mm] 

0,5 1 2 5 10

�s [mm] 2,3 4,5 9,1 22,7 45,3 

���[mgon] 0,8 1,5 3,0 7,6 15,2 

Tab.14.: Hodnoty sm�rodatných odchylek m��ených veli�in v p�ípad� �zB. 

V praxi je obvyklé, že je t�eba zjistit bu	 p�í�ný posun nebo podélný posun, �i svislý 

posun. Dle t�chto požadavk� se pak zvolí vždy odpovídající ze vztahu (52). V p�ípad�

využití prostorové polární metody jako celku (zjišt�ní všech posun�), p�i zachování 

�yB =�xB =�zB, je t�eba volit z vypo�tených sm�rodatných  odchylek  zprost�edkujících 

veli�in ty, jež odpovídají nejp�ísn�jšímu kritériu. Tzn. nap�. pro dosažení �yB =�xB 

=�zB= ±1mm by bylo zvoleno dle tab. 13 a 14 �s = 1 mm a ����1,5 mgon. Dle 

t�chto parametr� by pak následovala vhodná volba p�ístrojového vybavení. 

9.1.3 Ov��ení vhodnosti samolepicích odrazných ter��

Pro ov��ení vhodnosti bylo provedeno m��ení, kdy byly postupn� zam��eny t�i body 

v r�zných vzdálenostech. Tyto body byly stabilizovány pomocí samolepicích 

odrazných štítk�, jež jsou totožné se štítky, které byly použity na pozorovací stanici 

SO 7280 a SO 8246. Každý bod byl zm��en desetkrát ve dvou polohách dalekohledu. 

M��ení probíhalo za stejných podmínek. Výsledky jsou uvedeny v tab. 15. 

m��ený bod délka  úhel 

1 5,353 m ± 0,15 mm 9,9630 gon ± 0,5 mgon

2 18,612 m ± 0,15 mm 9,2328 gon ± 0,3 mgon

3 45,957 m ± 0,15 mm 6,8151 gon ± 0,2 mgon

Tab.15.: Výsledky zkušebního m��ení. 

Výsledky potvrzují fakt, že odrazné schopnosti t�chto štítk� jsou velmi dobré a vhodné 

pro použití p�i m��ení v t�chto podmínkách.  

9.2 Srovnání výsledk� experimentálního m��ení s matematickým 
modelem 

V návaznosti na kap. 6.1 a 6.2 bylo provedeno srovnání t�chto nam��ených 

parametr�: 

� vertikální a horizontální posuny na líci st�ny (model 1, 2, 3, 4), 
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� sedání podloží (model 1, 2), 

� pórové tlaky (model 1, 2), 

s parametry, jež byly získány matematickým modelováním, viz kap.7. Porovnání v 

tomto p�ípad� slouží k vylad�ní matematického modelu. Polohy všech sledovaných 

bod� jsou totožné s polohami m��ických míst ve skute�nosti.

9.2.1 Vertikální a horizontální posuny 

Body znázorn�né na obr. 60 slouží k porovnání vertikálních a horizontálních posun�, 

kde body G6, Š 6103, Š 6203 a Š 6303 pat�í k profilu 147,684 km a body G9, Š 101, Š 

102 a Š 303 k profilu 147,644 km. 

Obr.60.: Schématické znázorn�ní poloh bod� na líci op�rné st�ny.  

Vertikální posuny 

Na obr. 61 a 62 je znázorn�no porovnání m��ení in situ s hodnotami model� 1,2,3,4. 

Všechny modely dob�e korespondují s nam��enými hodnotami. Maximální odchylka je 

+ 5 cm. V obou p�ípadech modely vytvo�ené s prvkem interface ( model 2 a 4) mají 

hodnoty blíže k nam��eným hodnotám a dochází k d�ív�jšímu ustálení postupu 

pokles�. Výrazn�jších rozdíl� mezi hodnotami modelu s prvkem interface a bez tohoto 

prvku je možné rozpoznat na obr. 61.  
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Obr.61.: Zm��ené a vypo�tené vertikální posuny na objektu SO 7280 
(147,644 km). 

Obr.62.: Zm��ené a vypo�tené vertikální posuny na objektu SO 8246 
(147,684 km). 

Horizontální posuny 

Jelikož byl vytvo�en 2D model, lze porovnat pouze horizontální p�í�né posuny, tzn. 

posuny kolmo na osu komunikace. Nam��ené p�í�né horizontální posuny byly 



Monitoring násypu dálni�ního t�lesa                                                                                 Diserta�ní práce 

  

 Katedra dopravního stavitelství,   
 VŠB-TU OSTRAVA, FAST 

93

porovnány v profilu 147,684 km s modely 3, 4, obr. 63 a v profilu 147,644 km s modely 

1, 2, obr. 64. Nam��ená data v obr. 63 a 64 p�edstavují te�kované k�ivky. Výškové 

úrovn� jsou barevn� rozlišeny modrá 0,5m nad povrchem, �ervená 3,5 m nad 

povrchem, zelená 6,5 m nad povrchem. Modelované p�í�né posuny mají plné a 

�árkované k�ivky. Te�ka za �íslem sledovaného bodu, reprezentuje p�íslušný model 

(1, 2, 3, 4, atd.). 

Obr.63.: Porovnání p�í�ných posun� v profilu 147,684 km (SO 8246). 

Obr.64.: Porovnání p�í�ných posun� v profilu 147,644 km ( SO 7280). 
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Z obrázk� 63 a 64 je z�etelné, že vypo�ítané hodnoty nekorespondují s nam��enými 

hodnotami. V p�ípad� model� p�í�né posuny postupn� nar�stají a následn� dochází 

k ustálení. U nam��ených dat sledujeme skokové zm�ny p�í�ných posun� sm�rem do 

a ven z konstrukce. To potvrzuje záv�r kap. 9.1.1. a to, že tyto pohyby ovliv�ují 

zejména klimatické podmínky.  

Jeden z d�vod�, pro� nam��ená data nekorespondují s daty vypo�tenými, m�že být 

to, že jednotlivé prefabrikátové dílce byly montovány se záklonem do konstrukce 

s tím, že se po�ítalo s vyrovnáním dílc� p�i postupu výstavby. Další problém mohou 

p�edstavovat rozdílné po�átky sledování v jednotlivých výškových úrovních z d�vodu 

postupu výstavby.  

Dále m�žeme konstatovat, že v p�ípad�, kdy u model� byl použit prvek interface 

dosahují p�í�né posuny v�tších hodnot, což odpovídá charakteru prvku interface. 

Vymodelované p�í�né posuny nepotvrzují záv�ry prezentované P. Tur�ekem v [19], že 

vodorovné p�í�né posuny líce st�ny rostou z výškou. Nam��ená data naopak tento 

fakt potvrzují. 

9.2.2 Sedání podloží 

Jak již bylo uvedeno, sedání podloží bylo sledováno hydrostatickou nivelací, viz kap. 

6.2.2. Grafické vyjád�ení sedání podloží odpovídá charakteru stavebního objektu. 

Hodnoty sedání zjišt�né modelováním v obou p�ípadech dob�e korespondují 

s nam��enou skute�ností. Skokové zm�ny (viz obr. 65 modrá k�ivka) v nam��ených 

datech mohou být zp�sobeny p�esností ode�tu nebo lokálními zm�nami podloží. 

Maximální odchylka mezi dv�ma m��enými body je cca 2 cm, p�esnost p�ístroje je ± 1 

mm, p�esnost závisí pak zejména na délce observace, tzn. ustálení sondy v m��ické 

poloze.  
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Obr.65.: K�ivka sedání podloží pod násypem v147,684 km  k datu 
19.09.2007. 

9.2.3 Pórové tlaky 

Pórové tlaky slouží zejména k odhadu doby, kdy bude ukon�ena konsolidace. 

V modelu byla zvolená místa, která odpovídají skute�n� osazeným m��idl�m, viz obr. 

66. 

Obr.66.: Schématické znázorn�ní poloh m��idel pórových tlak�. 

Pokud by model dosáhl stupe� stability F = 1,08 – 1,1 (zatížení  x únosnost). Pak 

Líc op�rné st�ny 

Sníma�e pórového tlak 

Podloží

Hydrostatická 
nivelace 
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hodnoty pórového tlaku lze považovat za kritické. Tyto pórové tlaky mají vypovídací 

schopnost p�edevším v m�lkých polohách (v našem p�ípad� 2 m pod povrchem), 

dot�ených potenciální smykovou plochou, viz obr. 67. P�ínosem hloub�ji uložených 

sníma��!(v našem p�ípad� 12 m pod povrchem)!je odhad zbývající doby konsolidace 

a to na základ�! rozdílu pórových tlak�! ode�tených z m��idel a o�ekávaného 

hydrostatického tlaku (odpovídá p�vodní hodnot�! p�ed za�átkem sypání a též po 

dokon�ení konsolidace, kdy jsou veškeré p�ír�stky pórových tlak�! rozptýleny do 

okolní zeminy). Tyto pórové tlaky jsou znázorn�né na obr. 68. 

Obr.67.: Vývoj pórových tlak� zjišt�ných m��ením a modelováním ve 2 
metrech pod povrchem. 

Obr.68.: Vývoj pórových tlak� zjišt�ných modelováním a m��ením ve 12 
metrech pod povrchem. 
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Model 1 dosáhl stupe� stability 1,62, model 2 dosáhl stupn� stability 1,72. 

Odpovídající smykové plochy jsou viz p�íloha 16.2.2. Nam��ené pórové tlaky jsou sice 

odlišné od vypo�tených hodnot, ale mají podobný pr�b�h. 

9.2.4  Vyhodnocení 

Parametry porovnávané v kapitolách 9.2.1 a 9.2.2 odpovídají nam��eným hodnotám, 

což nelze konstatovat o pórových tlacích. Jelikož cílem je co nejlépe vyladit model tak, 

aby odpovídal skute�nosti, byl vytvo�en model 5, který je totožný s modelem 2. Byla u 

n�j zm�na hodnota koeficientu filtrace fluviálních jíl� (viz. obr. 41) a to z hodnoty 

8,64.10-6 m/den na hodnotu 8,64.10-5 m/den. Výsledky jsou znázorn�ny v obr. 69, 70 a 

71. 

Obr.69.: Porovnání pórových tlak� v hloubce 2 m pod povrchem. 

Obr.70.: Porovnání sedání podloží. 
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Pórové tlaky se v tomto p�ípad� výrazn� p�iblížily k hodnotám nam��eným. U sedání 

podloží došlo taktéž k mírnému p�iblížení k nam��eným hodnotám. Poklesy na bod� G 

9, zaznamenaly mírný nár�st + 2 cm, ovšem taktéž došlo k p�iblížení k�ivky 

modelované ke k�ivce m��ené. Dle výsledk� lze pokládat tento model za nejlépe 

vyhovující.  

Obr.71.: Porovnání poklesu bodu G9. 

9.2.5 Simulace povod	ového stavu 

V závislosti na skute�nosti, že objekt se nachází v záplavovém území �eky Odry, byla 

na modelu, který byl vybrán jako referen�ní (model 5), viz kap. 9.2.3, provedena 

simulace zvýšení volné hladiny vody u svislé op�rné st�ny (pravá strana modelu): 

a) 2 m nad povrchem, 

b) 4 m nad povrchem, 

c) 6 m nad povrchem. 

Obr.72.: Simulace povodní - p�ípad a. 

Simulace byla zhodnocena pomocí sou�initele stability, jež je jedna z d�ležitých 
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výstupní hodnot, ur�ující míru stability svahu. Stupn� stability pro všechny t�i p�ípady 

jsou následující: 

a) 2 m nad povrchem = 1,61, 

b) 4 m nad povrchem = 1,61, 

c) 6 m nad povrchem = 1,62. 

Z uvedených hodnot je patrné, že vliv zvyšování volné hladiny (simulace povod�ového 

stavu), nemá podstatný vliv na stabilitu násypu. Potencionální smykové plochy, pro 

které tyto hodnoty platí, jsou lokalizovány v horní svahové �ásti násypu (levá strana 

modelu) a b�hem zvyšování hladiny se prakticky nem�ní. 

Dále byly porovnány smyková p�etvo�ení pro jednotlivé p�ípady. Grafické výsledky 

lokací smykových p�etvo�ení v geologickém profilu jsou uvedeny v p�íloze 16.2.2. 

S výškou volné hladiny dochází také ke zm�n� hodnot p�ír�stk� pórových tlak�, kdy : 

skute�ný stav  - umax = - 183 kN.m-2, 

a) 2 m nad povrchem -  umax = - 121 kN.m-2, 

b) 4 m nad povrchem -  umax = -   99 kN.m-2, 

c) 6 m nad povrchem -  umax = - 100 kN.m-2. 

Grafické výstupy jsou taktéž v p�íloze  16.2.2. Svá maxima dosahují v oblastech cca 

18m pod úrovní p�vodního terénu a to v tlakových hodnotách maximáln� 121 kPa ( 

hladina 2 m nad povrchem). Záporné hodnoty pórového tlaku se vyskytují pod patou 

op�rné st�ny ( maximáln� 40 kPa). Z provedené simulace vyplývá, že st�na je 

schopna plnit svou funkci i v p�ípad� povodní, kdy výška volné hladiny 6 m nad 

povrchem p�edstavuje 100% navýšení k výšce stoleté vody v této oblasti. 

Obr.73.: Zájmový objekt p�i povodních v kv�tnu 2010. 
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9.3 Metodický návod pro m��ení posun� a p�etvo�ení líce systému 
Armovia® geodetickými metodami 

Metodický návrh obsahuje pokyny pro vybudování pozorovací stanice, samotné 

m��ení a vyhodnocení pokles� a vodorovných posun�. Je vypracován v souladu 

s �SN 73 0405 [7], �SN ISO 4463-2 [14] a vyhl. 435/1992 Sb.,p�íl. �. 2 [15]. P�i 

zpracování jednotlivých díl�ích bod� bylo �erpáno ze zkušeností a výsledk� získaných 

v kapitolách 9.1, 9.2 a z experimentálního m��ení, viz kap.6. 

9.3.1 Úvodní ustanovení 

Metodický návod (dále jen návod) je vypracován v souladu s �SN 73 0405 [7] a Vyhl. 

435/1992 Sb.,p�íl. �. 2 [15]. Návod platí pro m��ení pokles� a vodorovných posun�

op�rných zdí vybudovaných za použití systému Armovia®. Zm�ny m��ených veli�in 

mohou být zp�sobeny zm�nami v základové p�d� pod objektem nebo v jeho okolí, 

zm�nou hladiny spodní vody, vlivem stálého i jednorázového zatížení (nap�. klimatické 

ú�inky, zatížení z dopravy) a jinou antropogenní �inností pod povrchem (nap�.ražba, 

t�žba). Údaje v závorce ozna�eny hv�zdi�kou platí pro území ovlivn�né d�lní �inností. 

9.3.2 Geologické, hydrogeologické a geotechnické charakteristiky 
podloží  

Údaje o geologických, hydrogeologických pom�rech a geotechnickém pr�zkumu 

podloží, dále údaje o zp�sobu založení stavby, údaje o vlivu poddolování (deforma�ní 

parametry území)*a o�ekávané hodnoty pokles� a p�etvo�ení lze p�evzít z projektové 

dokumentace stavby. Pokud n�které z výše uvedených údaj� projekt neobsahuje, 

nárokuje investor jeho dopln�ní. 

9.3.3 Poloha, zp�sob stabilizace a ochrany pozorovaných a vztažných 
bod�

M��ické body jsou základem pro všechna provád�ná m��ení. Je nutné je stabilizovat, 

ozna�ovat a chránit tak, aby spl�ovaly požadavky na n� kladené po celou dobu 

výstavby a požadovanou dobu po dokon�ení stavby.  

a)  Poloha vztažných bod�: vztažné body umís�ujeme mimo oblast deforma�ní 

zóny, vyvolané výstavbou sledovaného objektu �i jiných sousedních objekt�. 

Orienta�n� lze oblast zóny deformace ode�íst z obr. 74. P�i rozmíst�ní 

vztažných bod� je t�eba brát z�etel na hladinu podzemní vody, sklon terénu 

charakter podloží. Dle ustanovení �l.14 až 16 [7] a prostorových možností 
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se zvolí vhodný tvar vztažné soustavy. V síti vztažných bod� je nutno zajistit, 

aby bylo možno m��it minimáln� dv� nadbyte�né veli�iny. Pro liniové stavby je 

nejvhodn�jší sí� ve tvaru trojúhelníkového �et�zce. P�i rozmíst�ní bod� musíme 

brát ohled na  budoucí op�rnou ze	. Polohov� �et�zec umístíme tak, aby 

rozm�rov� p�evažující sm�r byl rovnob�žný s lícem st�ny. Stanoviskové body 

jsou body tohoto �et�zce, které nacházející se nejblíže k sledovanému objektu, 

jsou avšak mimo dosah vliv�. Je známo, že s rostoucí délkou roste p�esnost 

m��ení úhl� a že p�esnost délek je ovlivn�na p�ístrojovým vybavením. Z toho 

vyplývá, že vzdálenost pozorovaných bod� od stanoviskových je dána 

p�edevším konfigurací terénu. Body geodetických základ�, body podrobných 

bodových polí, �i body vyty�ovací sít� stavby lze využít tehdy, pokud vyhovují 

ú�elu m��ení posun�. Polohu vztažných bod� vyzna�íme v podrobné situací ve 

vhodném m��ítku. (V p�ípad�, že se objekt nachází na území ovlivn�né d�lní 

�inností, je vztažná soustava tvo�ena tzv. základním d�lním bodovým polem a 

musí být p�ipojena z nepoddolovaného území. Polohu a výšku t�chto bod�

ur�íme dle �l.1 až 3 a 9.2. [15]. Vzdálenost základního d�lního pole od 

sledovaného objektu je závislá na podmínce, že vzdálenost pozorovaného 

bodu od stanoviskového bodu nesmí být v�tší než vzdálenost k bodu na n�hož 

se m��ení orientovalo)*. 

Obr.74.: Oblast ovlivn�ní.  

b)  Stabilizace vztažných bod�: zp�sob stabilizace bod� vztažné soustavy 

volíme s ohledem charakter podloží, konfiguraci terénu a finan�ní prost�edky. 

Lze použít stabilizaci pomocí m��ického sloupku s nucenou centrací, viz p�íloha 
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16.3.1, který je vybaven i h�ebovou nivela�ní zna�kou. Tuto stabilizaci 

umístíme tak, aby nedocházelo k omezení provozu na staveništi. Finan�n�

mén� náro�n�jší stabilizace vztažných bod� m�že být provedena vhodnou 

kombinací m��ických sloupk� (stanoviskové body) a zabetonovaných 

ocelových ty�í (p�ipojovací a ov��ovací body). Dále je t�eba zajistit stabilitu 

vztažných bod� p�edevším proti vymrzání a z�ídit ochranu proti poškození 

pomocí fyzické p�ekážky a viditelného upozorn�ní - nat�ení výstražnou barvou, 

viz 16.3.1. (Základní d�lní bodové pole stabilizujeme pomocí svorník� jenž jsou 

zabetonované v 1m hlubokém vrtu o pr�m�ru 15 – 20 cm, viz p�íloha 16.3.1)* 

c)  Poloha pozorovaných bod�: pozorované body jsou umíst�né na líci op�rné 

st�ny. Body, ur�ené k sledování svislých posun�, se stabilizují co nejníže, cca 

0,5 – 0,6 m nad terénem. Rozmíst�ní bod� závisí na délce a výšce 

sledovaného objektu. Z provád�ných sledování vyplývá, že interval mezi body 

je nejlépe volit co 4 - 5 m, ve svislém i podélném sm�ru. Dále je nejvýhodn�jší 

pravidelné rozmíst�ní. A body umís�ovat do st�edu jednotlivých 

prafabrikátových dílc�. Poloha pozorovaných bod� se vynese do rozvinutého 

pohledu objektu.  

d) Stabilizace pozorovaných bod�: pro vodorovné posuny se provede pomocí 

odrazných samolepících ter��. P�i m��ení na tyto ter�e dosahuje relativní 

p�esnost sou�adnic bod� vzdálených do 40 m sm�rodatnou odchylku �x,y = ±1 

mm, viz kap. 9.1.2. Samolepicí odrazné ter�e se osv�d�ili i z d�vod� snadné 

instalace na t�žko dostupných místech a odolnosti v��i klimatickým vliv�m a 

není t�eba nikterak zasahovat do konstrukce. Pro stabilizaci pozorovacích 

bod�, ur�ených ke sledování svislých posun� �i pokles�, použijeme �epové 

nebo klínové h�eby z oceli, nerez oceli nebo mosazi, viz p�íloha 16.3.1. Zna�ka 

musí být odolná v��i korozi a musí mít vhodný tvar pro jednozna�né umíst�ní 

nivela�ní lat�. Osazuje se tak, aby spojení s objektem bylo dostate�n� pevné. 

Všechny pozorované body umís�ujeme do st�edu (vzhledem k svislé ose) na 

lícní ploše jednotlivých d�lených panel�.  

e) Ozna�ení: všechny m��ické body (pozorované, stanoviskové, p�ipojovací a 

ov��ovací) by m�li mít odlišná, jednozna�ná a nezam�nitelná ozna�ení. Jejich 

poloha musí být vyzna�ena ve výkresu podrobné situace v p�ípad�
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pozorovaných bod� v rozvinutém pohledu objektu.   

9.3.4 �asový plán osazení všech m��ických bod�  

Vztažnou soustavu a stanoviskové body lze vybudovat v p�edstihu. Osazení  

pozorovaných bod� je závislé na postupu výstavby. Pozorované nivela�ní body se 

osadí h�eby ihned po instalaci první �ady panel�. Samolepící ter�e se osazují jakmile 

je daná výšková úrove� vybudovaná.  

9.3.5 Harmonogram m��ení 

M��ení pohyb� objektu by se m�lo provád�t tak �asto, aby  byl plynule zachycen jejich 

pr�b�h a okolnosti, které je zachytili. Lze postupovat dle �l.33 – 36 [7]. P�i p�erušení 

výstavby se m��ení provede na za�átku p�erušení a p�ed zahájením další výstavby. 

Po dokon�ení výstavby se pokra�uje s m��ením do doby než nelze posun potvrdit dle 

odstavce 9.3.6. �i do doby kdy posuny za 1 rok nedosahují víc jak 1% celkového 

posunu. 

9.3.6 Rozbor p�esnosti p�ed m��ením 

Rozbor p�esnosti p�ed m��ením prokázal vhodnost polární metody pro m��ení 

vodorovných posun�. 

a) Polární metoda: na základ� znalosti sm�rodatné odchylky vodorovného úhlu 

m��eného v jedné skupin� ��� , sm�rodatné odchylky �md��m��ené délky a 

požadované p�esnosti �Tmet  lze z obr. 75 ode�íst po�et jednotek pro m��ení 

délky nd a z tab.16 po�et skupin vodorovného úhlu n�. Pro koeficient 

spolehlivosti up =2,5 je t�eba hodnoty v tab. 16. vynásobit p�epo�tovým 

koeficientem 1,56 (pouze orienta�ní hodnoty). 
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Požadovaná 

p�esnost 

[mm] 

po�et skupin p�i m��ení  n���� pro up =2

p�esnost p�ístroje �0 [mgon]

0,3 0,6 1

0,5 1 1,2 1,2 2 1,2 1 2        

1     1 1 1,2 1 1,2 1 1 do 213         

2           1 1,2 1,2 1 do 426  do 213    

3             1 1 1,2 do 640  do 320  do 192  

4                 1 do 835  do 426  do 256  

5                 1 do 1066 do 532  do 320  

délka zám�ry ds 

[m] 
20 25 30 40 50 70 100 120 150

Max. délka zám�r  v metrech 

kdy platí n�� 2�

Výpo�et byl proveden podle zákona hromad�ní sm�rodatných odchylek 

Tab.16.: Tabulka ke stanovení po�tu skupin pro m��ení vodorovného úhlu (polární 
metoda). 

Obr.75.: Po�et jednotek m��ení délek v závislosti na požadované 
p�esnosti. 

b) P�esná nivelace: je svým zp�sobem technologický postup, kdy p�i spln�ní jeho 

podmínek jsou spln�ny požadavky na p�esnost. V tomto p�ípad� se rozbor 

p�esnosti neprovádí. 

c) P�ístroje a pom�cky: p�ístroj pro m��ení vodorovných posun� volíme dle  

požadované p�esnosti ur�ení polohy a dle výsledk� rozboru p�esnosti p�ed 

m��ením. Odrazné ter�e, které umís�ujeme na líci op�rné zdi, by m�ly být 

stejné firmy jako p�ístroj. V opa�ném p�ípad� je t�eba zavést korekce. 

P�ístrojové vybavení pro p�esnou nivelaci: ploché talí�ové nivela�ní podložky, 
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celistvé 3 m dlouhé lat� s invarovými pásy s urovnávací libelou. P�ístroj volíme 

tak, aby vyhovoval požadované p�esnosti v ur�ení výšek pozorovaných bod�

mv �mm�, která závisí na p�esnosti m��ické metody. Ta je charakterizována 

mezní povolenou st�ední kilometrovou chybou dvojité nivelace mo a délkou 

po�adu L �km�. Pro jednotlivé druhy nivelací jsou dle vyhlášky �ÚZK �. 

31/1995 Sb. stanoveny mezní povolené hodnoty st�ední kilometrové chyby 

opakované dvojité nivelace, viz tab. 17. 

Druh nivelace         ZPN, I.�ád       VPN, II.�ád PN, III.�ád        PN, IV.�ád       TN 

Mezní st�ední 
kilometrová 
chyba [mm] 

    
n

71,0
40,0 +    

n

80,0
45,0 +        

n

06,1
60,0 +      

n

77,1
00,1 +    10

Tab.17.: Mezní povolené st�ední kilometrové chyby nivela�ního m��ení tam a zp�t. 

            n               - po�et oddíl� nivela�ního po�adu. 

           Pokud považujeme p�esnost p�ipojovacího bodu a p�esnost p�ipojovacího        

           po�adu =0, pak p�esnost v ur�ení výšky pozorovaných bod� lze vypo�ítat: 

(53) 

Obr.76.: Graf závislosti požadované p�esnosti mV pozorovaných bod� na 
st�ední kvadratické chyb� mo. 

9.3.7 Zp�sobu p�ipojení vztažných bod� a postup m��ení 

U všech m��ení je nutné zjiš�ovat teplotu a tlak z d�vodu zavedení atmosférických 

korekcí. U vzdáleností nad 1 km je t�eba tlak a teplotu zjiš�ovat i u odrazného hranolu, 

z obou hodnot se vypo�te aritmetický pr�m�r. P�esnost, s jakou je t�eba ur�it 
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výše uvedené veli�iny, závisí na vzorci atmosférické redukce, jež je opravena 

výrobcem p�ístroje podle dosahu dálkom�ru. Obvykle sta�í teplotu a tlak ur�it 

s p�esností 
��C a 
 1 mmHg �18��� P�i m��ení je t�eba d�sledn� dodržovat 

technologické zásady m��ení, retrifikaci p�ístroj� a pom�cek.

a) P�ipojení vztažné soustavy: jako p�ipojovací výškové body lze použít body 

periodicky m��ených po�ad� III. �ád�. Je nutné provést jejich pohledovou revizi. 

Polohov� p�ipojíme body vztažné soustavy minimáln� na dva body 

geodetického základu. 

b) Polohové zam��ení vztažných bod�: se provede klasickými geodetickými 

metodami, úhly budou m��eny ve �ty�ech skupinách. V p�ípad� že bude 

použitá na bodech nucená centrace lze m��it v dvou skupinách. Testování 

stálosti vztažné soustavy  se provede podle �l. 15 �7�. 

c) Výškový horizont vztažné soustavy: k ur�ení výškového horizontu je t�eba 

minimáln� t�í vztažných bod�. Stálost polohy vztažných bod� ve všech etapách 

se posoudí dle �16�: 

(54) 

      kde:   t                           - koeficient konfidence,
                mh                        - základní st�ední chyba v ur�ení p�evýšení  
                                              jednou sestavou, 
                n                          - po�et sestav, 

                 

 - reciproká váha hodnoty �h. 

           Nejstabiln�jší   bod   volíme   jako  p�ipojovací.  P�ed  posouzením stálosti        

           pevných bod� se provede vyrovnání po�adu.  

(Kontrola výšek p�ipojovacích bod� se obvykle provádí v intervalu 3 - 5 let, zatímco 

�asový interval vlastního m��ení na pozorovací stanici je kratší a jeho ur�ení se �ídí, 

typem nadloží, rychlostí porubní fronty a polom�rem plné ú�inné plochy. Tato 

skute�nost má negativní vliv na �asový pr�b�h pokles� bod� stanice a vztažné 

soustavy. Proto je t�eba pokles p�ipojovacího bodu, bez ohledu na jeho polohu 

vzhledem k ovlivn�nému území, zohlednit p�i ur�ování výšek bod� na pozorovací 

stanici a vztažné soustav�. To lze provést dv�ma zp�soby: 

h

1 1

.m 2 : ( 1)                           2,3,..., .
n i

ph u n n i n∆ − =���

2 : ( 1)n n −��
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1) interpolovat výšky p�ipojovacího bodu pro �asová období m��ení na pozorovací 

stanici a d�íve nam��ené výšky p�epo�ítat, 

2) výšku p�ipojovacího bodu pro dobu m��ení na stanici z jeho dosavadního vývoje 

extrapolovat. Extrapolaci je výhodné provád�t graficky. 

Výšku výchozího bodu pro dobu m��ení interpolací a extrapolací vypo�teme podle 

vzorc� dle [18]: 

          ( )
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tt tt
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    extrapolace,                                 (56) 

kde u obou metod:
jt

V                           - výsledná výška bodu pro  ur�ovanou   

                                                             dobu  m��ení  tj.  [m], 
                          

112
,,,

+−− iiii tttt VVVV       - p�edchozí  nam��ené   výšky  bodu   

                                                              v �asech ti-2,ti-1,ti, ti+1 [m]).*                                                
d) Postup m��ení svislých posun�: použije se metoda p�esné nivelace a 

dodržuje se postup geometrické nivelace ze st�edu. Každý po�ad se niveluje 

dvakrát tam a zp�t. Výška zám�ry by nem�la klesnout pod 0,5 nad terénem i 

ve svahovitém terénu. Pokud m��íme dv�ma lat�mi, rozd�lí se po�ad na sudý 

po�et p�estav (vylou�ení indexové chyby lat�). V p�ípad� použití jen jedné lat�

m�že být i lichý po�et p�estav. Pozorované body lze m��it zám�rami stranou. 

V každé etap� se p�ed m��ením provede test na vodorovnost zám�rné p�ímky 

a dle pot�eby se provede retrifikace. 

e) Postup m��ení vodorovných posun�: k ur�ení absolutních vodorovných 

posun� pozorovaných bod� použijeme polární metodu, kdy po�et skupin 

m��ení úhl� a po�et m��ení délky udává odstavec 9.3.6. Jestliže je t�eba znát i 

svislé posuny v jednotlivých bodech pozorovací stanice použijeme prostorovou 

polární metodu, jejíž vhodnost byla ov��ena v kap. 9.1.2. 

9.3.8 Výpo�etní práce, kontrola m��ení  

a) Výpo�etní práce polohového m��ení: m��ené délky vztažné soustavy 

opravíme o matematické redukce, vypo�ítáme sou�adnice a provedeme 

vyrovnání. Pro lepší orientaci horizontálních pohyb�!op�rné st�ny je vhodné 

provést transformaci sou�adnic. Místní sou�adnicová sí� by m�la!byla zvolena 
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tak, aby p�í�né pohyby vyjad�ovaly posuny kolmo na podélný sm�r op�rné zdi.  

b) Výpo�etní práce výškové m��ení: dodržují se zásady pro nivela�ní výpo�ty. 

Hodnoty z m��ení tam a zp�t zpr�m�rujeme a provedeme vyrovnání 

rozd�lením odchylek. 

c) P�esnost m��ení vodorovných posun�: se vyhodnotí podle �l.9 až 13 [7]. 

d) Kontrola p�esné nivelace:  základní kritériem  dosažené   p�esnosti  pro   

p�esnou geometrickou   nivelaci   je  povolená    odchylka      mezi      

nivelovaným p�evýšením tam a zp�t:                                                                                                            

235
pov
v L∆ = ± ⋅                       [mm],                                                          (57)                                        

(na poddolovaném území je dle [15] povolená odchylka mezi nivelovaným 

p�evýšením tam a zp�t. 

           5
pov
v L∆ = ± ⋅    [mm],                                       (58)                                   

            kde: L      - je délka nivela�ního oddílu v km).* 

9.3.9 Interpretace a zpracování nam��ených hodnot  

a) Interpretace výsledk�: je nutné ur�it, zda nam��ený posun je d�sledkem 

skute�ného pohybu zdi. P�edpokládáme, že výsledky m��ení jsou zatížené jen 

chybami s normálním rozd�lením a pro x2-x1=�x  platí dle [16]:  

�������x<��d0 (podélný sm�r), 

                �x<��q0 (p�í�ný sm�r),  

�������x<�m0 (svislý sm�r) v tomto p�ípad� je posun neprokazatelný, 

                �q0 (d0) ,mv ) < �x <�2,5��q0 (d0 ,m0) lze p�ipustit, že posun nastal   

                s rizikem 27%, 

                      �x ��2,5��q0 (d0 ,m0) posun nastal s rizikem �1%�

      kde:  �d0,��q0         - sm�rodatná odchylka v p�í�ném a podélném sm�ru, 

               m0                   - st�ední kilometrová chyba, 

               �x                   - rozdíl hodnot v etap� xn a xn+1. 

b) Tabelární vyhodnocení: tabulka musí obsahovat �íslo bodu, výšku v nultém 

m��ení v metrech na 4 desetinné místa a rozdíly mezi základní výškou a 

výškou n-té etapy v 0,1 mm. Dále je možné barevn� zvýraznit zhodnocení 
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výsledk� dle 9.3.9 a). Vzor, viz p�íloha 16.3.2. Analogicky bude vypadat tabulka 

pro p�í�né a podélné sm�ry. 

c) Grafické vyhodnocení: vedle klasického grafické vyhodnocení nap�. závislost 

pokles� na �ase a výšce násypu atd., je možno použít vyhodnocení pomocí 

izo�ar, axonometrické znázorn�ní atd. Možné zp�soby jsou uvedené, viz 

p�íloha 16.1.4. Nejvýhodn�jší se jeví vyhodnocení pomocí vektorového 

zobrazení, jelikož umož�uje etapové zakreslení pohyb�. 

d) Technická zpráva m��ení:  

- datum m��ení,

- použité p�ístroje a pom�cky,

- údaje o zkoušce p�ístroj� a komparací latí,

- zhodnocení m��ení (provedené vyrovnání a st�ední chyby),

- údaje o postupu stavby,

- pevné body, na které bylo m��ení p�ipojeno a jejich údaje.

9.4 Makro model (monitoring po dokon�ení výstavby) 

V této kapitole budou aplikovány výsledky získané v pr�b�hu experimentálního 

m��ení na úvahu popsanou v kap.8.2. 

9.4.1 �asová osa 

Zám�rem je ur�it parametry neúplné gama funkce z již známých nam��ených hodnot 

a následovn� s její pomocí p�edpov�d�t hodnotu poklesu v následujícím bod�.  

P�íprava vstupních dat: 
Stavba byla budována ve dvou etapách: 

 -8246, body G1-G6, za�átek výstavby 4. �ervenec 2004, 

 -7280, body G7-G11, za�átek výstavby 4. kv�ten 2006. 

Z d�vodu uniformity náhodné veli�iny je bod t0 spole�ný pro všechny profily a 

stanoven na za�átek výstavby 8246. 

Pro výpo�et a, �(a, x), �(a, x) je bráno T = n-1 m��ení (T odpovídá m��ení z 25. �ervna 

2009). Poklesy z 26. listopadu 2009 jsou p�edpov�zeny. 

Parametrizace na hodnoty m��ení T,

(59) 

Parametr „a“ gama funkcí �(a, x), �(a, x) , 

;i i
i i

T T

t pokles
x p
t pokles

= =
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(60) 

Z d�vodu p�ehlednosti jsou v grafech uvedeny k�ivky jednoho bodu z každé etapy 

výstavby: G6 – 8246, G11 – 7280. 
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Obr.77.: Porovnání pokles� nam��ených a vypo�tených pomocí Gama 
funkcí. 

Obr. 77 demonstruje shodu vypo�tených a nam��ených hodnot. Poslední body k�ivek 

CDF (kumulativní distribu�ní funkce) odpovídají odhadnutým hodnotám (m��ení T+1). 

Divergence ur�uje spodní interval platnosti Poissonova procesu (nepravidelný interval 

vzorkování). 

Oprávn�nost využití Gama funkcí k interpolaci (dol�) a extrapolaci (nahoru) pro trojici 

m��ení < n-1, n, n+1 > je znázorn�na na obr. 78. Je vid�t, že v tomto intervalu 

m�žeme p�edpokládat: 

p(i) � �(an, xi) + �(an, xn);  pro i = n-1, n+1. 

Pro m��ení mimo interval trojice tento vztah neplatí a je t�eba použít Gama funkce 

platné pro odpovídající referen�ní bod n. 
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Obr.78.: K�ivky pokles� a pr�b�h Gama funkcí v referen�ním bod� T (25-
6-2009). 

Jde zde vlastn� o rekurzivní (shora dol�) aplikaci vlastnosti Poissonovy distribuce dle 

[29] 

(61) 

a s tím související projekce do Gama funkcí a CDF. 

Výsledky extrapolace pro všechny profily jsou uvedeny v tab.18. I p�es zna�ný interval 

extrapolace (154 dní) nep�esahuje chyba odhadu ani v jednom bod� m��ení 1%. 

1 2( ........ )np p pe e αα − + +− =
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Bod m��ení výpo�et rozdíl % 
G1 139.000000 138.723236 -0.276764 0.199111
G2 168.000000 167.061356 -0.938644 0.558717
G3 186.000000 185.189087 -0.810913 0.435975
G4 198.000000 198.259827 0.259827 0.131226
G5 192.000000 191.041428 -0.958572 0.499256
G6 200.000000 198.958481 -1.041519 0.520760
G7 187.000000 187.532761 0.532761 0.284899
G8 167.000000 167.263718 0.263718 0.157915
G9 160.000000 160.196777 0.196777 0.122986
G10 143.000000 142.907135 -0.092865 0.064941

G11 106.000000 105.386322 -0.613678 0.578942

Tab.18.: Nam��ené a vypo�tené poklesy pro �as 1971 (26-11-2009). 

9.4.2 Prostorová osa (podélný profil) 

Základem je aplikace druhého termodynamického zákona. P�edpokládáme, že pokud 

je systém v rovnovážném stavu, musí „jisté“ parametry být konstantní, p�inejmenším 

pro dv� sousední m��ení v �asové ose. V �asové domén� je evidentn� nemožné tyto 

parametry identifikovat. Jiná situace nastává ve frekven�ní domén�, kde zm�na stavu 

musí indukovat zm�nu spektra (amplituda, fázový posun) nezávisle na tom, který 

parametr (v �asové domén�) tuto zm�nu vyvolal. Analýza ve frekven�ní domén� nám 

navíc zajiš�uje porovnávací uniformitu nezávislou na po�tu m��ených bod� (interval 

vzorkování je konstantní – definován zlomkem Nyquistovy frekvence, který je volitelný 

pouze z hlediska matematické analýzy, tady 0,01, viz p�íloha 16.4). 

Identifikace stavu systému (stabilní / nestabilní) je rozložena do dvou fází: 

� transformace dat do frekven�ní domény, 

� statistická analýza (korelace) mocnosti spektra v �asové ose (m��ení i, i+1). 

Restrikce v �ase: 

Dny Datum 
656 20. leden 2006
746 30. �erven 2006
842 26. �íjen 2006
963 16. únor 2007
1047 14. kv�ten 2007
1203 20. �íjen 2007
1406 10. kv�ten 2008
1585 5. listopad 2008
1817 25. �erven 2009
1971 26. listopad 2009

Tab.19.: Spole�ná m��ení. 

Pro analýzu frekven�ního spektra po celé délce profilu lze použít pouze ta m��ení, 

která m�žeme považovat jako provedená v jednom �ase, a to jak pro �ást 8246, 
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tak i pro �ást 7280. M��ení spl�ující tuto podmínku jsou uvedena v tab. 19. 

Restrikce v prostoru: 
Na celkové délce st�ny (138 m) je umíst�no 11 m��icích bod� (interval 12.55 m). 

Jejich rozmíst�ní však není pravidelné. Rozptyl mezi pozicí m��eného bodu a jemu 

odpovídajícímu násobku diskrétního intervalu, tab.20, se projeví: 

� „fiktivním“ fázovým posunem frekvencí, který je však konstantní v �asové ose 

a m�žeme jej tedy ignorovat, 

� asymetrií odezvy korela�ní analýzy. 

bod (n) Vzdálenost (n-1)dx Rozdíl
G1 0.019 0.0 0.019 
G2 5.95 12.55 -6.6 
G3 21.95 25.10 3.15 
G4 37.93 37.65 0.29 
G5 53.91 50.20 3.71 
G6 69.90 75.3 -5.4 
G7 81.93 87.85 -5.92 
G8 93.88 100.4 -6.52 
G9 109.87 112.95 -3.08 
G10 121.85 125.5 -3.65 
G11 137.90 138.05 -0.15 

Tab.20.: Skute�né a diskrétní sou�adnice v prostorové ose. 

P�íprava vstupních dat: 
Centralizace nam��ených hodnot podle prvního momentu M(1): 

(62) 

(63) 

Mocnost spektra je následn� vypo�ítána pomocí Metody Maximální Entropie. Obr. 79 

p�edstavuje k�ivky pro profil v �ase 1585 (m��ení 5-11-2008). Závislost pr�b�hu 

spektrální k�ivky na po�tu pól� transformace je evidentní. Volba po�tu pól� je jednak 

závislá na po�tu dat v �asové domén� a jednak na analýze odpov�di samotné 

transformace, zde však neexistuje obecné pravidlo aplikovatelné na algoritmus. Podle 

po�tu extrém� m�žeme rozd�lit k�ivky do t�chto �ty� skupin: 

(1) 1

n

i

i

pokles

M
n

==
�

(1)

i iT pokles M= −
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Obr.79.: Závislost mocnosti spektra na po�tu pól�. 

� póly 1-3 (�ervená skupina); rozptyl signálu v celé ší�ce spektra, 

� póly 4-6 (zelená skupina); lokalizace podstatných frekvencí, 

� póly 7-8 (modrá skupina); zúžení rozsahu podstatných frekvencí a možné 

vytvo�ení nežádoucích (um�le vytvo�ených) extrém�, 

� póly 9-10 (fialová skupina); amplifikace nežádoucích extrém�. 

Pro daný model p�edstavuje varianta o šesti pólech nejlepší kompromis mezi citlivostí 

a generováním  nežádoucích extrém� a je použit v následných analýzách. 

Podle p�edpokladu je stav systému definován relací mezi mocností frekven�ního 

spektra pro m��ení v �ase „n“ a mocností frekven�ního spektra pro m��ení v �ase 

„n+1“ (podmín�ný konstantním po�tem pól�, zde 6). 

Statistická analýza „sousedních pár� m��ení“ byla provedena pomocí t�chto 

korela�ních metod: 

� Pearson – parametrická (obr. 80), 

� Spearman - neparametrická, váha skupin (obr. 81), 
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� Kendall – neparametrická, bez skupin (obr. 82). 
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Obr.80.: Pearsonova korelace. 
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Obr.81.: Spearmanova korelace. 

Poslední t�i sloupce v obr. 80, 81, 82, tj.(SP1, SP5, SP9) p�edstavují simulaci, kdy 

hodnoty nam��ené k 26.11.2009 (poslední m��ení) byly navýšeny o 10%. Jedná se o 

body G1, G5, G9. Lze p�edpokládat, že korelace v t�chto bodech zachycuje p�echod 

systému ze stabilního stavu do nestabilního stavu. Nejv�tší citlivost byla prokázána u 

Kendallova Tau. Z obr. 82 vyplývá,že sledovaný systém lze charakterizovat jako 

stabilní od 20.10.2007, tj.1203. den. 
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Obr.82.: Kendallova korelace. 

Obr. 83 zobrazuje citlivost Kendallovy metody korelace, kdy byly simulovány poklesy 

k datu 26.11.2009 v bodech G1, G5, G9. Skute�né nam��ené hodnoty byly upraveny 

o -20, -15 -10, -5 +5, +10, +15, +20 procent této hodnoty. Je z�etelné, že i pro bod G1 

(tj. okraj profilu, tedy nejmenší vliv na spektrum spole�n� s G11) simulace v p�ípad�

±5 % indukuje pokles Tau na 0,9. Ztotožníme-li koeficient bezpe�nosti 95% 

s hodnotou Tau 0,95, je p�echod systému do nestabilního stavu jednozna�n�
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zachycen. K�ivky n� charakterizují po�et pár� odklo�ujících se od nulové hypotézy 

(nulová korelace). 
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Obr.83.: Simulace: Kendall, pár 1817-1971. 

9.4.3 Vyhodnocení výsledk�

Na ob� otázky, jež byly formulovány v základní úvaze, viz kap. 8.2, lze odpov�d�t 

kladn�. 

�) Spektrální analýzou a následovn� zvolenou Kendalovou korelací byl identifikován 

�as1203 (20.10.2007) jako vstup systému do stabilního stavu. Toto datum odpovídá  

prvnímu m��ení po ukon�ení výstavby. Simulacemi bylo dále prokázáno, že odchylka 

poklesu ± 5% v jediném bod� m��ení je pro zvolený koeficient bezpe�nosti 95% 

jednozna�n� identifikována jako p�echod systému do nestabilního stavu a to nezávisle 

na umíst�ní m��eného bodu.  

�) Odhadnuté hodnoty poklesu pomocí Gama funkcí pro interval 145 dn�

nep�ekra�ují ani v jednom pozorovaném bod� hodnotu 1%. Lze tedy tuto extrapola�ní 

metodu považovat za dostate�n� p�esnou, a to i pro koeficient bezpe�nosti 98%.
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10 ZÁV
R 

Technologie vyztužených op�rných st�n se v  �R používá cca 15 let a z tohoto 

d�vodu výsledky a poznatky z m��ení m�žou p�isp�t nejen k  pou�ení, ale i 

k posouzení shody p�edpoklad� výpo�tu a skute�ností a pro další optimalizace ve fázi 

návrhu, �i výstavby. Jelikož monitoring stavebního díla obvykle kon�í po zam��ení 

skute�ného stavu, spo�ívá tv�r�í p�ínos práce ve zpracování systému monitoringu po 

dokon�ení výstavby. Navržena metoda “Makro modelu“ je schopna identifikovat stav 

stability stavebního díla. Tato metoda je �ist� matematická a lze ji použít jako 

všeobecný nástroj monitoringu stavebního díla. P�i signalizaci zm�ny stavu systému je 

t�eba aplikovat jiné metody ke zjišt�ní p�í�iny zm�ny stavu. Generalizace jeho použití 

by m�la být potvrzena na statisticky oprávn�ném po�tu staveb. V p�íloze 16.4. jsou 

zdrojové kódy pro �asovou a frekven�ní doménu a Fortranová knihovna. Program byl 

napsán v programovém jazyce „C“ a Fortran. V p�ípad� použití vhodných m��ících 

�idel by bylo možné tímto systém automatizovan� sledovat a vyhodnocovat celý 

objekt. 

Praktický p�ínos práce p�edstavuje „Metodický návod pro m��ení posun� a p�etvo�ení 

líce systému Armovia® geodetickými metodami“. Projekt m��ení posun� a p�etvo�ení 

objektu se zpracovává v rámci realiza�ní dokumentace stavby na základ� požadavk�

zhotovitele stavby. Návod je vypracován tak, aby zefektivnil a urychlil tyto práce. 

V p�ípad� jeho zavedení do praxe, by výsledky m��ení m�ly stejnou váhu a byly 

vzájemn� porovnatelné v rámci r�zných objekt�. Jak už bylo uvedeno v samotné textu 

této práce, pro vypracování tohoto návodu bylo �erpáno z vlastních zkušeností a 

taktéž z poznatk� vyplývajících ze zpracování stanovených díl�ích díl�. 

K nezanedbatelným teoretickým p�ínos�m pat�í i vyhodnocení stanovených díl�ích 

cíl�:  

� Metodami matematické explorativní statistiky byla prokázána závislost vývoje 

posun� na teplot�, resp. klimatických podmínkách, naopak bylo zjišt�no, že 

poloha sledovaných bod� na vývoj posun� nemá vliv. Lze tedy konstatovat, že 

pohyby lícních panel� jsou p�evážn� zp�sobeny zm�nami v podloží násypu.  

� P�esnost zkoumané prostorové polární metody na ur�ení posun� spl�uje 

požadavky stanovené v [7]. Tato metoda p�edstavuje i z hlediska �asové a 

finan�ní náro�nosti optimální �ešení. 
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� Samolepící odrazné ter�e vyhovují požadavk�m p�esnosti pro m��ení sm�r� i 

délek. Jejich výhodou je snadná aplikace na obtížn� p�ístupná místa, finan�ní 

nenáro�nost a odolnost v��i atmosférickým jev�m.   

� Program Plaxis se ukázal jako vhodný nástroj pro modelování konstrukcí tohoto 

typu. Výb�r nástrojových prvk� (interface) je ale závislý na tom, chceme-li 

sledovat samotný násyp �i podloží, nebo chování výztuh. Lze ho použít jako 

podklad pro volbu vhodného monitoringu (p�ístrojové vybavení, rozmíst�ní, 

harmonogram m��ení) a dále i jako kontrolu p�i aplikaci observa�ní metody p�i 

výstavb�.  

� P�i simulaci povod�ového stavu bylo zjišt�no, že ze statického hlediska má 

zvýšení volné hladiny na op�rnou st�nu kladný vliv (p�it�žující ú�inek na lícové 

stran�), ovšem vlivem proud�ní m�že docházet k druhotným ú�ink�m (odnos 

materiálu – zemin) povodní. Pokud dojde k podstatnému obnažení dna st�ny 

(na úrovni vetknutí) m�že docházet k postupné destrukci st�ny, zejména k 

vychýlení z kolmého sm�ru. 

� Vzhledem k charakteru území (prostorové omezení, záplavové území, 

poddolované území, nedostatek násypového materiálu) lze �íct, že technologie 

vyztužené zeminy se v tomto p�ípad� jeví jako nejlepší �ešení. 

Vzhledem k sou�asnému trendu zvyšujících se intenzit provozu na komunikacích a 

zmenšujícímu se prostoru pro jejich výstavbu je t�eba aplikovat progresivní stavební 

konstrukce. Na základ� sou�asných znalostí a zkušeností získaných p�i �ešení této 

diserta�ní práce lze konstatovat, že vyztužené zeminy p�edstavují technicky 

kvalitativní �ešení pro stavbu op�rných konstrukcí, zakládaní násyp� na neúnosném 

podloží, apod.  
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16 PŘÍLOHY 

16.1 Experimentální měření 

16.1.1   Harmonogram výstavby a prováděných geodetických měření  

Datum Měření na 8246 měření na 7280 

15.6. - 4.7.04 začátek výstavby 8246 
27.11.04 - 04.04.06 8246 stavební pauza h 8246=5,2 h 7280 = 0 m 

07.12.04 pokles 1   
15.12.04 posun 1   
25.09.05 posun 2   
26.09.05 pokles 2   
13.01.06 pokles 3    
21.02.06 pokles 4   

21.04.06 pokles 5   

4.5.06 začátek výstavby 7280 
25.05.06   pokles 1 
30.06.06   pokles 2 

03.07.06 posun 3   

19.07.06 - 20.9.06 8246 stavební pauza h 8246 = 7,4m, h 7280 = 3 m 
15.08.06 posun 4   
20.07.06 pokles 6   

19.09.06   pokles 3  

11.10.06 - 07.05.07 7280 stavební pauza h 8246 = 7,4m, h 7280 = 5,5 m 
24.10.06 pokles 7    
26.10.06   pokles 4 
14.11.06   pokles 5 
01.12.06   pokles 6 

11.12.06   pokles 7  

12.12.06 - 4.3.07 8246 stavební pauza h 8246 = 9,4 m, h 7280 = 5,5 m 
23.01.07   pokles 8  
16.02.07 , pokles 9   

22.02.07 pokles 8   

02.04.07 konec výstavby 8246 
02.05.07  pokles 10  
14.05.07  pokles 11  
17.05.07 pokles 9   
12.06.07   pokles 12 
04.07.07   pokles 13  
15.08.07   pokles 14  

06.09.07   pokles 15 

08.10.07 konec výstavby 7280 
20.10.07 posun 5  posun1 

20.10.07 pokles 10 pokles 16  
15.11.07 dodělání kce vozovky 
06.05.08 daný úsek uveden do provozu 

10.05.08 pokles 11 pokles 17 
20.05.08 posun 6 posun 2 



05.11.08 posun 7 posun 3 
05.11.08 pokles 12 pokles 18  
25.06.09 pokles 13 pokles 19  

25.06.09 posun 8 posun 4 

16.1.2   Výsledky měření posunů na líci opěrné stěny 

(příloha se nachází na CD nosiči) 

16.1.3   Výsledky měření poklesů na líci opěrné stěny 

(příloha se nachází na CD nosiči) 

16.1.4   Grafické vyhodnocení posunů































16.1.5 Výsledky měření pórových tlaků

16.1.6   Výsledky měření sedání podloží  



16.2   Matematické modelování 

16.2.5   Technické listy geosyntetik 





16.2.6   Výstupy programového systému PLAXIS  

Vertikální posuny v profilu 147,644 km - s prvkem interface ( model 2). 

Vertikální posuny v profilu 147,644 km - bez prvku interface (model 1). 



Vertikální posuny v 147,644 km - bez vertikálních drénů (model 1). 

Vertikální posuny v profilu 147,684 km - s prvkem interface (model 4). 



Vertikální posuny v profilu 147,684 km - bez prvku interface (model 3). 

Smyková přetvoření - model1 



Smyková přetvoření - model 1 bez vertikálních drénů. 

Přírůstky pórových tlaků - model 1 



Přírůstky pórového tlaku - model 1 bez vertikálních drénů. 

Smykové plochy - volná hladina 2 m nad povrchem, stupeň stability MSF=1,61. 



Přírůstky pórových tlaků - volná hladina 2 nad povrchem. 

Smykové plochy - volná hladina 4 m nad povrchem, stupeň stability MSF=1,61. 



Přírůstky pórových tlaků - volná hladina 4 nad povrchem. 

Smykové plochy - volná hladina 6 m nad povrchem, stupeň stability MSF=1,62. 



Přírůstky pórových tlaků - volná hladina 6 nad povrchem. 

Čerpání pevnosti - volná hladina 2 nad povrchem. 



Čerpání pevnosti - volná hladina 4 m nad povrchem. 

Čerpání pevnosti -  volná hladina  6 nad povrchem. 



16.3 Metodický pokyn 

16.3.5   Stabilizace a ochrana bodů

Stabilizace bodů pro výškové i polohové měření [18]. 

Stabilizace bodů pro výškové i polohové měření [14]. 



Stabilizace pomocí měřického sloupku [14]. 

Stabilizace výškového bodu čepovou značkou [14]. 

Stabilizace výškového bodu pomocí zásuvného kolíku [14]. 



Ochrana bodů [14]. 

  

16.3.6   Tabelární vyhodnocení 

Vyhodnocení poklesů

16.4 Zdrojové kódy pro frekvenční a časovou doménu, knihovna Fortran 
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