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Anotace 

Tato diplomová práce „Technická úprava základových poměrů násypového tělesa 

obchodního střediska v Orlové“ na svých 50 stranách řeší alternativní způsoby založení 

násypu pro vybudování obchodního centra v Orlové způsobem zrychlení konsolidace zemin. 

Zájmové území, jehož geologické poměry jsou z hlediska pozemního stavitelství málo 

příznivé. V převážné půdorysné ploše se budou u podloží nacházet zeminy nevhodné pro 

založení násypu. 

Navrženy jsou dvě alternativy: založení násypu pomocí vertikálních konsolidačních 

drenů a druhá využití drenážních vlastností štěrkopískových pilot. Snahou bylo najít takové  

řešení, které by přispělo ke snížení vertikálních posunů, zkrácení doby konsolidace, ke  

zvýšení únosnosti základové vrstvy a zvýšení stability násypu. Pro návrh násypů byl použit 

výpočetní program Plaxis verze 10.2. 

Anotation 

This diploma thesis "Technical improvement of the Subsurface Conditions of 

the Embankment under the Shopping center Orlová'  solves on their 50 pages 

an alternative foundation for the embankment construction of a shopping center in the Orlová 

trough the way to accelerate the consolidation of soils. Special interest area whose geological 

conditions in terms of building construction are less favorable. In the most footprint will 

be located at the underlying soil unsuitable for embankment foundation. 

Two alternatives are designed: the establishment of embankment with vertical drains 

and consolidation´s drains and second drainage properties use gravel-sand piles. The aim was 

to find a solution that would contribute to reducing the vertical displacement, shortening the 

time of consolidation, to increase the resistance of the base layer and increase the stability of 

the embankment. For the design of embankments was used PLAXIS computer program 

version 10. 2. 
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1. PROBLEMATIKA BUDOVÁNÍ VYSOKÝCH NÁSYPŮ, ZLEPŠOVÁNÍ 

ZÁKLADOVÉ PŮDY 

Existuje velmi mnoho metod hlubinného zakládání. Mezi nejstarší patří zakládání na 

pilotech, podzemních stěnách, základových studnách a jiných. Nejrozšířenější z hlubinných 

zakládání je zakládání na pilotech, jejž můžeme dělit podle použitých materiálů, průřezových 

rozměrů, druhu zatížení, které jsou zpracovány v dostupné literatuře. 

Neexistuje taková technologie, která by byla universální a použitelná a také 

nejvhodnější do všech druhů geologických podmínek, způsobu zatížení – dynamické, 

vodorovné, momentové a jiné.  

V mé diplomové práci se budu zabývat hlavně takovými, které určitým způsobem 

vylepšují mechanické vlastnosti okolního prostředí a tím i zvyšují hodnotu plášťového tření, 

zvyšují únosnost pilot a snižují jejich sedání. Do těchto technologií můžeme zahrnout 

štěrkopískové piloty, tryskovou injektáž, mikropiloty kořenové, piloty Franki a další. 

Další možností, jak je možné zakládat násypy je možnost zlepšit vlastnosti zemin 

v podloží těchto staveb. V současnosti známe více takovýchto metod úpravy podloží, přičemž 

některé metody jsou na rozhraní mezi založení na pilotách a úpravou podloží.  

Jedná se o zlepšování vlastností zemin, kdy tímto termínem máme na mysli různé 

technické zásahy do přírodního geologického prostředí nebo do uměle vybudovaných 

zemních konstrukcí, které slouží ke zvýšení únosnosti podloží. Procesem zlepšování 

základové půdy docílíme pevnosti zemin a dosažení rovnoměrného sedání půdy pod celým 

objektem, snížení propustnosti zemin, snížení rizika vyplavování jemných částic, redukce 

deformací základové půdy, apod. 

Při volbě způsobu zlepšování je potřeba zhodnotit všechny požadované aspekty a to 

nejen z hlediska technických potřeb, ale i ekonomických nároků a tím efektivnost 

navrhovaného řešení.  

Současná doba dospěla k silnému rozvoji technologií, přináší na trh mnoho způsobů 

a metod zlepšování: 
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A.  Hloubkové hutnění  

a) hloubková vibrace  

b) použití trhavin  

c) dynamická konsolidace  

d) zhutňování pilotami  

B.  Předkonsolidace  

a) předběžné přetíženi  

   - násypem  

   - vodními nádržemi  

   - pod tlakem (vakuace)  

b) svislé drenáže  

   - pískové  

   - pásové (svislé drény)  

c) elektroosmóza  

C.  Injektování  

 - injektáž silikátovými suspenzemi  

  - injektáž chemická  

  - trysková injektáž 3 

D.  Stabilizace  

a) hloubková stabilizace  

   - vápenné a sádrové pilíře  
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   - vmíchávané pilíře vápenné a cementové  

   - stabilizované násypy  

b) plošná stabilizace  

   - zásypy stabilizovanou zeminou  

c) termální stabilizace  

   - zmrazování  

   - vypalování  

E.   Vyztužování zemin  

- štěrkové pilíře  

- geotextilie  

- geosyntetika 

 

Zlepšování půdy se promítá ve všech oblastech stavebnictví, zejména v dopravním a 

vodohospodářském stavitelství. V souvislosti se zadáním diplomové práce se budu podrobněji 

zabývat konkrétními typy zlepšování půdy, a to popisem tzv. vertikálních drénů a 

štěrkopískových pilotů. 
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1.2. Vertikální drény 

Vertikální drény jsou prvky, které se používají pro urychlení konsolidace. Použití se 

doporučuje v případech, kdy se v podloží zemní konstrukce nacházejí velmi stlačitelné jílovité 

zeminy.  

Zavedením vertikálních drénů dochází ke zkrácení odvodňovacích drah, kdy začne 

převládat vodorovný tok odváděné vody a významně se urychlí proces konsolidace. 

 

Obr. 1 -  Schéma působení vertikálních drénů 

Drenáží existují dva typy a to 1) pískové nebo štěrkové pilíře a 2) prefabrikované 

vertikální drény. Drény se používají v kombinaci s přitížením násypem, čímž se zvýší 

účinnost celého systému. Při porovnání uvedených druhů drenáží je u pískových typů 

výhodou nízká cena a jednoduchá realizace, zatímco u prefabrikovaných drénů je nesporným 

přínosem rychlá instalace a menší narušení okolní zeminy, než v případě použití prvního typu 

drenáže.  
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1.2.1 Vertikální konsolidační geodrény  

Dnes je použití vertikálních geodrénů pokládáno jako jeden z nejekonomičtějších 

prostředků k urychlení konsolidace. Tzv. geodrén se skládá ze dvou částí. Obal jádra, pro 

který se dnes používá především filtrační netkaná geotextílie a vnitřní částí je různě 

tvarovatelné prostorové plastické jádro. Toto jádro je odolné proti vzniklým tlakům, ohybům 

a dalším procesům, které jsou důsledkem konsolidace.  

 

Obr. 2 - Konsolidační geodrény 

Postup 

Svislé geodrény se do podloží vtláčí nebo zavibrovávají pomocí speciálně 

navržených strojů. Při instalaci geodrénů do podloží se používá mechanismus založený na 

pásovém podvozku opatřeném vodící tyčí. Na tyči je umístěno zatlačovací zařízení, ve kterém 

je geodrén upevněn kotvící destičkou. Mechanismus zatlačí geodrén do požadované hloubky, 

kde geodrén zůstane ukotven a ocelová tyč se vysune zpátky. Po vytáhnutí ocelové hlavice se 

geodrén odstřihne a zařízení pokračuje celý technologický postup na nově zvoleném místě. 

Takto konsolidované podloží urychlí deformaci podloží a sníží sedání. Po konsolidaci se 

zlepší i mechanické parametry zemin, což přispívá k bezpečnosti konstrukcí. 
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1.2.2. Štěrkopískové pilíře 

Štěrkopískové pilíře se využívají jako jedna z metod pro vyztužení zemního tělesa 

pro zpevnění neulehlých násypů a měkkých, málo únosných zemin. Jsou to výztužné prvky, 

jejichž tuhost je mnohonásobně vyšší, než tuhost okolní základové půdy. Vzhledem k tomu, 

že se vyrábějí jako štěrkové, působí druhotně jako svislé drény a urychlují tak konsolidaci 

základové půdy. 

Využití těchto typů pilířů je velmi rozsáhlé a to nejen pro zakládání málo vhodných 

území určených pro výstavbu průmyslových budov a zařízení, ale rovněž pro lokální nahodile 

uložené materiály jako jsou např. jíly, písky, výsypky, stavební suť nebo průmyslové popílky. 

Významnou oblastí využití pilířů je oblast silničního stavitelství, kdy jsou stěrkopískové pilíře 

budovány buď pod celými násypy nebo pouze v přechodných oblastech mostů, kde eliminují 

sedání násypů přilehlých k mostním opěrám. 

Postup 

Při procesu zabudování štěrkopískového pilíře se v základové půdě vytvoří otvor a to 

vibrací nebo přerážením. Tento otvor se následně zaplní vhodným materiálem (v našem 

případě štěrkopískem, lze ale také použít i tzv. recykláž). Není vhodné zaměňovat pilíře za 

piloty, protože mechanismus statického působení je odlišný. Přenos zatížení štěrkopískového 

pilíře je závislý na schopnosti okolní základové půdy vzdorovat boulení, kdy spodní partie 

pilíře porušení téměř nezaznamenala a jejich význam spočívá převážně v urychlení 

konsolidace zlepšovaných vrstev ve větších hloubkách. Zatímco v případě pilot se vnější 

zatížení přenáší do okolní zeminy třením na plášti a napětím na patě. 
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Obr. 3 - Princip působení štěrkových pilířů a piloty 

Na štěrkové pilíře můžeme nahlížet dvěma poněkud rozdílnými způsoby:  

- jako na základové prvky schopné přenášet osové (tlakové) zatížení, kdy se navrhují 

v relativně omezených skupinách (výjimečně i jako osamělé) pod základovými pasy i 

patkami,  

- jako na plošné (resp. prostorové) zlepšení vlastností základové půdy, např. 

zvýšením průměrného deformačního modulu a urychlení konsolidace.  

Druhý případ nastává poměrně často je potřeba zajistit dostatečně hustou síť těchto 

prvků k docílení dostatečného a rovnoměrného zlepšení základové půdy.  

Experimentálně bylo prokázáno, že deformace základové půdy pod tuhým plošným 

základem je rovnoměrná, což znamená, že napětí v základové spáře je úměrné koncentraci 

napětí na štěrkové pilíře  бc a na okolní zeminu  бs. Koncentrační poměr n = бc/бz je jedním 

ze základních návrhových prvků štěrkových pilířů, je závislý na mnoha faktorech včetně 

poměru plochy pilířů Ac k ploše základové půdy A. Zkoušky prokázaly, že koncentrační 

poměr dosahuje n = 3 – 5, zcela výjimečně větší. Pokud bychom na základovou půdu 

nahlíželi jako na pružný poloprostor, potom by koncentrační poměr n= Ec/Es odpovídal 

poměrům modulu deformace materiálu štěrkových pilířů a okolní zeminy. 
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Konsolidační působení štěrkových pilířů 

Konsolidační působení je zakotveno v kombinaci vertikálního a radiálního 

odvodnění zeminy mezi samotnými pilíři. Je nutné znát součinitel konsolidace pro vodorovný 

i pro svislý směr, abychom mohli docílit správného řešení.  

Součinitel konsolidace pro svislý směr –> určení pomocí Oedometrické zkoušky 

Součinitel propustnosti ve vodorovném směru  –> určení z polní zkoušky 

propustnosti, kdy mohou radiální propustnost ovlivnit i čočky nesoudržných zemin, které 

mohou být v geologické vrstvě přítomny a které zvyšují propustnost, a tedy urychlují 

konsolidaci. Konsolidační působení štěrkových pilířů je prostorový problém. Při modelování 

ve 2D programech je nutné převést problém na rovinný při zachování stejného konsolidačního 

účinku. 

 

Zhodnocení technologie výroby štěrkových pilířů 

 

Existují dva základní způsoby jak aplikovat štěrkopískové pilíře do soudržné 

základové půdy.  

Dva způsoby: 

1) vibrační metoda 

a) bez plnění ke špici vibrátoru  

b) s plněním ke špici vibrátoru 

2) metodou předrážení  

a) štěrkové pilíře Franki 

Metoda bez plnění ke špici vibrátoru 

Používá se v dobře penetrované základové půdě, kdy délka pilířů je relativně krátká. 

Aplikace pilíře se v tomto případě provádí pomocí vibrační jehly a pomocného vzduchového 

média. Voda se zde nedoporučuje, protože by mohla výrazně poškodit vlastnosti okolní 

zeminy. Pomocí mechanismu se v zemině vytvoří otvor, jehla stroje se postupně povytáhne a 
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přisypává se štěrk s pískem, který je následně hutněn pomocí jehly. Celý proces opakujeme až 

k povrchu. Poslední vrstvu nelze řádně zhutnit, proto je běžně volen štěrk, který se na závěr 

zhutní vibračními válci.  

Metoda s plněním ke špici vibrátoru 

Při této metodě je využívána technika, kdy je vibrační jehla součástí lafety vrtné 

soupravy, což zabezpečuje dostatečný přítlak, který výrazně napomáhá při průniku do 

základové zeminy. Vytvořený otvor je postupně plněn štěrkem s pískem prostřednictvím 

potrubí, které zasahuje až ke špici jehly. Opakovaným postupem této činnosti je vytvořen 

štěrkopískový pilíř požadovaných vlastností.  

Můžeme konstatovat, že vibrační metoda je obvykle produktivnější (v množství 

pilířů za určitou časovou jednotku, např. směnu). Nevýhodou je, že vibrační metoda vyžaduje 

přispění dalších pomocných metod např. podvrtání apod. 

Metoda štěrkové pilíře Franki 

Tato metoda využívá železobetonových pilot. Suchý beton je zde nahrazen drceným 

štěrkem frakce 8-32 mm, který se následně hutní. Metoda Franki bývá účinnější z hlediska 

dosaženého efektu. 
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Konsolidace 

Definicí konsolidace rozumíme deformaci zeminy v čase pod účinkem vnějšího 

zatížení. Při konsolidaci probíhá deformace jak vlivem postupného vytlačování vody – 

primární konsolidace, tak vlivem reologických procesů ve skeletu zeminy – sekundární 

konsolidace. 

Primární konsolidace 

Při zvýšení zatížení na zeminovou vrstvu dochází k postupnému vytlačování vody z pórů a 

k časově proměnnému stlačení zeminové vrstvy, zemina se postupně zpevňuje. Konsolidace 

primární – vytlačení vody z pórů. 

Sekundární konsolidace 

Při tomto jevu dochází k přetváření samotných zrn zemin v čase. Tento proces 

následuje po primární konsolidaci. Zeminy se přetvářejí podle tzv. konstitučních rovnic, které 

vyjadřují jejich reologické vlastnosti. Konsolidace sekundární – dochází k lehkému drcení 

zrn. 

Konsolidace závisí na propustnosti zeminy a dráze, kterou musí částice vody vykonat 

Totální přitížení: uef    0t  - t  uniká voda z pórů směrem 

k propustné vrstvě 

Stupeň konsolidace: 



s

s
U t  

Ternzagiho konsolidační rovnice -  
t

u

z

u
cv









2

2

.
.   vc  - součinitel konsolidace 

     
50

2

50.

t

HT
cv   

Urychlení konsolidace 

1)  z hlediska deformace – jde o časový průběh 
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2)  z hlediska smykové pevnosti – jde o míru rozptýlení pórových tlaků (odvodnění). 

 Urychlení konsolidace dosáhneme, jak již bylo výše napsáno, snížením dráhy, 

kterou musí vytlačována voda ze zeminového masivu překonat. Konsolidace podloží 

násypu má vliv nejen na urychlení sedání, ale také na snížení nebezpečnosti usmyknutí 

v podloží násypu. 

 Použití teorie konsolidace v praxi se využívá při řešení otázek spojených 

s předpovědí časového průběhu sedání staveb a zpevňování zeminy v podloží.  
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2. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉ LOKALITY A ŘEŠENÉHO 

PROBLÉMU  

Oblast se nachází ve východní části České republiky, na severním okraji města 

Orlová. Jižní a částečně západní okraj zájmové lokality navazuje bezprostředně na areál 

autobusového nádraží Orlová – Poruba. 

Záměrem investora je vybudování obchodního střediska, tedy pro tuto diplomovou 

práci je hlavním cílem realizace hrubých terénních úprav formou násypu za účelem nivelizace 

terénu s okolním areálem autobusového nádraží, navrhnout a zhodnotit možnosti úpravy 

podloží. Protože výsledky geologického průzkumu naznačují, že na parametrech zemin, 

nacházejících se v podloží, bude složité založit vysoký násyp. 

 

 

Obr. 4 -  přehledná situace zájmové oblasti 
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2.1. STRUČNÝ PŘEHLED PŘÍRODNÍCH POMĚRŮ LOKALITY 

Lokalita se nachází v prostoru erozní deprese, vedle stávajícího autobusového 

nádraží, která je založeno z části na násypovém tělese. 

Nadmořská výška povrchu se pohybuje v rozmezí 244 – 265m. n. m. Reliéf je 

výrazně ovlivněn násypem areálu autobusového nádraží v západní části zájmové oblasti. 

Oblast je svahovaná směrem od jihu k severu. 

2.1.1. Geologické poměry okolí 

Předkvartérní podloží je budováno vápnitými nevrstevnatými jíly. Mocnost těchto 

jílovitých sedimentů dosahuje stovek metrů v závislosti na průběhu svrchně karbonského 

fundamentu. Jíly jsou převážně monotónní, zelenavě a modravě šedé, jemně slídnaté, jemně 

písčité, místy s písčito-prachovitými vložkami, vzácně pak s vložkami světle šedých 

vápnitých křemitých písků až pískovců. Miocénní jíly jsou překonsolidované, jejich 

konzistence je ve svrchní části převážně tuhá, hloubkou se zvyšuje na konzistenci pevnou. 

Na povrch miocénních jílů nasedají kvartérní uloženiny. Jedná se o komplex starších 

glaciálních a mladších eolických sedimentů. Glaciální sedimenty jsou reprezentovány 

písčitými a především jílovitohlinitými zeminami z období sálského zalednění. V nadloží 

glaciálních sedimentů se v širším okolí vyskytují eolické jílovité sedimenty, označované jako 

sprašové hlíny z období svrchního pleistocénu. Při úpatí svahů se vyskytují sedimenty 

deluviální (svahové) převážně holocenního stáří. 

Vrstevní sled je vzhledem k expozici zájmového území v intravilánu města ukončen 

polohou navážek. 

2.1.2. Hydrogeologické poměry 

Zkoumaná oblast je součástí hydrologického rajónu Ostravská pánev, Ostravská část. 

Doplňování zvodně je sezónní, s maximálními stavy hladiny podzemní vody v měsících 

březnu až dubnu a minimální stavy v měsících září až listopad. Průměrný specifický odtok 

dosahuje hodnoty 1,0 – 1,5s
-1

km
2
. 
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Terciální sedimenty spodního badenu jsou mimo svou bázi tvořeny převážně vysoko-

plastickými jíly a mají funkci izolátoru. Hodnota koeficientu filtrace spodnobadenských jílů 

se pohybuje v řádu n*10-8 až n*10-10 ms-1. Jen lokálně se vyskytují propustnější, avšak 

izolované čočky a polohy hlín a písků. 

Kvartérní sedimenty jsou reprezentovány, jak již bylo podáno v předchozí kapitole, 

převážně glaciálními jílovito-hlinitými a v menší míře písčitými zeminami. V jejich nadloží se 

nachází jílovitý pokryv eolické geneze. Vrstevní sled ukončují navážky. 

Nejvýznamnějším kolektorem v širším zájmovém území jsou písčité, resp. štěrkovité 

glaciální sedimenty. Hodnota koeficientu filtrace glaciálních nesoudržných zemin se pohybuje 

v řádu n*10
-4

 až n*10
-5

 ms
-1

 

Glaciální jemnozrnné sedimenty tvoří poloizolátor až izolátor. Hodnota koeficientu 

filtrace se pohybuje v řádu n*10
-7

 až n*10
-9

 ms
-1

. 

Navážky v širším okolí nelze vzhledem k jejich nehomogenitě z hlediska 

propustnosti blíže hodnotit. [9] 

 

Obr. 5 – situace stavby, pohled na autobusové nádraží 
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2.2. DEFINICE ŘEŠENÉHO PROBLÉMŮ 

Při výstavbě násypů na neúnosných zeminách dochází k zvyšování tlaku vody v 

pórech, snižování smykové pevnosti až k překročení mezních stavů únosnosti a deformace 

podloží a stability násypu. Při nesprávném návrhu nebo nerespektovaní geologického 

prostředí došlo na více lokalitách k poruchám podloží a násypů. Po získání zkušeností 

s výstavbou násypů ve složitých inženýrsko-geologických poměrech se tyto již navrhují tak, 

aby k jejich poruchám či dokonce k destrukci nedocházelo.  

Investorem navrhnutá oblast pro výstavbu obchodního centra, je oblast s velmi 

nepříznivými základovými poměry s vysoce neúnosnými různorodými zeminami. Současně je 

potřeba vybudovat vysoký násyp pro určení budoucí roviny, kdy se výška budovaného násypu 

pohybovala od 2 m do 11 m nad stávajícím terénem 

Z těchto důvodů se u násypu očekávají problémy související s různorodým 

deformačním chováním zemin a s následně vznikajícími postkonstrukčními změnami v 

geometrii objektu 

Z popisovaných skutečnosti je zřejmé, že celková problematika návrhu založení této 

stavby není z projekčního hlediska vůbec jednoduchá. Použitá technologie výstavby navíc 

musí respektovat požadavek na poměrně krátkou dobu realizace. 

Z technického pohledu je dále možné v návrhu uvažovat s nejrůznějšími 

konvenčními technologiemi speciálního zakládání staveb, které jsou z nejrůznějších příčin 

nevhodné případně podmíněně vhodné a nebo těžko použitelné či finančně značně nákladné. 

V důsledku konsolidace zemin může ke konečnému sednutí stavby dojít za velmi 

dlouhý čas, tj. trvá podstatně déle než proces přitěžování v průběhu stavby. Dlouhý čas sedání 

způsobuje nejméně propustné jílovité a hlinité zeminy, které se nacházejí v podloží stavby. 

Proces konsolidace a sedání těles založených na hrubších vrstvách velmi málo 

propustných zemin lze urychlit i uměle, a to pomocí vertikálních drénů vytvořených z písků, 

štěrků (štěrkopískové pilíře), nebo z plastů. Když se takovéto drény zabudují, bude voda 

v konsolidační vrstvě proudit v horizontálním směru radiálně do drénů a potom v drénech 

vertikálně do propustného prostředí vytvořeného uměle z ulehlého materiálů před výstavbou 

základových konstrukcí. Z tohoto podkladu může voda volně odtékat na povrch terénu. 
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Takovým opatřením se tedy výrazně zkrátí dráha proudění vody v konsolidační vrstvě a 

urychlí proces jejího stlačování. 
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3.CHARAKTERISTIKA VÝPOČETNÍCH PŘÍSTUPŮ A METOD 

MODELOVANÍ ZADANÉ PROBLEMATIKY 

„Modelování nezahrnuje jen modelování celé geotechnické konstrukce, ale také 

některé specifické detaily. Modelovaný detail snáze dovolí propracovat parametrickou studii 

varovného efektu s jistou proměnlivostí ve výsledném chování.“ [8] Proto je při tvorbě modelu 

kladen důraz na oblast gabionové stěny a bezprostředního násypu za ní. Pro úspěšné řešení 

problematiky deformované opěrné konstrukce byl zvolen výpočtový postup s pomocí metody 

konečných prvků (dále jen MKP). Jedná se o sofistikovanou metodu, jejíž použití v 

geotechnických úlohách je umožněno pouze výkonnou výpočetní technikou. Výpočet 

složitějších úloh s rozsáhlou geometrií, příliš hustou sítí, dynamickými výpočty apod. trvá 

několik hodin podle počtu řešených diferenciálních rovnic, manuální řešení je tedy nereálné. 

V této kapitole textu nastíním algoritmus výpočtu. 

3.1. HYSTORICKÝ VÝVOJ METODY 

Pro bližší seznámení s touto metodou představím krátký úvod z historie jejího 

vzniku. Prvotní myšlenka ze 40. let 20. století tkví v rozdělení spojité oblasti do množiny 

samostatných podoblastí pro řešení soustav diferenciálních rovnic. Později byla rozvíjena v 

letectví a kosmonautice, až byla matematicky propracována a definována. K masovému 

využití jí dopomohl rozvoj výpočetní techniky. Našla své uplatnění i ve stavebnictví a později 

i v mechanice kontinua. 

3.2. PODSTATA METODY 

Metoda konečných prvků vychází z deformační metody, do výpočtu proto vstupují 

nejen pevnostní, ale také deformační parametry E a  . Podstatou je rozdělení řešené oblasti 

na menší podoblasti, které jsou vzájemně propojeny tzv. uzlovými body, ve kterých hledáme 

neznámé parametry posunů. Algoritmy pro jeho automatické vypracování výpočetní 
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technikou jsou složité a stále se vyvíjejí, kromě ploch i pro prostor k řešení náročnějších úloh. 

Metoda konečných prvků je přibližným řešením, ovšem při dostatečně podrobné diskretizaci a 

optimálním množství uzlových bodů dostatečně přesná. Pro dosažení co nejlepších výsledků 

je důležité ovlivnit tvorbu sítě zhuštěním konečných prvků v těch místech, ve kterých 

předpokládáme rozhodující výsledky. 

„Metoda konečných prvků volí tvar řešení podobně jako variační metody ve formě 

řady 

n 

Fk     aik i kde i=1,2,3…,n 

i 1 
 

Ale v dílčích podoblastech Ok tělesa O, v tzv. konečných prvcích, v nichž lze volit  a 

také součinitele aik, se vztahují pouze k prvku Ok.“ [1] 

3.3. ZPŮSOB VÝPOČTU 

„Algoritmus výpočtu: 

 

- sestavení soustavy lineárních algebraických rovnic  

 
- řešení soustavy lineárních rovnic  

 
- výpočet deformací a napětí v jednotlivých prvcích nebo uzlových bodech, resp. 

výpočet hlavních napětí v jednotlivých prvcích.“ [1]  

 

K určení neznámých hledaných hodnot, tedy uzlových parametrů se využívá tzv: 

„Lagrangeova variačního principu: při libovolném virtuálním přetvoření pružného 

tělesa nacházejícího se v rovnovážném stavu, je součet virtuálních prací všech vnějších sil Le 

a vnitřních sil Li působících na těleso rovno nule. [7] V případě posunů u – posun v horizontálním 

směru a v - posun ve vertikálním směru jsou uzlové parametry označovány ui,vi,uj,vj,uk,vk. 

Lineární aproximační polynom pro troj uzlový trojúhelníkový prvek má potom tvar soustavy 

rovnic: 

 

a1  a2 xi  a3 yi 

a1  a2 x j  a3 y j 
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a1  a2 xk  a3 yk 

a4  a5 xi  a6 yi 

a4  a5 x j  a6  y j 

a4  a5 xk  a6 yk 

Aproximační funkce posunů na daném prvku je potom tvořena hodnotami v 

uzlových bodech a bázovými funkcemi N 

u( x, y)  Ni ( x, y)ui  N j  ( x, y)u j  N k  ( x, y)uk

v( x, y)  Ni ( x, y)vi  N j  (x, y)v j  N k  (x, y)vk
 
 

Výpočtový mechanismus vychází ze základních pravidel mechaniky a statiky. 

Vyjádření přetvoření pomocí geometrických rovnic je u této aproximační funkce konstantní. 

Stejně tak napětí vycházející z Hookova zákona je v tomto případě konstantní 

 

Potenciální energie každého prvku získáme kde K  je lokální 

matice tuhosti a F vektor sil. Základními vlastnostmi matice tuhosti je symetrie a pásovost. 

Nenulové prvky jsou soustředěny kolem hlavní diagonály, což urychluje výpočet. 

Rovnice K.   F, která představuje základní systém rovnic metody konečných prvků 

platí pro všechny uzlové body, které mají možnost se posunout jak ve směru osy x, tak ve 

směru osy y. Pro řešení úlohy je nutné zajistit okrajové podmínky, které zamezí pohybu 

řešeného tělesa ve všech jeho složkách. 

 

Okrajové geometrické podmínky, které jsou dány omezením posunů uzlů v 

okrajových bodech modelovaného tělesa, se zavádějí do řešení MKP tak, že příslušným 

uzlům se zadají nulová posunutí ve směru x nebo y. 
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3.4.  SOFTWARE PLAXIS 2D 

 

Programový systém Plaxis 2D, ve kterém je úloha primárně řešena, pracuje s 6-ti 

uzlovými, nebo 15-ti bodovými trojúhelníkovými konečnými prvky, které byly využity pro 

výpočty řešené úlohy. Práce jsou zahájeny vytvořením dvourozměrného geometrického 

modelu a okrajových podmínek. Geometrie zahrnuje vytvoření příčného řezu řešeným 

tělesem, znázornění rozhraní vrstev materiálů, diskontinuit. Jednotlivým materiálům jsou 

přiřazeny fyzikální parametry vstupující dále do výpočtu. Při řešení sedání podloží násypu 

byla používána verze Plaxis 2D 10.2. 
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4. POSOUZENÍ ZPŮSOBU ZALOŽENÍ NÁSYPU POMOCÍ 

PROGRAMU PLAXIS 10.2.  

Pro srovnání dvou řešení založení násypu pro výstavbu obchodního centra v obci 

Orlová byl použit výpočetní program Plaxis verze 10.2. V uvedeném programu byla řešena 

nejnevhodnější situace pro založení, kdy HPV je kolem 5 metrů pod úrovní terénu, 

nejsvrchnější vrstva je tvořena jíly se střední plasticitou, měkké až tuhé konzistence a výška 

násypu dosahovala maximum, tj. 9.5 m. Znázorněn je řez C-C´. 

4.1. GEOMETRIE NÁSYPU 

Návrh tvaru příčného řezu vychází z poznatků z geotechnického průzkumu [9], 

pochůzky na místě stavby a situace okolních staveb. Tvar příčného řezu odpovídá přístupu na 

budoucí parkoviště ze stávajícího autobusového nádraží. V průběhu analýzy díky neustálém 

remodelování situace byla geometrie radikálně zjednodušena. Ke zjednodušení došlo v 

krajních oblastech, u nichž byl vliv na samotnou konstrukci považován za nevýrazný. 

Rozdělení souvrství podloží odpovídá výsledkům vrtného průzkumu, který jednotlivým 

vrstvám přiřazuje parametry materiálů zjištěné geotechnickým průzkumem. Zkušenosti z 

tvorby modelu určily nejdůležitější rozdělení vrstev. Neustálé optimalizace a remodelování 

neúměrně zvyšovaly pracnost. Následné zjednodušení, vycházející ze získaných zkušeností 

usnadnilo práci při zadávání a získané výsledky nebyly nepřijatelně zkresleny, spíše naopak. 

Geometrie je modelována jako původní předpokládaný tvar svahu. 

Násyp je řešen jako rovinná úloha. Geometrie násypu je zadána v pravoúhlém 

souřadnicovém systému X-Y. Modelování geometrie se rozumí znázornit tvar násypového 

tělesa, vykreslení průběhu geologických vrstev tvořící podloží násypu. 
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4.2. OKRAJOVÉ PODMÍNKY 

Nezbytnou nutností před zahájením výpočtu bylo také stanovit okrajové podmínky. 

Model je ohraničen dvěma svislými a jednou vodorovnou úsečkou na spodním okraji, tzv. 

tuhá vana. Při aplikaci „tuhé vany“ je model na vertikálních hranicích omezen proti 

horizontálním posunům a na horizontální hranici omezen vůči posunům ve směru vertikálním 

i horizontálním. Také byla přiřazena okrajová podmínka k šíření pórového tlaku v 

horizontálním směru z modelu x=0. 

4.3. VSTUPNÍ DATA MODELU MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

V této kapitole uvádím výčet údajů a hodnot vstupujících do výpočtu. Data a 

parametry hornin a zemin obsažených v geometrii příčného řezu tělesem byly získány z 

poskytnutého geotechnického průzkumu.  

Materiálovými charakteristikami se rozumí geotechnické parametry zemin a 

parametry geotextilií a geomříží použitých v modelu. Vzhledem k dostupnosti vstupních 

parametrů byl použit Mohr-Coulombův model. Vstupními parametry pro výpočet napěťo-

deformačního stavu se rozumí popisné, deformační a pevnostní charakteristiky zemin a 

hornin.   

Po sestavení geometrického modelu, ve kterém jsou zakresleny i průběhy 

geologických vrstev, byly jednotlivým vrstvám přiřazeny odpovídající geotechnické 

parametry.  

Geotechnickými parametry vstupujícími do výpočtu se rozumí:  

γ [kNm-3] objemová tíha (suché zeminy a zeminy nasycené vodou)  

ϕ [°] úhel vnitřního tření  

c [kPa] soudržnost  

Edef [MPa] modul přetvárnosti  

ν  Poissonovo číslo  
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k [m/s] permeabilita 

Proto, aby napěťo-deformační stav modelu odpovídal skutečnosti, je nutné na 

základě geotechnického průzkumu a geologického profilu lokality (z výnosů vzorků zemin a 

laboratorních zkoušek) přesně provést geotechnické zatřízení jednotlivých zemin a hornin a 

pokud možno přesně stanovit fyzikálně pevnostní charakteristiky, které odpovídají 

skutečnému stavu. 

 

 

Název 
kg.m-

3]
d [kg.m-3]

s [kg.m-

3] 
sat [kg.m-

3] 
n [%] Eoed [Mpa] ν [-] 


 C [kPa] 

K [m.s-

1] 

Navážky 19   25,17 20,5   Def  90 0,2 34 2 
1,20E-

04 

1gt 20,18 16,342 27,12 20,31 0,397 11 0,4 20,5 27,5 
2,90E-

09 

1gm 19,74 15,432 26,98 20,02 0,428 8,4 0,4 20,1 25,4 
5,00E-

09 

2gs 17,5     21   Def 10 0,2 10 28   

1mt 19,7 15,928 27,26 20,09 0,416 15,4 0,42 20,2 38,2 
4,30E-

09 

Tab. 1. parametry zemin vstupujících do výpočtu 

4.4. FÁZOVÁNÍ VÝPOČTU 

Výpočet celé projekční práce tedy stability a konsolidace násypu a hlavně tedy 

jílovitých vrstev podloží jsem dělil následovně. Fázování je rozepsáno pouze orientačně, 

protože při výpočtu probíhalo množství variantních simulací, není možné popsat 

jednoznačnou posloupnost fází. 

Fáze primární napjatost. 

 

První fází je modelování původního tvaru terénu v geometrii a výpočet primárního 

napjatostního stavu. Proběhly tak deformace podloží a okolí budoucí konstrukce, jejichž 

započtení do modelu by bylo nežádoucí. Tato fáze byla při modelování generována 

automaticky programem Plaxis. 
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Fáze 1. 

 

V první fázi, která následuje po primární napjatosti od stávajícího teránu, bylo 

upravení svahu na stavební lavice, příprava pro další fáze. Byly sledovány zejména 

horizontální posuny, vertikální posuny. Tyto výsledky byly průběžně vyhodnocovány, s 

následným upravováním vstupů. 

 

Fáze 2. 

 

V této část výpočtu byly aplikovány vertikální konsolidační drény. 

 

Obr. 6 – aktivace drénu v podloží násypu  

 

Fáze 3. 

 

Ve třetí fázi byla modelována situace vytvoření části násypu, o výšce v patě 5m.  

 

Fáze 4. 

Tímto krokem byl ponechán čas na konsolidaci o délce 30 dnů. Přitom jsem se 

zaměřil na sledování vertikálních posunů konstrukce a na pórový tlak v celém modelu. 
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Fáze 5. 

Modelování další konečné vrstvy násypu na již zhotovené a dostatečně 

zkonsolidované těleso násypu. Násyp  

 

 Fáze 6. 

Konsolidace násypu a sledování sedání v čase. 

 

 Fáze 7. 

Přitížení násypového tělesa samotnou stavbou. 

 

 Fáze 8. 

 

Posledním výpočtem v této části bylo vyhodnocování stupňů stability. Tento krok v 

konečné fázi modelování výsledky prokazuje, že nedochází ke vzniku smykových ploch, 

které by mohly narušovat stabilitu násypu. 
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5. INTERPRETACE VÝSTUPŮ, ZHODNOCENÍ  

Modelování současného stavu a návrhu založení násypu probíhalo s různými 

komplikacemi. Následující výstupy vystihují průběh modelování, kterým bylo ověřeno 

maximální množství informací o tělese získané z geologického průzkumu a pochůzce na 

místě samém. Postup modelování vystihuje myšlenkový postup při analýze, proto je nadále 

více méně popsán. 

V práci zkoumám dva různé typy založení a odvodnění zemního tělesa pod násypem. 

Začátkem bylo vytvoření kompletní představy o možném uspořádání příčného řezu. Na 

obrázku je znázorněna primární fáze stávajícího terénu. Původní model byl složitější, ale pro 

potřeby výpočtu sedání, stability a vývoje pórových tlaku, byl model upraven a zjednodušen. 

 

Obr. 7 -  Primární stav napjatosti 
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Dále popisuji a srovnávám alternativy založení. 

Varianta 1. 

Navrhnuty byly konsolidační geodrény o rozteči 6 metrů délky 20 metrů. 

Varianta 2. 

Štěrkopískové pilíře, průměr pilíře 0.5 m, délky 18 metrů. 

Pro porovnání chování jednotlivých variant založení bylo sledováno pomocí 

programového systému PLAXIS chování různých veličin (vertikálních deformace, pórový 

tlak, totální a efektivní napětí, max. vertikální posuny uprostřed násypu v čase.  

Na následujících obrázcích je znázorněno, jak se příslušné veličiny vyvíjely během 

12 let.  

5.1. STUPEŇ STABILITY 

Důležitou výstupní hodnotou, určující míru stability svahu násypu je součinitel 

stability. Program definuje stupeň stability jako poměr původní soudržnosti zeminy, 

respektive úhlu vnitřního tření, k soudržnosti či úhlu vnitřního tření na mezi porušení:  

Msf = c / cr = tgϕ / tgϕr   

kde c – soudržnost původní (vstupní)  

    ϕ - původní (vstupní) úhel vnitřního tření  

    cr – soudržnost na mezi porušení  

    ϕr - úhel vnitřního tření na mezi porušení  

Minimální hodnota součinitele stability by se měla pohybovat Fmin =  1,5. Při  

dosažení této hodnoty součinitele stability lze považovat svah násypu za stabilní pro 

dlouhodobé násypy. 
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Fáze 
Stupeň stability 

geodrénu 

Stupeň 
stability 
pilot 

první vrstva násypu 1,697 
1,712 

druhá vrstva 
násypu 

1,315 
1,342 

0.5 roku po zatížení 
stavbou 

1,320 
1,37 

2 roky po zatížení 
stavbou 

1,322 
1,37 

10 roky po zatížení 
stavbou 

1,329 
1,37 

12 roky po zatížení 
stavbou 

1,331 
1,38 

Tab. 2 – stupeň stability 

 

 Graf 1 – Stupeň stability 
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5.2. SLEDOVÁNÍ POROVÝCH TLAKŮ 

Fáze Pilota Drén 

  KN/m2 

zatížení stavbou 642,70 48,51 

0,5 let 295,30 36,81 

1 rok 185,20 29,08 

2 roky  148,40 17,20 

5 let 42,30 1,50 

8 let 12,14 1,00 

10 let 5,20 1,00 

12 let 2,50 1,00 

Tab. 3 – pórové tlaky 

 

 Graf 2 – vývoj pórových tlaků po vybudování násypů 

Důležitým faktorem, jak úspěšné bylo zvolení metody založení násypu na málo únosných 

jílovitých zeminách, je vývoj pórových tlaků a povrchové deformace. Pro urychlení 

modelování byla využita oboustranná drenáž modelu. Po ustálení deformace a pórových tlaků 

byla centrifuga zastavena a na povrchu zkonsolidované výsypky byl z písku vytvořen násyp 

požadovaných rozměrů. Model byl pak opět akcelerován na 150 g. Po dalším ustálení 

pórových tlaků a deformací byla zkouška ukončena. 
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Vývoj pórových tlaků po vybudování násypu je uveden v grafu číslo 2. Izochrony 

charakterizují vývoj pórových tlaků v různých časech po vybudování násypu a zatížení 

stavbou.  

Průběh pórových tlaků je ovlivněn provedenými úpravy v podloží násypu. Pórové tlaky v 

horní polovině modelu klesají rychleji v důsledku aplikací úprav, které slouží jako drenážní 

cesty.  

Sednutí povrchu výsypky a srovnání s pokusným násypem ukazuje obr. 7. Sednutí modelu v 

centrifuze je znázorněno od začátku konsolidace výsypky. Nulová deformace odpovídá stavu 

v době výstavby pokusného násypu.  

Počátek konsolidace je charakteristický výrazným rychlým sednutím, spojeným s uzavíráním 

makropórů. Deformace v následujících letech pak souvisí s pomalejším se zmenšováním 

pórových tlaků z jílových hrud.  
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5.3. VERTIKÁLNÍ POSUNY, DEFORMACE 

Sednutí povrchu a srovnání násypu ukazuje graf číslo 3. Sednutí modelu je znázorněno od 

začátku konsolidace. Nulová deformace odpovídá stavu po 5 letech od přitížení stavbou.  

Počátek konsolidace je charakteristický výrazným rychlým sednutím, spojeným s uzavíráním 

makropórů. Deformace v následujících letech pak souvisí s pomalejším se zmenšováním 

pórových tlaků z jílových hrud.  

 

Fáze Pilota Drén 

  m 

zatížení stavbou                       0,527     0,910 

0,5 let                       0,591     1,102 

1 rok                       0,600     1,124 

2 roky                        0,609     1,151 

5 let                       0,618     1,167 

8 let                       0,620     1,167 

10 let                       0,620     1,167 

12 let                       0,620     1,167 

Tab. 4 vertikální posuny 

 

 Graf 3- porovnání deformace pod dvěma alternativami založení - vertikální posuny 
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6. NÁVRH KONTROLNÍHO SLEDOVÁNÍ LOKALITY V PRŮBĚHU 

VÝSTAVBY 

Při navrhování a vlastním provádění zemního tělesa pozemní komunikace je nutné 

stejně jako v ostatních oborech stavební činnosti dodržet podmínky 1. a 2. mezního stavu, a 

zajistit tak schopnost konstrukce plnit svůj účel po celý čas své životnosti. Při budování 

násypu to konkrétně znamená zachovat stabilitu svahu tělesa (1. mezní stav) a zároveň 

nepřekročit určitou velikost sedání, kterou není schopna samotná stavba přenést.(2. mezní 

stav).  

V rámci budování násypu obchodního centra v Orlové je třeba zahrnout, v této době 

v inženýrské praxi často používanou formu různých druhů monitoringu, který v zásadě 

poskytuje informace o skutečných jevech probíhajících v podloží v závislosti na přitížení. 

Takto je možné lépe reagovat na negativní změny a předcházet potenciálním varovným 

stavům. 

Druhy geotechnického monitoringu doporučené pro sledování a případnému 

zabránění jakýchkoliv rizik ve výstavbě násypu. 

6.1.  HYDROSTATICKÁ NIVELACE 

Tato metoda je používána pro sledování sedání a funguje na fyzikálním principu 

spojených nádob naplněných kapalinou. 

 Přístroj, který složí k tomuto monitorování je složen z několika částí a to z citlivého 

vibračního snímače tlaku umístěného v sondě, dlouhé hadice a rezervoárem kapaliny. 

Samotný snímač se protahuje pomocí lanka vodící trubkou, instalovanou v úrovni původního 

terénu napříč zemním tělesem ještě před zahájením sypání. Torpédo je s měřící jednotkou 

spojeno již zmíněnou dlouhou hadicí, která je vyplněna nemrznoucí tekutinou. Hadice je 

zakončena zásobníkem kapaliny, jež musí být umístěn při každém měření buď do stejné 

výšky nebo do známé a geodeticky ověřené úrovně. Každým průchodem sondy vodící 

trubkou získáme výškový profil roury.  
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6.2. MĚŘENÍ PÓROVÝCH TLAKŮ 

Pórové tlaky se sledují pomocí tzv. piezometrů. Ty pracují na principu struny a 

osazují se do vrtu vyhloubeného v podloží násypů a to do příslušné hloubky. V případě 

kontroly stability se většinou osazují do mělčí polohy a pro kontrolu průběhu konsolidace se 

piezometry osazují do hlubší polohy. Snímač je v měřeném horizontu obsypán a ve vyšších 

vrstvách utěsněn. Voda, která se vytlačuje, tlačí na sensitivní membránovou destičku která je 

spojena s vibrujícím drátem, jenž frekvenčním vlněním odesílá data. Ve čtecí jednotce 

převáděná na digitální. V sondě je zároveň umístěn i termistor, protože měřené hodnoty jsou 

závislé na teplotě. Elektrické dráty od snímačů jsou svedeny z každého profilu do sběrného 

místa, kde se přenosným měřícím přístrojem provádějí pravidelné odečty hodnot tlaku a 

teploty, které se potom převádějí na hodnoty tlaku. 

6.3. SLEDOVÁNÍ HLADINY PODZEMNÍ VODY 

Ke sledování změň hladiny vody, které probíhají v průběhu sypání a hutnění 

zemního tělesa je používán elektrokontaktní hladinoměřič. Pro potřebu monitorování je 

vybudován hydrogeologický pozorovací vrt, který je zřízen u paty budoucího násypu. 

Plán frekvence sběru dat je součástí samotného projektu GT monitoringu. V době 

budování násypu se odvíjí z rychlosti sypání a jeho funkcí je především zajistit bezpečnou 

stabilitu svahů zemního tělesa.  Po skončení sypání se sleduje průběh konsolidace (stanovení 

sedání z hydrostatické nivelace) a doba zbývající do ukončení konsolidace (z měření 

pórových tlaků). 
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7. Závěr 

V diplomové práci bylo navrženo alternativní založení násypu metody zkrácení 

drenážní dráhy, konkrétně pomocí štěrkopískových pilot a geodrénu. Pro srovnání řešení 

založení násypu s alternativním řešením byl použit výpočetní program Plaxis verze 10.2. V 

uvedeném programu byla řešena nejnevhodnější situace pro založení násypu.  

Z hlediska vertikálních deformací a čerpání pevnosti se ukázalo řešení s použitím 

štěrkopískových pilot jako vhodnější, jelikož deformace nedosahovali tak velkých hodnot jak 

u druhé varianty. Dále je nutné upozornit na fakt, že vertikální geodrény naopak dokázaly 

snížit pórový tlak za mnohem kratší čas. 

Z hlediska stupně stability zůstaly obě řešení po celou dobu vytváření násypů i 

zatížení stavbou stabilní. Smyková plocha se nacházela, jak jsme správně předpokládali 

v násypovém tělese. Problém ovšem nastává ve spodní části, kde je podloží tvořeno velmi 

nevhodnými zeminami viz výše. Stupeň stability se pohyboval u obou variant kolem hodnoty 

1.3 což je pro trvalé násypy nedostačující hodnota. 

Z výše uvedených výsledků vyplývá, že násyp lze provést. Zůstane stabilní, avšak 

s přihlédnutím k bezpečnosti, se nedostaneme na hodnotu stupně bezpečnosti 1,5., která je pro 

trvalé násypy mezní. Z výstupů matematického modelu vyplývá, že založení násypu musí být 

dále upraveno, abychom dosáhli vyššího stupně stability. Je otázkou, zda tyto úpravy nebudou 

kontraproduktivní a zároveň by měla být zhodnocena finanční stránka věci.  

Možnosti dalších alternativních návrhů pro zvýšení stupně stability jsou velmi 

složité, jelikož z výsledků plyne, že násypové těleso, které jsme přidávali na stávající terén, je 

dostatečně stabilní. Problém nám ale vzniká v podloží násypu, kde jsou, jak již bylo 

několikrát zmíněno, velmi neúnosné jílovité zeminy o velké mocnosti.  

Jako jedno z mála dalších možných řešení, které může mít smysl, by mohlo být 

realizování dlouhých tuhých prvků – Franki pilota. Opět zde vstupuje otázka rentability 

celého projektu. Je na investorovi, zda zde bude pokračovat s návrhem dalších opatření ke 

zvýšení stability násypového tělesa a úpravy podloží. 
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Tvorbou práce jsem získal cennou zkušenost s matematickým modelováním metodou 

konečných prvků pomocí programu Plaxis 2 D, nejen uživatelským přístupem, ale také 

teoretickým nahlédnutím do algoritmu metody. 

Zadané téma diplomové práce mi poskytlo mnoho možností, jak ověřit studiem 

nabyté znalosti a dovednosti, a doufám, že jsem svou prací zcela naplnil osnovu zadané práce. 

Závěrem se sluší poděkovat všem, kteří mou práci v průběhu tvorby ovlivňovali. Za 

vstřícnou pomoc při tvorbě matematických modelů, za poskytnutí zajímavého tématu 

diplomové práce a podkladů a všem, kteří radami a konzultacemi z vlastní zkušenosti 

napomohli k dosaženým výsledkům. 
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Obrázek nahoře, dole: Zájmová oblast 
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Obrázek nahoře, dole: Zájmová oblast 
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Obrázek nahoře, dole: Zájmová oblast 
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VÝSTUPY Z PROGRAMU PLAXIS: 

 

 

 

Obrázek nahoře: Vertikální posuny po aktivace první vrstvy násypu – PILOTY 

Obrázek dole: : Vertikální posuny po aktivace první vrstvy násypu – GEODRENY 
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Obrázek nahoře: Pórový tlak po aktivace zatížení – PILOTY 

Obrázek dole: : Vertikální posuny po aktivace druhé vrstvy násypu – GEODRENY, 

lze pozorovat, jak působí drény v prostředí a snižují napětí v masivu 
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Obrázek nahoře: zobrazení smykové plochy po nasypání druhé vrstvy násypu a následné 

konsolidaci 30 dnů.  

Obrázek dole: : smyková plocha po aktivaci zatížení 
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Příčný řez násypem  


