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ABSTRAKT 

Při budování staveb je důleţité předem vědět, jak se bude chovat podloţí v oblasti výkopu. K tomu 

nám slouţí numerické modely, které chování zemin předpovídají. Je mnoho numerických modelů, 

které chování zemin předpovídají s menší či větší přesností. V této práci se zaměřuji hlavně na 

hypoplastický model. Ten předpovídá chování podloţí velmi dobře, i kdyţ má také své nedostatky, 

hlavně při předpovídání drah napětí při malých přetvořeních. Dále se zaměřuji na vylepšený 

hypoplastický model, který upřesňuje předpovědi chování zemin.  
 
Tato práce je vytvořena primárně jako základ pro diplomovou práci, která by se měla zabývat 

modelováním chování zeminy vylepšeným hyponastickým modelem výkopové jámy u Bodamského 

jezera. Ta jiţ sice byla předmětem diplomové práce (Becker, 2009), v té byl ale pouţit pouze původní 

hypoplastický model. Tato bakalářská práce se tedy zabývá popisem některých aspektů mechanického 

chování zemin. Následuje popis původního a vylepšeného hypoplastického modelu a jejich parametrů. 

Ve třetí části jsou popsány vybrané stavební projekty, u kterých musely být vytvořeny výkopové jámy 

v jemnozrnných zeminách.  
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SUMMARY 

In building construction, it is important to know in advance how the ground will behave in an area  

around an excavation. To do this  we use numerical models, which predict the behavior of soils. There 

are many numerical models that more or less precisely predict the behavior of soils. In this thesis I will 

focus mainly on the hypoplastic model. It predicts the behaviour of soils well. The model has also 

several disadvantages, especially while predicting stress paths at small strain. I will then also describe 

an improved hypoplastic model, which clarifies the predictions of the soils behaviour. 

This thesis is created mainly as a core for a diploma thesis, which should focus on modeling of         

the soils behaviour, the improved hypoplastic model and excavation near the Bodam lake.              

This excavation was already a subjekt of a diploma thesis (Becker, 2009), but there only the original 

hypoplastic model was used. This thesis focuses on the description of some aspects of the mechanical 

soils behavior. The describtion of the original and the improved hypoplastic model and their 

parameters follows. In the other part of this thesis we describe the selected buiding projects of 

excavations in fine-grained soils. 
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1. ÚVOD 

 

Tato práce se bude zabývat vyuţitím numerických modelů pro předpovídání chování jemnozrnných 

zemin, zvláště při malých přetvořeních. Důraz bude kladen na předpovědi pomocí hypoplastického 

modelu, a to původního (Mašín, 2005) i vylepšeného (Mašín a Herle, 2007).  
 
Hlavní část této bakalářské práce je věnována některým aspektům mechanického chování zemin. Bude 

zde popsán původní hypoplastický model, který má své nedostatky hlavně při předpovědích drah 

napětí pro malá přetvoření. Proto byl vytvořen model vylepšený, který by měl tento problém vyřešit a 

kterému je téţ věnována jedna kapitola. Ve třetí části této práce budou popsány jednotlivé vybrané 

stavební projekty, kde bylo potřeba chování podloţí před realizací výkopu předpovědět.  
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2. NĚKTERÉ ASPEKTY MECHANICKÉHO CHOVÁNÍ ZEMIN 

2.1 Response envelopes 

 

Response envelopes představují tečnou tuhost předpovídanou modelem pro různé směry přetvoření. 

Čím je větší vzdálenost od počátku, tím je větší tuhost. Tvary a velikosti záleţí na konstitučním 

modelu a na stavových veličinách σ a e. K posílení informační hodnoty jsou přidány významné směry 

přetvoření. Response envelopes převádějí odezvu z prostoru přetvoření do prostoru napětí, které 

ukazuje vliv napjatosti na tečnou tuhost, jak ukazuje obr.1.    

 

 

Obr. 1- Response envelopes vzhledem k rychlosti deformace (Gudehus a Mašín, 2009) 

Response envelopes jsou pravoúhlé grafy pro velikost deformace (vyjádřenou rovnicí (1)) v rovině 

napětí    ku     . 

 

      
      

     (1) 

   

Při řešení response envelopes je dobré na počátku zmínit některé významné směry zatěţování. Úhly 

   (v prostoru napětí) a    (v prostoru přetvoření) nám reprezentují strmost napětí a směr přetvoření. 

Významný směr i nám ukazuje izotropní zatíţení, kde úhly    a    se rovnají nule. Směry    

reprezentují kritické stavy při zatíţení a odlehčení, kde   =± 90° a    souvisí s kritickým úhlem tření. 

Limitní meze ±d odpovídají rozloţení   
    ,       a   

    ,       (obr.2) (Gudehus a Mašín, 

2009). 

 

 

 

 

Response envelopes pro Modifikovaný Cam Clay model- MCC (Modified Cam Clay model) z roku 

1968 od dvojice autorů Roscoe a Burland je zobrazen na obr.3. Je zde pouţita Poissonova konstanta ѵ. 

Elastická smyková tuhost, kterou model předpovídá, je úměrná střednímu napětí (2). 

 

Obr. 2 - Úhly a zvláštní směry zatěžování (Gudehus a Mašín, 2009) 
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      (2) 

  

Napětí odpovídá různým pozicím s ohledem na eliptickou plochu plasticity modelu, coţ je zřejmé 

z obr.3. Response envelopes pro stavy uvnitř plochy plasticity, tedy oc1 a oc2, odpovídající pruţným 

stavům, jsou eliptického tvaru. Umístěny jsou osově na izotropním stavu napětí. Response envelopes 

závisejí na pruţném smyku a velikosti modulů G a K. Jejich poměr udává tvar envelope. Envelope   

pro stav oc1 (100kPa) je dvakrát větší, neţ envelope pro stav oc2 (50kPa), ale poměry jejich stran jsou 

stejné. Ukazují, ţe oba moduly G a K jsou úměrné střednímu napětí a jejich poměr je konstantní. 

Response envelope pro izotropně normálně konsolidovaný stav (i),   =0° je sloţena ze dvou 

eliptických částí. První část odpovídá elastickému odlehčení, druhá potom elasto-plastickému zatíţení. 

Response envelope je nepřerušená díky elasto-plastické podmínce konzistence. Zatěţovací část má jiné 

poměry stran, neţ část odlehčovací. Ukazují menší velikost modulů pro izotopické zatěţování          

neţ   pro odlehčení. Envelopes pro kritické stavy stlačení (c) a odlehčení (-c), (  =± 90° ), jsou také 

sloţeny ze dvou eliptických částí. Část představující elasto-plastické zatíţení je zredukována na 

přímku, coţ ukazuje, ţe model předpovídá nulovou rychlost napětí pro elasto-plastické zatíţení 

v kritickém stavu (Gudehus a Mašín, 2009). 

 

Obr. 3- Response envelopes pro Modified Cam Clay model (MCC) pro různé počáteční stavy 

(Gudehus a Mašín, 2009) 

 V další části bude ukázáno, jak navrţená grafická znázornění mohou být pouţita k porovnání 

různých konstitučních modelů. Na obr.4 jsou znázorněny další dva modely: Hypoplastický model    

pro zrnité materiály (a) (von Wolffersdorff, 1996) a hypoplastický model pro jíly (b) (Mašín, 2005). 

Tyto můţeme porovnávat téţ s Modified Cam Clay model (Roscoe a Burland, 1968), který je jiţ 

zmíněný na obr.3. Všechny tři modely mají různé matematické základy, ale stejné fyzikální základy. 

Modely byly kalibrovány ta, aby ukazovaly chování jedné konkrétní zeminy. Oba dva hypoplastické 

modely byly vykresleny pro stejné počáteční podmínky jako má Modified Cam Clay model na obr.3. 

Tato skutečnost umoţňuje přímé srovnání těchto tří modelů. Je vidět, ţe response envelope 

předpovídané hypoplastickými modely jsou také eliptické. U elasto-plastické části však dochází 

k tomu, ţe elipsy nejsou centrované kolem referenčních stavů. Pro různé směry zatěţování jsou tedy 

předpovídány rozdílné tečné tuhosti. 

Posun s ohledem na referenční stav klesá s rostoucí překonsolidací ze stavu i k oc1 aţ k oc2, coţ 

představuje vliv překonsolidačního koeficientu (relativní hustoty). Vliv středního napětí, stejně jako   

u modelu z obr.3, je svázán s velikostí response envelopes. Také je vidět, ţe pro kritické stavy ±c 

(  =± 90°)  jsou obálky pevnosti posunuty tak, ţe se dotýkají referenčních stavů v bodě odpovídající 

  (±c) (viz obr.1). Modely tedy předpovídají nulový poměr napětí při konstantním zatěţování, 

potřebném pro kritické podmínky (Gudehus a Mašín, 2009). 
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Obr. 4- Response envelopes  a) von Wolffersdorffův (1996), b) Mašínův (2005) hypoplastický model se stejnými 

počátečními podmínkami jako u obr. 3 (Gudehus a Mašín, 2009) 

Je také dobré se zmínit o tzv. strain response envelopes. Tato teorie přímo navazuje na koncept stress 

response envelopes, s kterou přišel jako první Gudehus (1979). Je to dobrý nástroj pro zobrazení 

vlastností konstituční rovnice. Strain response envelopes je definována jako obraz v jednotkovém 

prostoru přetvoření v rámci definované oblasti konstituční rovnicí (Mašín et al., 2006). Jde o to, ţe   

při sestrojení strain response envelopes (obr.1) převádíme data z prostoru přetvoření do prostoru 

napětí. V případě stress response envelopes je tomu právě naopak (obr.5). 

2.2 Závislost chování zemin na směru zatěžování 

 

V této kapitole se budeme zabývat chováním zemin v různých směrech zatěţování.  Na obr.5 je vidět 

změna tvaru response envelope při převedení z prostoru napětí do prostoru přetvoření.    představuje 

přírůstek napětí a    udává směr zatěţování (Mašín et al., 2006). 

 

Obr. 5- Koncepce response envelopes  a) prostor napětí, b) prostor přetvoření (Mašín et al., 2006) 

Na obr.6 jsou znázorněny strain response envelopes, které byly předpovězeny jednotlivými modely. 

Je vidět, ţe u některých se předpovědi značně liší od skutečnosti. Modely ukazují situace pro malé     

aţ střední přírůstky napětí. Skutečný stav je znázorněn na horním levém obrázku. Tyto experimentální 

response envelopes ukazují, ţe u Tx119 a Tx113, které představují dráhy, kde   =±90°, je nejniţší 

tuhost. 
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 U Tx130 a Tx129, které představují dráhy, kde   =0°, je tuhost výrazně vyšší, deformace je tedy 

výrazně menší. A opět zde nastává situace jako u předešlého příkladu. Při zatěţování je tuhost niţší 

neţ u odlehčení. Jak je z jiţ zmíněného obrázku experimentu vidět, při odlehčení prakticky 

k deformaci nedochází, zde je tuhost daného materiálu největší. 
 
Předpovědi různých modelů na obr.6 jsou v podstatě, s jistými nepřesnostmi, správné. Jen u CLoE 

modelu je předpověď pro odlehčení ve směru   =0° zcela chybný. Předpovídá stejnou tuhost zeminy 

pro odlehčení i zatíţení. Pokud jde o oba dva K-hypoplastické modely, jejich tvar je srovnatelný 

s tvarem response envelopes experimentu. To samé platí o Cam-Clay modelu. Tento model má 

největší nepřesnosti ve směru   =0° při odlehčování, kdeţto K-hypoplastické modely ve směru 

  = - 90° při odlehčení. 

 

 

Obrázek 6- Strain response envelopes podle různých modelů pro                    (Mašín et al., 2006) 
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Tyto výsledky pocházejí z napěťových sondovacích testů, kde se pracovalo se vzorkem 

 rekonstituovaného prachovitého jílu nízké plasticity, obsahem vody 38% a indexem plasticity 17% 

(Mašín et al, 2006). 
 
Pro srovnání s obr.6, jsou na obr.7 vykresleny experimentální hodnoty response envelopes (obr.7a) a 

předpovědi podle hypoplastického modelu. V tomto případě jde o vzorky jílu z oblasti Pisa. Tak jako  

u předešlého obrázku je zde vidět dobrá předpověď hypoplastického modelu. Největší nedostatky jsou 

opět ve směru   =90° při odlehčení (Mašín, 2007). 

 

 

Obr. 7- Strain response envelopes pro vybrané přírůstky napětí v prostoru přetvoření (Mašín, 2007) 

2.3 Chování při nedrénované zkoušce 

2.3.1. Chování zeminy 

Na obr.8 jsou ukázány dráhy napětí pro nedrénované stlačovaní a odlehčení s různými hodnotami 

překonsolidace (OCR). Na obr.8(a) je vidět předpověď, která není zcela přesná. Oproti tomu obr.8(b) 

vystihuje skutečnost o mnoho lépe. Dráhy napětí nejsou přímkové a jsou kolmé k ose     
 .              

Při zatěţování ve směru přetvoření   =90° vznikají u normálně konsolidované zeminy pozitivní 

pórové tlaky a u zeminy překonsolidované naopak negativní pórové tlaky. 

 

 

 Na obr.9 je tento jev ukázán podrobněji. Jde o zkoušku chování normálně konsolidovaného jílu 

z oblasti Fujinomori. Na obr.9(a,c) je znázorněno chování při nedrénovaném zatěţování, na obr.9(b,d) 

pak při nedrénovaném odlehčování. A jak je jiţ v předešlém textu vysvětleno, i zde jsou znázorněny 

positivní pórové tlaky při zatěţování ve směru   =90° a negativní pórové tlaky při odlehčování 

zeminy. Grafy na obr.9 znázorňují podobnou situaci jako obr.8(b) pro přitěţování a odlehčení             

u normálně konsolidované zeminy. (Mašín a Herle, 2007). 

 

Obr. 8- Cesty napětí pro nedrénované stlačovaní a odlehčení s různými hodnotami překonsolidace (OCR) 

 (a) původní model, (b) vylepšený (Mašín a Herle, 2007) 
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Obr.9- Nedrénované triaxiální zkoušky v stlačení a odlehčení vzorku jílu z oblasti Fujinomori, předpovězené 

původním a vylepšeným modelem, Huang et al. model (2006), experimentální výsledky (Mašín a Herle, 2007) 

Na obr.10 jsou znázorněny dráhy napětí při trojosé zkoušce, které provedl P. Becker při své studii 

chování měkkých jezerních jílů z oblasti od Bodamského jezera (2009).  

 

Obr. 10- Dráhy napětí při trojosé zkoušce (Becker, 2009) 

Další příklad, na kterém je ukázáno chování zeminy při nedrénované zkoušce, je zobrazen na obr.11. 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, jedná se o chování měkkých jezerních jílů z oblasti od Bodamského jezera. 

Obr.11 znázorňuje jednu z drah napětí při trojosé zkoušce, konkrétně představuje dráhu napětí D. 

Jedná se o odlehčení ve směru přetvoření   = -90°. 

 Můţeme zde vidět v různých prostorech zobrazení vývoj napětí vykreslený z experimentálních dat, 

který si je podobný se situací na obr.9. (Becker, 2009). Problémy modelů budou popsány v následující 

kapitole. 
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 (a)     (b)     (c) 

 

2.3.2 Původní hypoplastický model a jeho nedostatky 

Chování zemin v malých rozsazích napětí je výrazně nelineární a je zřejmé, ţe toto chování je potřeba 

matematicky popsat. K tomu se pouţívá tzv. konstituční model. Nelineární chování zemin je moţné 

začlenit do konstitučních modelů různými způsoby. Tyto modely nám umoţňují předpovídat chování 

zemin s dobrou přesností.  
 
Problém je v tom, ţe počítání s nelinearitou přináší sloţité matematické formulace, které vyţadují 

příliš velké mnoţství materiálních parametrů, čímţ se uţitečnost a aplikace tohoto způsobu 

v inţenýrské praxi značně omezuje. 
 
Teorie hypoplasticity přináší nový přístup k modelům nelinearity zemin. Hypoplastický model přináší 

jednu rovnici nelinearity v napětí a je tedy schopný předpovědět nelineární chování geomateriálů 

přímou cestou. Proto vznikla verze hypoplastického modelu. Tato rovnice je výhodná vzhledem ke své 

jednoduchosti, ale vzniká zde omezení v rozvoji modelu (Mašín a Herle, 2007). Nedostatky tohoto 

původního hypoplastického modelu budou popsány v následujícím textu. Na základě těchto 

nedostatků vznikl vylepšený hypoplastický model, u kterého dochází k eliminaci chyb v předpovědi 

chování zemin.  
 
Příklad špatné předpovědi je na obr.9. Jak je z obrázku patrné, výsledná dráha, která je pojmenována 

jako orig. model, se nepřibliţuje reálné situaci, ta je zde nazývána experiment. Pro nedrénované 

zatíţení předpovídá pokles izotropního napětí, dojde tedy k navyšování pórových tlaků ve vzorku, a 

poté pomalé zvyšování středního napětí aţ k ustálenému stavu. V reálném případě však dochází          

k prvotnímu zvýšení a následně k postupnému poklesu středního napětí (Mašín a Herle, 2007). 
 
Dalším příkladem, na kterém je ukázán nedostatek původního modelu je znázorněn na obr.11. 

Můţeme zde vidět v různých prostorech zobrazení dráhu napětí získanou z experimentu (Versuch) a 

dráhu napětí předpovězenou původním hyponastickým modelem (HC originál). Pokud porovnáme 

předpověď pomocí hypoplastického modelu a experiment, tedy výsledek z trojosé zkoušky, dojdeme 

k závěru, ţe tato předpověď je nevyhovující. Nejlépe jsou nedostatky vidět na obr.11(b), kde model 

předpovídá opačný vývoj pórových tlaků, neţ jaký je ve skutečnosti. Předpovídá vysoký a rychlý 

nárůst při velmi malém přetvoření, a poté pomalý pokles pórových tlaků. Z experimentu je však vidět, 

ţe ve skutečnosti dochází k pomalému zvyšování tlaků od začátku přetváření vzorku. Tyto výsledky 

nás nijak nepřekvapují a pouze  potvrzují výsledky z experimentu, který je zobrazen na obr.9. Obě 

zkoušky si jsou velmi podobné, můţeme zde tedy výsledky původního modelu porovnávat (Becker, 

2009). Předpověď pomocí vylepšeného modelu zde ještě nebyla vytvořena a je předmětem dalšího 

studia. 
 

Obr. 11- TSP-dráha napětí D: Srovnání experimentálních a numerických výsledků (Becker, 2009) 
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Na obr.8(a) je vidět předpověď původním hypoplastickým modelem. Tento model nepředpovídá 

správné chování v rámci nedrénovaných stavů pro konsolidované a mírně překonsolidované zeminy. 

Mylný předpoklad spočívá v tom, ţe podle původního modelu jsou dráhy napětí přímé. Na obr.8(b) je 

vidět předpověď vylepšeného hypoplastického modelu. Tato předpověď se skutečnosti blíţí více,    

neţ předpověď modelu původního. Při stavech větší konsolidace se předpovědi původního a 

vylepšeného modelu téměř shodují. 

2.3.3 Vylepšený hypoplastický model 

Původní hypoplastický model nevyhovuje pro předpovědi v prostoru malých přetvoření, proto byl 

vytvořen vylepšený model (Mašín a Herle, 2007), který tyto nedostatky odstranil. Změnil tvar 

response envelope, která se při pouţití vylepšeného modelu lépe blíţí skutečnosti.   
 
Na obr.12 je vidět response envelopes pro normálně konsolidovanou zeminu při izotropním stavu 

napjatosti předpovězenou původním a vylepšeným hypoplastickým modelem. Vylepšený 

hypoplastický model se více přibliţuje reálnému stavu zeminy při zkoušce. Problém původního 

modelu je v tom, ţe předpovídá rychlý pokles napětí při zatěţování ve směru   = 90°, a tedy velký 

přírůstek pórových tlaků, coţ není přesné. V reálné situaci napětí klesá pomaleji, coţ má za následek, 

ţe pórové tlaky rostou také pomaleji. To vede k významným změnám eliptického tvaru response 

envelope. 

 

 

Rozdíl mezi předpověďmi těchto dvou modelů je vidět na obr.9. Neodvodněné zatíţení a odlehčení je 

zde simulováno za pomoci parametrů definujících hypoplastický model (viz kapitola 2.4).  Z obr.9 je 

jasné, ţe předpovědi vylepšeného modelu pro normálně konsolidovanou zeminu, kde pokus začíná    

ve stavu izotropního napětí, se významně liší od původního modelu. Parametry vyhodnocené pomocí 

odvodněné zkoušky vylepšeného modelu, velmi dobře zachycují chování zeminy při nedrénovaných 

drahách napětí. Tato předpověď je velmi podobná předpovědi pomocí modelu Huang et al. (2006) 

(Mašín a Herle, 2007). 

  

Obr. 12- Response envelopes pro normálně  konsolidovanou zeminu v izotropním napětí  předpovězena původním a 

vylepšeným  modelem (Mašín a Herle, 2007) 
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2.4  Parametry hypoplastického modelu 

 

Předpovědi hypoplastického modelu záleţí na pěti základních parametrech. Tyto parametry se musí 

určit a zadat přesně pro podmínky, v jakých se nachází zemina, jejíţ chování potřebujeme 

předpovědět, tzv. model nakalibrovat. Pokud nebude těchto pět parametrů určeno a zadáno správně, 

model poté můţe předpovědět jiné chování zeminy, coţ by mohlo vést k nesprávným výsledkům. 
 
První z těchto parametrů je kritický úhel vnitřního tření zeminy   . Tuto hodnotu získáme například 

z trojosé zkoušky nebo z rotačního krabicového přístroje. Dalším parametrem je   . Je směrnicí čáry 

normální konsolidace (NCL), udává tedy sklon této přímky. Další parametr N znázorňuje bod ln(1+e) 

pro lnp = 0, tedy průsečík NCL s osou ln(1+e).    udává hodnotu směrnice přímky odlehčení a 

znovupřitíţení. Také tyto tři hodnoty můţeme získat zkouškou izotropní stlačitelnosti v trojosém 

přístroji či z oedometrické zkoušky. Na obr.13 jsou graficky znázorněny definice tří posledně 

zmíněných parametrů. Poslední parametr r udává smykovou tuhost zeminy. Hodnoty tohoto parametru 

můţeme dostat například z jiţ zmíněné triaxiální zkoušky dané zeminy. Čím vyšší hodnotu r máme, 

tím je tuhost materiálu niţší, coţ znamená, ţe dochází k pomalejšímu nárůstu deviátorového napětí 

s přetvořením (Boháč a Mašín, 2009). 

 

 
 

 

 

Obr. 14 - Kalibrace parametru r (Boháč a Mašín, 2009) 

  

Obr. 13- Definice parametrů N,   ,    ( Boháč a Mašín, 2009) 
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3. VÝKOPOVÉ JÁMY V JEMNOZRNNÝCH ZEMINÁCH 

3.1 Hloubková stavební jáma v oblasti přístavu Koper (Kolodvorska) 

 

Stavební jámou v přístavu Koper se zabýval Pavel Tůma ve své diplomové práci (2010), ze které jsou 

čerpány informace v následujícím textu. Přístav Koper se nachází na území JZ Slovinska. Geologie 

tohoto území je sloţitá. Patří do Alpinsko-Dinárského tektonického prostoru. Z hlediska tektoniky se 

zde vyskytují flyšové násunové zlomy. Geologické poměry jsou v této oblasti Slovinska                    

jiţ z minulosti podrobně popsány. Vyskytují se zde tethydní sedimenty ve stáří od křídy aţ po eocén. 

Skládají se z vápenců, dolomitů nebo z vápnitých pískovců, slínů a flyšových sedimentů. V zájmové 

oblasti Koperského přístavu většina staveb spadá do 3. geotechnické kategorie, jelikoţ jsou zde sloţité 

základové poměry a musí se tedy pouţívat náročné základové konstrukce. Hladina podzemní vody je 

zde vysoká, kopíruje terén a většinou se nachází těšně pod povrchem. 

Stavby se většinou zakládají v měkkých mořských hlínách. Podle Logar (2009) se s hloubkou zvětšuje 

nedrénovaná smyková pevnost, také uvádí, ţe tyto mořské hlíny mají více či méně lokální homogenitu 

a stále mineralogické sloţení. V této oblasti se tedy musí přistupovat ke speciálním metodám 

zakládání. Skupiny vetknutých pilot se vyuţívají zejména u pobřeţí při stavbě vnějších konstrukcí 

mol. Nevýhoda spočívá v tom, ţe v takových podmínkách, jaké jsou na zmiňovaném území, dochází 

k nárůstu objemové deformace. Tento fakt vede k tomu, ţe se tato metoda nedá pouţít na základy 

staveb, které jsou ve větší vzdálenosti od jiţ stojících objektů. Pro zaloţení stavební jámy, jako je ta,   

o které je tento odstavec, se pouţívá technologie hloubených podzemních stěn. Tyto stěny plní dvě 

funkce. Jsou součástí paţící konstrukce a také přímo součást stavby. V případě jiţ zmíněné jámy byly 

tyto stěny vyrobeny z betonu o tloušťce 800 mm a byly instalovány po celém obvodu této jámy.  

 

 
 

 

 

Obr. 15- Výkres jámy Kolodvorska (Tůma,2010) 
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Délky jednotlivých částí byly různé s ohledem na to, jaké hloubky dosahovalo flyšové podloţí. Tato 

hloubka byla okolo 19 m pod povrchem. Jáma měla tvar čtverce s lichoběţníkovým výběţkem 

(obr.15). Rozměry jámy jsou 54,8 m x 56,3 m x 12,8 m. 
 
Jáma je budována za účelem podzemního parkoviště pro osobní automobily. Pro modelování chování 

zemin v blízkém okolí stavební jámy byly pouţity pro srovnání dva konstituční modely, hypoplastický 

model pro jíly (Mašín, 2005) a Mohr-Coulombův model. Pro modelování jámy se pouţil program 

PLAXIS 2D verze 9.0. Řez jámou byl zvolen skrz části L27 a L5. Řez probíhá středem jámy, v těchto 

místech tedy můţeme předpokládat nejvyšší hodnoty deformace stěn. Řez je zřejmý z obr.15. 

 

 
 

Obr. 16- a) geometrie modelované úlohy, b) vygenerovaná síť (Tůma, 2010) 

Na obr.16 je znázorněn jiţ zmíněný řez. Je zde vidět geometrie úlohy obr.16(a) a vygenerovaná 

trojúhelníková síť obr.16(b) z PLAXIS, která je základem pro předpovědi obou modelů. 

 

 
 

Obr. 17- Deformovaná síť a) Hypoplastický model, b) Mohr- Coulombův model (Tůma, 2010) 

Na obr.17(a) je vidět předpověď deformací stěn pomocí hypolastického modelu a na obr.17(b) pomocí 

Mohr-Coulombova modelu. Tvar deformací se v obou předpovědích výrazně liší, a také předpověď 

velikosti deformací je odlišná. 

Na obr.18 jsou vidět tvary a velikosti deformací stěn získané měřením (modrá křivka) a pomocí 

předpovědi hypoplastického modelu (červená křivka obr.18a) a Mohr-Coulombova modelu (červená 

křivka obr.18b). Mohr-Coulombův model předpovídá větší deformace, neţ které na měřeném místě 

opravdu vznikly a také odlišný průběh deformace. Hypoplastický model předpovídá velikosti 

deformací přesněji a průběh deformace se přibliţuje skutečnosti. 
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Z daných informací je vidět, ţe předpovědi za pomoci hypoplastického modelu jsou realističtější a 

opravdu se v geotechnické praxi pouţívají (Tůma, 2010).    

 

 

 

Obr. 18- Deformace stěny a) hypoplastický model, b) M-C model (Tůma, 2010) 

 

3.2 Výkopová jáma u Bodamského jezera 

 

Tato výkopová jáma leţí v oblasti Bodamského jezera v jiţním Německu severně od Alp. Jedná se     

o jámu pro konstrukci pětipatrového domu. Její rozměry jsou 90 m x 17,5 m - 22,5 m x 6 m. Tvar a 

lokaci lze vidět na obr.19. 

 

 

Obr. 19- Plán výkopové jámy (Becker, 2009) 

 Hloubka tohoto objektu je 5,90 m, stěny jsou podpírány pilotovými stěnami. Geologické podmínky 

zájmového území byly zjišťovány pomocí penetračních testů a vrtů, informace byly získány také 

z předešlých zkoumání. Geologické podloţí v této oblasti se skládá z jezerních jílů. Geologický 

podklad je znázorněn na obr.20.  

 

Obr. 20- Geologické podmínky pod výkopovou jámou (Becker, 2009) 
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Pro modelování byl pouţit program PLAXIS verze 9. Byla pouţita metoda konečných prvků ve 2D. 

Pro tyto analýzy byla získána data z monitoringu, jehoţ umístění je vidět na obr. 19. Jeho délka je 21,4 

m a hloubka 5,9 m. Na obr.21 je znázorněna geometrie modelu konečných prvků s uzlovými body a 

konečnými prvky. 

 

 
 

Obr. 21- Geometrie modelu konečných prvků s uzlovými body a konečnými prvky (Becker, 2009) 

 

Numerická analýza potvrzuje, ţe je potřeba při výpočtech v měkkých půdách vzít v úvahu také dráhy 

napětí závislé na parametrech. Bylo prokázáno, ţe bez optimalizace techniky není moţné úspěšně 

předpovídat deformace v těchto materiálech s přihlédnutím k reálným konstrukcím. Nelze pouţít 

Hardening Soil model ani Hardening Soil Small model (Becker, 2009). Pokud se při výpočtech 

k drahám napětí závislých na charakteristických zónách napětí přihlédne, dojde k výraznému zlepšení 

předpovědi deformací modelem. Tato situace je znázorněna na obr.22. Je zde vidět, ţe předpovědi,     

u kterých se k těmto drahám napětí přihlédne (HS-SPZ a HS-SPZ) se reálu přibliţují více, neţ u těch, 

kde se k nim nepřihlédne (HS,HSS) (Becker, 2009). 

 

 
Obr. 22- Ukázka porovnání při výpočtech k drahám napětí závislých na charakteristických zónách napětí  

(HS-SPZ, HSS-SPZ) (Becker et al., 2009)  
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3.3 Výkopová jáma v Šanghaji 

 

Dalším příkladem uplatnění konstitučních modelů v předpovědích je výkopová jáma v Šanghaji (Hou 

et al, 2009). V tomto nejlidnatějším městě Číny vzrůstá počet stavebních děl. Mnoho z nich vzniká 

v blízkosti koridorů podzemních drah či jako nástavby na jiţ existující budovy. Hluboká stavební jáma 

popsaná v následujícím odstavci by měla slouţit jako podzemní obchodní středisko u severního 

nádraţí (Shanghai South Railway Station). Hloubka jámy byla 14,7 m a vytěţený objem byl 40 000 

  . Nachází se v severní části Šanghaje, pouhé 2m od dráhy linky metra 1 a linky metra 3, které byly 

postaveny jiţ dříve. Jáma také sousedí s druhou výkopovou jámou, která je hloubená za účelem 

přestupní stanice těchto dvou linek metra. Umístění jámy je zřejmé z obr.23. 

 
Obr. 23- Umístění výkopové jámy (Hou et al., 2009) 

 

 
Obr. 24- Průřez jámou (Hou et al., 2009) 
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V okolí Šanghaje se nacházejí sedimentární zeminy, které byly konsolidovány v důsledku akumulace 

nadloţí. Z předešlých studií a ze série testů z oedometru se zjistila vlastní anisotropie prachovitého jílu 

na zkoumané lokalitě. Pro reálné výsledky se tato anisotropie musí začlenit to numerické analýzy. 

Umístění inklinometrů můţeme sledovat na obr.23. Průzkum zjistil, ţe místo tvoří hluboké, relativně 

měkké, kvartérní aluviální a mořské usazeniny. Podloţí tvoří 1,2 m silná vrstva převáţně středně 

zrnitých písků, pod ní se nachází 2 m silná vrstva prachovitých jílů. Dále pokračuje vrstva velmi 

měkkých prachovitých jílů mocná 16,8 m a další zkoumanou část tvoří opět vrstva prachovitého jílu. 

Pod touto následují další vrstvy. Na obr.24 je vidět variabilita podloţí, jedná se tedy převáţně o měkké 

hlíny s nízkou smykovou pevností a malými moduly deformací. 

Jáma byla zajištěna 0,8 m silnými podzemními stěnami, které byly paţeny v několika úrovních, které 

jsou vidět na obr.24. 

 

 
Obr. 25- Výstupy z 3D modelu (Hou et al., 2009) 

Na obr.25 je vidět výsledný 3-D model metodou konečných prvků. Byl pouţit program ABAQUS.  

Přestupní stanice metra je umístěna v jihovýchodní části a přímo sousedí s jámou nákupního centra, 

společné mají dvě podzemní stěny. Střecha tohoto výkopu byla provedena aţ po úplném vyhloubení. 

Obr.26 znázorňuje 3D deformaci podzemních stěn kolem jámy pro přestupní stanici metra. Je vidět,   

ţe průhyby stěn, které mají tyto dvě jámy společně, jsou menší neţ v ostatních částech jámy. Tento jev 

způsobuje fakt, ţe na tyto dvě stěny působí deformace z obou stran. Po dokončení jámy pro stanici 

byla maximální výchylka těchto dvou stěn 30 mm. Tyto pohyby byly redukovány výchylkami z druhé 

strany. 
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Pro předpovědi byly provedené dva typy 3D analýz konečných prvků- pro výkop rozdělený na zóny a 

pro výkop nerozdělený. Tyto zóny, odkud byly odebrány vzorky, jsou vidět na obr.23. Pro analýzy  

bez zón byla vzata zemina z celého prostoru výkopu. V obou případech měla zemina anizotropní 

vlastnosti. Analýzy ukázaly, ţe rozdíly, které se objevily mezi výkopem rozděleným na zóny a 

nerozděleným, jsou zanedbatelné. Při hloubení do větších hloubek jsou ale deformace podzemních 

stěn u zónového výkopu menší (Hou et al., 2009). 

 

 
Obr. 26- Linie deformací stěn u společných a samostatných stěn u přestupní stanice metra v různých hloubkách  

(Hou et al., 2009) 

 

3.4 Výkopová jáma pro Taipei National Enterprise Center (TNEC)  

 

V této kapitole se zmíníme o jámě s názvem Taipei National Enterprise Center (TNEC) (Kung et al., 

2009). Výkopová jáma byla hloubena v Taipeiských jílech. Podklad je tvořen mocnou aluviální 

formací zvanou Sungshan Formation. Tvořena je střídavě vrstvami jílu a písku. Jáma byla při hloubení 

velmi dobře monitorována. Sledovaly se deformace stěn, sedání, podzemní voda a jiné důleţité prvky. 

Plán TNEC je zobrazen na obr.27. Bylo zde pouţito pět inklinometrů a mnoho dalších pozorovacích a 

měřících prvků a přístrojů. 

 

 

 
Obr. 27- Plán TNEC (Kung et al., 2009) 
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Na obr.28 je vidět, ţe největší deformace stěn vzniká v oblasti dna výkopu. Pro zjišťování parametrů 

chování byly pouţity oedometrické a triaxiální zkoušky. Pro tuto analýzu byly pouţity dva modely, 

Modified Cam-Clay model (MCC) a three-Surface Kinematic Hardening model (3-SKH). Jde             

o chování při malých přetvořeních v tzv. Taipei clays (Tajpejské jíly). Historie této jámy byla velmi 

dobře zdokumentována. V analýzách konečných prvků byl zahrnut stav překonsolidovaného napětí a 

také vysoké počáteční smykové tuhosti jílů. 3-SKH model předpověděl deformace stěn i sedání dobře, 

na rozdíl od MCC modelu, který předpověděl pouze deformace stěn, ne však sedání. Toto je 

znázorněno na obr.29, Type A představuje předpověď pomocí 3-SKH modelu, Type B,C,D pomocí 

MCC modelu.   
 
Budovy v blízkosti výkopové jámy jsou v nebezpečí poškození, jelikoţ při hloubení vznikají 

nerovnoměrné poklesy. Proto se snaţíme za pomocí metody konečných prvků (FEM) předpovědět 

deformace stěn a sedání způsobené samotnou jámou. Na obr.28  jsou vidět takovéto deformace stěny a 

sedání (Kung et al., 2009). 

 

 

 
Obr. 28- Ukázka deformace stěn a sedání (Kung et al., 2009) 

 

 
Obr. 29- Porovnání předpovědí a měření sedání a deformace stěn (Kung et al., 2009) 
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4. ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabývala popisy původního a vylepšeného hypoplastického modelu. Ve  třetí části 

jsem popsala několik stavebních jam, které bylo nutné hloubit ve sloţitých geologických poměrech, a 

proto zde bylo zapotřebí předpovědět chování zemin za pomocí numerických modelů. Tato práce měla 

výhradně rešeršní charakter, neprováděla jsem tedy ţádné vlastní měření. Vycházela jsem z prací, 

které byly napsány v minulých letech. Problém numerických modelů a jejich předpovědí je otázka, 

kterou se odborníci zabývají v posledních desetiletích. 

 

Práce popisuje problémy a nedostatky původního hypoplastického modelu a jejich odstranění pomocí 

modelu vylepšeného. Problém nastává u předpovědi drah napětí při malých přetvořeních. Ve třetí části 

jsou popsány čtyři konkrétní výkopové jámy. Kaţdá z nich měla své specifické problémy, které jsou 

popsány v jednotlivých kapitolách. Práce by měla slouţit jako podklad pro vypracování diplomové 

práce na téma problémů předpovědí chování zemin u výkopové jámy u Bodamského jezera, kde by  

ale měl být pouţit vylepšený hypoplastický model.    
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