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Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení vlivu prostorové a experimentální 

variability vstupních dat při numerických simulacích chování geotechnických konstrukcí. 

Díky možnosti využít datové podklady k vyhodnocení prostorové a experimentální 

variability písku z jedné lokality bylo zhodnocení provedeno pomocí metody rozdílu 

totální prostorové a experimentální variability.  

Primárně byl sledován projev různé úrovně uvažované experimentální variability 

na celkovou odezvu materiálového prostředí. Variability parametrů geologického 

podloží byly modelovány prostřednictvím náhodného pole a jako materiálový model byl 

použit Mohr-Coulombův ideálně plastický konstituční model. K dosažení 

reprezentativního množství hodnot pro statistickou kvantifikaci výsledného vlivu 

uvažované úrovně variability byla použita metoda Monte Carlo. 

Uvedená metoda rozdílu variabilit byla ověřena na dvou geotechnických aplikacích. 

V první z nich bylo řešeno sedání plošného základu, kde byl prokázán efekt rostoucí 

přesnosti dosažené hodnoty sednutí v závislosti na míře uvažované experimentální 

variability. Druhá byla zaměřena na posouzení vlivu variability na výpočet stability 

svahu. V této úloze byl navíc zohledněn fakt nenulové soudržnosti zeminy, který 

komplikoval vyhodnocení účinku zvoleného rozsahu experimentální variability. 

 

  



  

  
 

Abstract 

This diploma thesis is focused on evaluation of influence of spatial and experimental 

variability of input data in numerical simulations of behaviour of geotechnical structures. 

Thanks to opportunity to use data source of sand from the only one location in order to 

evaluate spatial and experimental variability, the assessment was carried out using 

extracting the experimental uncertainty from the total spatial variability method.  

Primarily, an influence of different level of considered experimental variability on total 

response of material environment was investigated.  Random field theory was used to 

model variabilities in parameters of geological underlay and Mohr-Coulomb ideal plastic 

constitutive soil model was taken into account. In order to achieve representative 

quantity of values for statistical quantification of resulting influence of considered 

variability level, Monte Carlo method was used. 

Presented method of extracting the experimental uncertainty from the total variability 

was verified on two geotechnical cases. First, a settlement of strip footing was solved. An 

increasing accuracy of settlement values depending on level of considered experimental 

variability was demonstrated. The second case was focused on assessment of variability 

influence on slope stability. In addition, a nonzero soil cohesion was taken into account, 

which made the final evaluation of effect of chosen experimental variability range 

considerably complicated.  
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1. Úvod a cíle práce 

Předmětem diplomové práce je posouzení vlivu prostorové a experimentální variability 

vstupních dat na výsledky získané analýzou chování geotechnických konstrukcí pomocí 

numerického modelování. Práce vychází ze souboru výsledků laboratorního měření 

parametrů písku, odděleně zaměřených na problematiku prostorové (Suchomel et 

Mašín, 2011) a experimentální (Mayer, 2013) variability. Uvedení autoři ve svých pracích 

studovali materiál ze stejné lokality v obci Kolný (okr. České Budějovice).  

Cílem práce bylo ověření společného vlivu totální prostorové a experimentální variability 

na dvou numerických modelech geotechnických konstrukcí ─ plošném základu a svahu. 

Uvedené konstrukce jsou umístěny v geologickém prostředí, jehož materiálové chování je 

charakterizováno pomocí ideálně plastického modelu Mohr-Coulomb. Ověření 

společného vlivu obou variabilit bylo provedeno s využitím datových vstupů obou výše 

zmíněných autorů. Před ověřením bylo nutné pro použití Mohr-Coulombova modelu 

provést kalibraci obou zmíněných výsledkových souborů. Parametry podloží byly 

generovány na základě skutečných vlastností písku z lokality s využitím náhodného 

pole.  

Celkový vliv variabilit byl následně vyhodnocen na základě výsledků získaných 

metodou Monte Carlo. Ke kombinaci prostorové a experimentální variability dat byly 

použity poznatky, které uvádí ve své práci Mašín (2015). Získané výsledky výpočtu 

sedání plošného základu bylo možné porovnat s výsledky výpočtu, který použil 

hypoplastický model popisu podloží. V případě svahu byl hlavní zájem upřen na ověření 

vlivu experimentální variability na jeho stabilitu.  
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2. Variabilita a statistické charakteristiky 

2.1 Variabilita versus nejistota  

Variabilita neboli proměnlivost souboru vyjadřuje míru vzájemného odlišení hodnot 

v daném souboru. Pokud jsou odlišnosti hodnot v souboru malé nebo není kladen důraz 

na jejich detailní popis, je možné takové soubory charakterizovat středovými parametry 

souboru tedy střední hodnotou, mediánem nebo modem. V případě větších odlišností 

hodnot je k přesnějšímu statistickému popisu souboru vhodnější použít i míry variability, 

které v sobě zahrnují informaci o rozmístění dané proměnné okolo střední hodnoty 

souboru. Mezi takové míry variability patří rozptyl, směrodatná odchylka, variační 

koeficient, střední chyba průměru, variační a kvantilová rozpětí (Bedáňová et 

Večerek, 2007). Ačkoliv z názvu práce vyplývá zaměření na termíny variabilita, tak se 

zejména v rešeršní části textu velmi často vedle tohoto termínu vyskytují i další pojmy 

jako nejistota či chyba. Společným výskytem všech těchto pojmů, může při čtení vznikat 

dojem malého důrazu na terminologickou jednoznačnost, důvod k použití je dán 

návazností na terminologii publikovanou především v zahraniční literatuře.  

Výraz prostorová variabilita je v práci použit pro rozptyl vlastností, které jsou zemině 

dány čistě náhodnými přírodními činiteli. Tyto vlastnosti jsou také nazývány jako 

inherentní. Naopak nejistotami jsou označovány proměnlivosti, ke kterým dochází při 

stanovení parametrů díky lidskému faktoru vč. nepřesností nástrojů a přístrojů. 

Příkladem může být nejistota způsobená chybou měření, ale i např. převod zjištěných 

informací z měření na další vlastnosti, který sám o sobě může nejistotu z měření ještě více 

rozšířit. Použité sousloví experimentální variabilita je v práci použito jako synonymum 

pro nejistotu měření a je použito zejména ve druhé polovině práce v souvislosti 

s popisem numerického modelování dvou geotechnických konstrukcí.  

2.2 Vybrané statistické charakteristiky 

Statistickým pohledem označujeme zkoumané geomechanické vlastnosti zemin nebo 

hornin jako náhodné veličiny, které jsou v daném prostředí spojité. Pokud je za účelem 

zjištění těchto vlastností provedeno laboratorní nebo polní měření, jsou pak výstupy 

takových měření buď základním, nebo výběrovým souborem diskrétních dat. Základní 

soubor dat obsahuje teoreticky všechny hodnoty, které může daná vlastnost při sledování 

nabývat, což je pro oblast mechaniky zemin v principu velmi málo dosažitelný stav. 

Většinou se jedná právě o soubor výběrový a zároveň diskrétně popisující rozdělení 

náhodné veličiny.  

Z pohledu terminologie pojem průměr nebo aritmetický průměr �̅� popisuje střed 

výběrového souboru. Naproti tomu termín střední hodnota 𝜇 zůstává vyhrazený pro 

průměr základního souboru. Výpočet obou, při znalosti počtu hodnot v každém souboru, 

je shodný a pro obecnou známost není uveden. V následujícím stručném přehledu jsou 

uvedeny běžné vztahy, kterými se určují míry variability výběrového souboru dat a 

vztahy charakterizující společnou distribuci dvou nebo více proměnných. 
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Rozptyl ─ Jedná se o druhý centrální moment, který popisuje velikost variability, je 

definován jako aritmetický průměr čtverců odchylek jednotlivých hodnot sledované 

proměnné 𝑥𝑖 od průměru celého souboru. Měří odlišnost hodnoty od aritmetického 

průměru všech hodnot, ale i vzájemné odlišnosti jednotlivých hodnot (Gajda, 2006). Pro 

výběrový soubor hodnot X =(x1, x2, xi  … , xn) s průměrem hodnot �̅�(X) definujeme 

výběrový rozptyl jako 

 
s2(𝑋)=

∑ (xi − �̅�)2n
𝑖=1

𝑛 − 1
 (2.1) 

Směrodatná odchylka ─ je odmocninou uvedeného rozptylu (2.1) 

 𝑠(𝑋) = √
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖=1

𝑛 − 1
 (2.2) 

Variační koeficient ─ vyjadřuje relativní míru variability, není ovlivněn absolutními 

hodnotami sledovaného parametru. Koeficient udává, z kolika procent se podílí 

směrodatná odchylka na aritmetickém průměru (Bedáňová et Večerek, 2007). 

 𝐶𝑂𝑉(𝑋) =
𝑠(𝑋)

�̅�(𝑋)
 ∙  100 (%) (2.3) 

Distribuce dvou či více proměnných se obvykle popisuje následujícími charakteristikami. 

Kovariance ─ je rozdíl součinu párových vlastností proměnných 𝑋, 𝑌 a součinu jejich 

průměrů. Kovariancí je vyjádřena míra vazby mezi náhodnými proměnnými 

(Urban, 2008). E(𝑋𝑌) je obecný smíšený moment.  

 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐸[(𝑋 − �̅�𝑥)(𝑌 − �̅�𝑦)] 

resp. 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐸(𝑋𝑌) − �̅�𝑥�̅�𝑦 

(2.4) 

Korelace ─ popisuje relativní stupeň závislosti mezi náhodnými proměnnými. Nabývá 

hodnot v intervalu 〈−1; 1〉. Pokud se hodnoty korelace dvou proměnných X, Y blíží 

hodnotě 1, je tím vyjádřena téměř dokonalá závislost obou proměnných. V případě 

hodnoty blížící se −1 mají obě proměnné zcela opačný průběh. Zjednodušeně si lze 

takový případ představit tak, že v okamžiku, kdy jedna proměnná nabývá svého 

maxima, je druhá naopak v minimu. V případě nulové hodnoty korelace neexistuje 

korelační závislost mezi proměnnými (Hančlová et Tvrdý, 2003; Gajda, 2006). Korelace se 

určí pomocí vztahu (2.5), kam jsou dosazeny hodnoty kovariance a směrodatné odchylky 

určené podle vztahů (2.4) a (2.2). 

 𝜌𝑥𝑦 =
𝜎𝑥𝑦

𝑠𝑥𝑠𝑦
 (2.5) 
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3. Variabilita vlastností zemin 

3.1 Účinky variability na charakteristické parametry zemin  

Při popisu a stanovení geomechanických parametrů zemin dochází ke komplexnímu 

zatížení určovaného parametru odchylkou od skutečné hodnoty tohoto parametru. Tato 

odchylka je přirozenou součástí každého výzkumu. V případě geomechaniky je 

z podstaty dána přírodním charakterem zkoumaného materiálu ve spojení s lidským 

faktorem dodaným prováděním výzkumu. I když je obvykle v rámci zpracování 

výsledků existence odchylky přiznána, její kvantifikace je komplikovanější právě 

vzhledem k působení více aspektů dohromady. Účinek působení člověka nelze zanedbat, 

navíc se může projevit kdykoliv během stanovení parametrů a to v podobě přímé, kterou 

můžeme ilustrovat třeba nesprávně provedeným měřením, nebo nepřímé 

např. nevhodným převodem jednoho parametru na druhý pomocí zčásti nebo zcela 

empirických odvození.  

Zatížení nejistotou bývá někdy řešeno číselnou úpravou (normováním) získaného 

parametru a tím eliminován účinek počáteční nepřesnosti při stanovení parametru. Tato 

úprava je způsob jak jednoduše splnit podmínku, aby použití finálně stanoveného 

parametru bylo bezpečné pro použití např. ve statických výpočtech. Ve výsledku to 

znamená sice účinný prostředek, zároveň však dochází k jistému zkreslení, které, ačkoliv 

je obvykle na straně bezpečnosti, tak současně způsobuje nežádoucí projevy z pohledu 

nadbytečného dimenzování konstrukcí. 

3.2 Zavedení variability vlastností zemin a pravděpodobnostní analýza 

spolehlivosti 

Jeden ze základních pohledů na variabilitu vlastností zemin a její důsledky popisuje 

Phoon et Kulhawy (1999a). Autor ilustruje zkreslení při stanovení zvoleného parametru 

postupným vnášením nejistot z výchozího stavu in situ, kdy má zemina v každém 

vybraném bodě své jedinečné vlastnosti, až do konečně stanovené hodnoty parametru, 

který má zeminu charakterizovat. V principu jsou v práci představeny tři zásadní 

aspekty, které variabilitu vlastností ovlivňují a to: vlastní variabilita závislá čistě 

na geologickém původu, experimentální odchylky při získávání základních parametrů 

laboratorními či polními postupy a transformační nejistoty, které vznikají převodem 

získaných experimentálních dat s pomocí empirických vztahů. Jestliže jsou tato data 

převáděna pomocí zjednodušeného materiálového modelu, musí se přitom uvažovat také 

nejistoty způsobené použitím tohoto modelu. V souvislosti s experimentálními 

nejistotami je třeba též počítat se statistickou nejistotou danou počtem odebraných 

vzorků, z nichž predikce parametrů vychází, a zpravidla jich nebývá mnoho.  

Úvaha o variabilitě vlastností velmi úzce souvisí s použitím v pravděpodobnostní 

analýze spolehlivosti, která, na rozdíl od deterministických metod, dokáže ve výpočtu 

spolehlivosti efektivně aplikovat kvantifikovanou variabilitu parametrů. Přes nepříliš 

obvyklé použití v geotechnické praxi se častěji používají zejména dvě skupiny metod 

pravděpodobnostní analýzy. První skupina zanedbává prostorově náhodný charakter 
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vstupních parametrů vyjadřovaný korelační délkou (termín bude vysvětlen v následující 

kapitole), resp. uvažuje tuto délku ve výpočtu jako nekonečnou. Příkladem je metoda 

first-order second-moment (FOSM), která využívá prvního členu Taylorova rozvoje a druhého 

momentu rozdělení náhodných veličin, dále to může být např. point-estimate method 

(PEM). Podrobnější popis k těmto metodám uvádí Suchomel (2011). Hlavní výhodou 

těchto metod je jejich malá výpočetní náročnost.  

Nevýhodu zanedbání prostorové variability předcházejících metod překonávají metody 

řazené do druhé skupiny. Tyto numerické metody jsou obecně náročnější na výpočetní 

kapacitu. Definice korelační délky vstupního parametru totiž komplikuje výpočet, navíc 

se její hodnota v horizontálním a vertikálním směru liší. K řešení je nutné použít 

iterativního postupu nikoliv analytického jako u metod předchozích. Iterativní řešení 

nabízí metoda Monte Carlo nebo metoda Latin hypercube sampling (Suchomel et 

Mašín, 2008).  

3.3 Prostorová variabilita - změny vlastností parametru v rámci daného prostředí 

Pokud vnímáme zeminu jako produkt přírodních procesů s náhodně rozmístěnými zrny 

půdního skeletu, který je ještě doplněn dalšími fázemi (vodou, vzduchem), tak je zřejmé, 

že se vlastnosti půdy ve zvoleném  půdním profilu budou měnit v závislosti na poloze. 

Jak již bylo uvedeno, tyto změny vlastností jsou produktem čistě přírodních 

(geologických) činností, přímo neovlivněných člověkem, které mohou neustále probíhat 

(Phoon et Kulhawy, 1999a).  

Proměnlivost vlastností zeminy in situ může být schematizována podle obr. 3.1 a je 

možno ji popsat pomocí rovnice (3.1) v závislosti na hloubce z jako hladce se měnící 

funkci  𝑡(𝑧), kterou doplňuje proměnlivý člen 𝑤(𝑧). Tento člen představuje prostorovou 

variabilitu jako odchylku od tohoto trendu (Akbas et Kulhawy, 2010). 

 𝜉(𝑧) = 𝑡(𝑧) + 𝑤(𝑧) (3.1) 

 

Obr. 3.1: Vyjádření prostorové variability parametru v rámci zemní vrstvy 

(Akbas et Kulhawy,  2010). 
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Prostorovou variabilitu parametrů lze matematicky popsat pomocí náhodných 

proměnných a náhodných funkcí. V oboru geomechaniky či hydrogeologie bývá 

zpravidla prostorová variabilita vybraného parametru modelována multi-Gaussovou 

koncepcí. Na základě tohoto přístupu bývá náhodný proces nebo náhodné pole obecně 

popsáno pomocí střední hodnoty, směrodatné odchylky a kovariance (Huber, 2013).  

Vyjmenované statistiky jsou získány na základě polní nebo laboratorní analýzy 

odebraných vzorků. V uvedeném případě modelování prostorové variability 

materiálových parametrů by použité náhodné pole mělo být homogenní 

(Vanmarcke, 1983). Z tohoto důvodu je třeba, aby střední hodnota a směrodatná 

odchylka resp. z ní odvozený rozptyl hodnot byly konstantní. Dále také korelace ve dvou 

různých bodech určená z kovariance by měla být pouze funkcí vzdálenosti těchto bodů, 

nikoliv jejich polohy (Phoon et Kulhawy, 1999a; Akbas et Kulhawy, 2010).  

S korelací souvisí pojem korelační délky označované jako 𝜃, tedy vzdálenosti dvou bodů, 

která určuje, zda a do jaké míry jsou na sobě jednotlivé hodnoty náhodného procesu nebo 

pole prostorově závislé. V některých případech je místo termínu korelační délka 

používán termín míra proměnlivosti ≈ scale of fluctuation, což v případě použití 

bilineárního modelu znamená shodnou charakteristiku. V případech jiných modelů je 

nutno oba termíny odlišit a případně zohlednit jejich vzájemný vztah, který uvádí 

např. Huber (2013). Pokud se korelační délka blíží nule, znamená to, že hodnoty 

v náhodném poli nebudou korelované. V absolutním případě se takový stav označuje 

pojmem bílý šum. Naopak pokud korelační délka nabývá velkých hodnot, pak všechny 

veličiny v poli budou vzájemně korelované. Jestliže je navíc pole stacionární, pak budou 

mít všechny realizace stejnou hodnotu a jedná se o homogenní materiál (Suchomel, 2011). 

V případě popisu sedimentárních materiálů se využívá dvojice korelačních délek pro 

horizontální a vertikální směr. Horizontální délka je převážně nejméně o jeden řád větší 

než délka vertikální, což je dáno průběhem sedimentačního procesu za předpokladu, že 

sedimentace nebo její následný produkt nebyly následně významně porušeny jinou 

okolností.  

Korelační délka sama o sobě vstupuje do výpočtů prostřednictvím korelační funkce, která 

různými způsoby popisuje pokles korelačního koeficientu v závislosti na zvětšující se 

vzdálenosti dvou hodnot. Tvar, který vyjadřuje exponenciální pokles, udává například 

eliptická Markovova funkce (3.2), kde 𝜌(𝜏) je autokorelační funkce dvou hodnot dané 

veličiny v bodech 𝑥1 a 𝑥2, pro které platí 𝜏 = |𝑥1 − 𝑥2|. Jiným příkladem může být použití 

Gaussovy autokorelační funkce (3.3). 

 𝜌(𝜏) = 𝑒𝑥𝑝 (−
2|𝜏|

𝜃
) (3.2) 

 

 𝜌(𝜏) = 𝑒𝑥𝑝 − 𝜋 (
|𝜏|

𝜃
)

2

 (3.3) 
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V případě, že je uvažováno s dvojicí korelačních délek v horizontálním a vertikálním 

směru, tak se rovnice (3.2) a (3.3) v úpravě pro dvě různé korelační délky 𝜃1 a 𝜃2 zapíší 

ve tvaru (3.4) a (3.5).  

 𝜌(𝜏1, 𝜏2) = 𝑒𝑥𝑝 [−√(
2𝜏1

𝜃1
)

2

+ (
2𝜏2

𝜃2
)

2

 ] (3.4) 

 𝜌(𝜏1, τ2) = 𝑒𝑥𝑝 {−𝜋 [(
𝜏1

𝜃1
)

2

+  (
𝜏2

𝜃2
)

2

]} (3.5) 

Průběh těchto funkcí je zřejmý na obr. 3.2 a obr. 3.3 (Fenton, 2006). 

 

Obr. 3.2: Zobrazení Markovovy eliptické funkce (Fenton, 2006). 

 

Obr. 3.3: Zobrazení Gaussovy eliptické funkce (Fenton, 2006). 
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Jiným stupněm zhodnocení vzájemných korelačních vazeb, je kromě výše popsané 

korelační délky, stanovení závislosti kovariance na prostorové náhodné proměnné, která 

se nazývá empirický semivariogram. Tato statistická funkce vychází z teoretického 

variogramu, jehož obecná definice se uvádí jako odchylka rozdílu mezi polem hodnot 

na dvou pozicích 𝑥, 𝑦 v dané realizaci pole. Popisuje, jak se mění odchylka mezi dvěma 

hodnotami v závislosti na jejich pozici. Zapisuje se jako 

 2𝛾(𝑥, 𝑦) = 𝑣𝑎𝑟(𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑦)) = 𝐸 [((𝑍(𝑥) − 𝜇(𝑥)) − (𝑍(𝑦) − 𝜇(𝑦)))
2

] (3.6) 

kde γ má název semivariogram, E je očekávaná hodnota. Z pohledu statistiky jde 

o smíšený obecný moment. Jestliže se jedná o jeden parametr ve dvou různých bodech 

𝑍(𝑥), (𝑍(𝑦) je očekávaná hodnota rovna střední hodnotě a 𝜇 je střední hodnota v daném 

místě pole za předpokladu, že tato střední hodnota není pro celé pole konstantní. 

V případě, že dané náhodné pole má konstantní střední hodnotu, je možno rovnici 

zjednodušit do tvaru (Wackernagel, 2003) 

 2𝛾(𝑥, 𝑦) = 𝐸 [(𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑦))
2

] (3.7) 

Pokud se jedná o stacionární proces, lze semivariogram tj. 𝛾(𝑥, 𝑦) vyjádřit jako funkci 

vzdálenosti 𝑥 a 𝑦 pomocí proměnné ℎ, potom 

 𝛾(𝑥, 𝑦) = 𝛾𝑠(ℎ)   𝑘𝑑𝑒   ℎ = 𝑦 − 𝑥 (3.8) 

V případě, že jde zároveň o proces izotropní, může se (3.8)zapsat jako  

 𝛾(𝑥, 𝑦) = 𝛾𝑖(ℎ)   𝑘𝑑𝑒   ℎ = ‖𝑦 − 𝑥‖ (3.9) 

Je obvyklé, že se indexy 𝑖 a 𝑠 v rovnicích (3.8) a (3.9) zanedbávají. Dosazením zpět 

do rovnice (3.7) získáváme tvar   

 𝛾(ℎ) =
1

2
𝐸 [(𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑦))

2
] (3.10) 

který v pozměněné transkripci (3.11) uvádí jako empirický semivariogram Mašín (2015). 

Jak bude uvedeno dále v textu, je užití semivariogramu klíčovým prvkem pro jednu 

z metod, které berou v potaz společný vliv prostorové a experimentální 

variability - kap. 4.2. Zároveň byla tato metoda použita pro praktickou aplikaci v kap. 6. 

a 7. této práce. 

 𝛾𝑣(𝜏) =
1

2
𝐸 [(𝑋𝑖(𝑥1) − 𝑋𝑖(𝑥2))

2
] , ∀‖𝑥1 − 𝑥2‖ = 𝜏 (3.11) 

Členy 𝑋𝑖(𝑥) jsou párem funkčních hodnot parametru. K rovnici (3.11) je třeba ještě uvést, 

že pokud uvažujeme 휀𝑡 jako variabilitu parametru 𝑋𝑖, jehož realizaci modelujeme pomocí 

náhodného pole, pak platí, že se zvětšující se vzdáleností dvou bodů, ve kterých byla 
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variabilita parametru stanovena, se blíží funkční hodnota semivariogramu rozptylu 

náhodného pole 

 lim
𝜏→∞

𝛾𝑣(𝜏) = 𝑣𝑎𝑟 휀𝑡[𝑋𝑖] (3.12) 

3.4 Experimentální variabilita – chyby a nejistoty vnesené při stanovení 

parametrů 

Každý parametr, který je stanoven metodou přímého nebo nepřímého měření, v sobě 

obsahuje z pohledu statistiky určitou odchylku od skutečnosti. Tato odchylka obecněji 

pojmenovaná jako chyba měření je přirozenou součástí každého měření a je způsobena 

různými negativními vlivy, které polní nebo laboratorní měření doprovází. 

Podle působení dělíme chyby na systematické, náhodné a hrubé (Palenčár et al., 2001a). 

Systematické chyby jsou při neměnných podmínkách stálé. Jejich velikost je možné určit 

pomocí absolutní chyby, tedy rozdílu naměřené a skutečné hodnoty. Z velké části se dají 

určit a jejich vliv na výsledek je tedy možné zmenšit. K jejich určení je možné využít 

metodu korekce, kompenzace, apod.  

Náhodné chyby jsou obtížně předvídatelné a nelze je nikdy vyloučit. Při opakovaném 

měření se mohou odlišovat jak svojí velikostí, tak i aritmetickým znaménkem. Za účelem 

jejich určení je nutné provést opakovaná měření a následně použít zákon rozdělení 

příslušné náhodné chyby, který reprezentuje odpovídající pravděpodobnostní model. 

V praxi se velmi často využívá normální (Gaussovo) rozdělení. Tyto chyby jsou často 

zastoupeny výběrovou směrodatnou odchylkou nebo směrodatnou odchylkou 

aritmetického průměru. 

Hrubé chyby nelze předvídat. Jejich přítomnost se projevuje většinou tím, že naměřená 

hodnota je zcela mimo konzistentní rozsah daný ostatními hodnotami. Jejich výskyt se dá 

omezit při důsledném dodržování příslušných měřících postupů, podmínek měření 

a také pozorností obsluhy (Palenčár et al., 2001a). Hrubé chyby by měli být z měření 

zásadně vyloučeny. Vlivu hrubých chyb nebude dále věnována pozornost. 

Projev chyby při měření a jeho vyčíslení v konečném výsledku je nazýván jako nejistota 

měření, která pochází obvykle z kombinace dvou dílčích částí vyhodnocených odděleně. 

Tyto části jsou označovány jako Standardní nejistota typu A (SNA) a Standardní nejistota 

typu B (SNB). Důvodem pro vyhodnocení v samostatných krocích je principiální 

odlišnost vyhodnocovaných zdrojů nejistot. Než budou obě nejistoty popsány blíže, 

uvažujme společný předpoklad, že hledaný výstupní parametr, přesněji jeho odhad, je 

funkcí několika odhadů vstupních parametrů, tedy  

 𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑖, … 𝑥𝑛) (3.13) 

3.4.1 Standardní nejistota typu A 

Nejistota SNA vychází z předpokladu, že k dispozici je sada n opakovaných měření 

(minimální požadovaný počet je 𝑛 = 10) a zohledňuje kolísání jednotlivě naměřených 
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hodnot. Nástrojem pro její stanovení je směrodatná odchylka aritmetického průměru1 

(3.14) označovaná jako 𝑢𝐴𝑦, které ve většině případů předchází stanovení aritmetického 

průměru. Tento průměr �̅� bude následně použit jako základní hodnota určovaného 

parametru, ke které budou přičítány nebo odečítány nejistoty měření.  

 𝑢𝐴𝑦 = √
1

𝑛(𝑛 − 1)
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 (3.14) 

3.4.2 Standardní nejistota typu B 

Naproti tomu SNB vyhodnocuje známé, identifikovatelné a kvantifikovatelné zdroje 

nepřesností převzaté zpravidla z dokumentace k použité instrumentaci, z předcházejících 

měření nebo jiných zdrojů např. ověřovací kalibrace. Jako známou nepřesnost je možno 

považovat i lidský faktor, pokud je jednoznačně vyjádřen ve vztahu k měřené veličině 

(Palenčár et al., 2001a, 2001b). Všechny známé resp. uvažované zdroje jsou označeny jako 

𝑍1, 𝑍2 … 𝑍𝑗 , … Zp a je pro ně určena jejich vlastní standardní nejistota 𝑢𝐵𝑍𝑗. Pokud lze 

předpokládat, že zdroje mohou být vzájemně korelovány, je nutno posoudit i tuto 

skutečnost. Detailnější popis této problematiky uvádí Palenčár et al. (2001b) 

a v navazujícím textu Vdoleček et al. (2001). SNB se z jednotlivých standardních nejistot 

následně určí pomocí následujícího vztahu pro zákon šíření nejistot  

 𝑢2(𝑦) = ∑ 𝐴𝑖
2𝑢𝑖

2(𝑥)

𝑚

𝑖=1

 ,      𝑘𝑑𝑒      𝐴𝑖 =
𝜕𝑓(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑖 , … 𝑥𝑛)

𝜕𝑥𝑖
|

𝑥1,…𝑥𝑛

 (3.15) 

jako 

 𝑢𝐵𝑦
2 = ∑ 𝐴𝑗

2𝑢𝐵𝑍𝑗
2

𝑝

𝑗=1

 ,        𝑘𝑑𝑒         𝐴𝑗 =
𝜕𝑓(𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑗, … 𝑥𝑛)

𝜕𝑥𝑗
|

𝑥1,… x𝑛

 (3.16) 

Pro nekorelované odhady vstupních parametrů se koeficient citlivosti příslušného zdroje 

nejistoty 𝐴𝑗 stanoví tak, jak je uvedeno vztahem (3.16). V případě korelovaných odhadů 

např. pro dva parametry 𝑥1, 𝑥2 je třeba vztah (3.16) upravit pomocí rovnice (3.17), který 

však slouží spíše k obecnému vyjádření.  

 𝑢2(𝑦) = ∑ 𝐴𝑖
2𝑢2(𝑥𝑖)

𝑚

𝑖=1

+ 2 ∑ ∑ 𝐴𝑖𝐴𝑗𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)

𝑚−1

𝑗<𝑖

𝑚

𝑖=2

 (3.17) 

𝐴𝑖 , 𝐴𝑗 jsou v tomto vztahu opět koeficienty citlivosti a 𝑢(𝑥𝑖, 𝑥𝑗) je kovariance mezi 

navzájem korelovanými odhady 𝑥𝑖 a 𝑥𝑗, což mohou být dvě vzájemně závislé různé 

veličiny nebo dvě hodnoty téže veličiny s korelační vazbou (Palenčár et al., 2001b; 

Vdoleček et al., 2001).  

                                                           
1 Nejedná se o výběrovou směrodatnou odchylku podle rovnice (2.2) 
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Ovlivnění nejistot kovariancí je v některých případech vhodnější řešit namísto vztahu 

(3.17) podobně jako nekorelované odhady nejistot parametrů ve dvou krocích znovu 

založených na principu vyhodnocení statistického – Metody typu A a převzetím nebo 

výpočtem ze známých zdrojů – Metoda typu B. Druhou zmíněnou metodou lze při 

stanovení nejistoty vzít v potaz také fakt, zda jsou nebo nejsou vzájemně korelovány jak 

odhady parametrů, tak i zdroje nejistot. Blíže se touto problematikou zabývá 

Vdoleček et al. (2001).  

3.4.3 Standardní kombinovaná nejistota 

Celková nejistota se pro korelované i nekorelované odhady parametrů vyjádří jako 

kombinace obou výše popsaných nejistot tj. SNA a SNB pomocí vztahu (3.18). Tuto 

hodnotu nejistoty však zpravidla ještě není vhodné použít, protože nepokrývá ideální 

rozsah změřených hodnot. 

 𝑢𝐶𝑦 = √𝑢𝐴𝑦
2 + 𝑢𝐵𝑦

2  (3.18) 

Pokud vycházíme z předpokladu, že měřené hodnoty mají normální rozložení, 

představuje nejistota u𝐴𝑦 tj. směrodatná odchylka pro toto rozložení pokrytí pouze 

přibližně 68 % (68% kvantil). Ve statistice bývá obvyklejší vyjádření kvantilem pokrytí 

95% anebo vyšším. Toho lze dosáhnout použitím koeficientu rozšíření. Příklad rozšíření 

kombinované standardní nejistoty uvádí rovnice (3.19). Uvedené koeficienty rozšíření 𝑘𝑟 

platí pro normální rozložení hodnot. 

 

𝑈 = 𝑘𝑟 . 𝑢𝐶𝑦 

𝑘𝑟 = 2  pro 95% kvantil  

   𝑘𝑟 = 3  pro 99,7% kvantil 

(3.19) 

V návaznosti na kapitolu 3.3 je možno experimentální variabilitu popsat společně 

s variabilitou prostorovou jako 

 𝜉𝑚(𝑧) = 𝜉(𝑧) + 𝑒(𝑧) (3.20) 

kde ξ𝑚(𝑧) je celková variabilita měřené vlastnosti, která spojuje prostorové rozložení 

vlastností in situ 𝜉(𝑧) a chybu způsobenou měřením 𝑒(𝑧). S využitím rovnice (3.1) pro 

prostorovou variabilitu, můžeme rovnici upravit na  

 ξ𝑚(𝑧) = t(𝑧) + w(𝑧) + e(𝑧) (3.21) 

v tomto vztahu 𝑤(𝑧) a 𝑒(𝑧) představují dvě odlišné variability, u kterých je základní 

předpoklad, že spolu nekorelují. 
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3.5 Transformační nejistoty  

Geomechanické parametry zemin přímo získané pomocí základního výzkumu jsou 

ve většině případů v rámci návrhů konstrukcí v geologickém prostředí následně použity 

s pomocí zvolených transformačních principů (Phoon et Kulhawy, 1999b). Výstupem 

těchto postupů bývá obvykle komplexní výsledek analýzy vzájemného vlivu 

geotechnické konstrukce a okolního prostředí. Se zavedením takových postupů je třeba 

uvést, do jaké míry odpovídá chování, popsané v rámci postupu určitou definicí, chování 

skutečnému. Předpovědět 100% reálné chování lze jen tehdy, pokud je za daných 

podmínek k dispozici přesná definice takového chování, což často bývá velmi obtížné. 

V případě, že např. matematická definice není plně odpovídající danému chování, 

dochází k zavedení nejistoty při transformaci, kterou je třeba vnímat společně 

s předchozími dvěma nejistotami, tj. vlastní a experimentální variabilitou a případně 

i dalšími. Zřetelným příkladem vnesení transformační nejistoty bývá odvození 

transformačního principu na základě fitování empirických dat z výsledků mechanických 

zkoušek (Phoon et Kulhawy, 1999b). 
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4. Vliv současně působících nejistot na stanovení parametrů 

Dílčí vliv každé z výše jmenovaných nejistot vyplývá z jejich uvedené charakteristiky. 

Méně je prozkoumána oblast, ve které je při stanovení parametrů v principu uvažován 

společný vliv dvou či více těchto nejistot. Efekt společně působících nejistot úzce souvisí 

s tématem této práce a následující část bude tedy věnována vybraným publikovaným 

metodám, které se danému problému věnují. Tyto metody můžeme kategorizovat podle 

toho, jak uvažují prostorovou variabilitu, která je neopomenutelnou složkou jako 

metody, které využívají teorii náhodného pole a berou v potaz redukci prostorové 

variability, využívají teorii náhodného pole a redukci opomíjí nebo jiné.  

4.1 Rozšíření metody FOSM 

K první kategorii metod zohledňujících více nejistot patří v literatuře často citovaná 

metoda nazývaná second-moment probabilistic approach (Phoon et Kulhawy, 1999b). 

Způsob, jakým je možné zahrnout společný vliv prostorové, experimentální 

a transformační nejistoty při stanovení vybraného geomechanického parametru je 

založený na metodě FOSM, jenž sama o sobě ignoruje prostorové korelační vztahy, 

v kombinaci s prostorovým průměrováním hodnoty parametru. 

Výchozím předpokladem je použití generického pravděpodobnostního transformačního 

modelu, který se matematicky zapisuje jako 

 𝜉𝑑 = 𝑇(𝜉𝑚, 휀) (4.1) 

kde 𝜉𝑑 je hledaný parametr, který je stanovený pomocí transformační funkce 𝑇, která 

nemusí být lineární, na základě změřené vlastnosti 𝜉𝑚 a transformační nejistoty 휀. 

Do uvedeného výrazu je následně pomocí rovnice (3.21) zavedena také prostorová 

variabilita (proměnné 𝑡, 𝑤, které byly blíže popsány v kapitole 3.3) a experimentální 

variabilita daná prováděním vlastního měření – proměnná 𝑒. Po dosazení lze 

transformační model zapsat rovnicí v podobě  

 𝜉𝑑 = 𝑇(𝑡 + 𝑤 + 𝑒, 휀) (4.2) 

Dalším postupem je linearizace výrazu pomocí Taylorova rozvoje v průměrných 

hodnotách proměnných t, w, a e, které jsou s ohledem na to, že jde o deterministické 

hodnoty rovny nule. První a druhý člen rozvoje jsou potom přibližně rovny 

charakteristikám rozdělení hledaného parametru v bodě 

 �̅�𝜉𝑑 ≈ 𝑇(𝑡, 0) (4.3) 

 𝑠𝜉𝑑
2 ≈ (

𝜕𝑇

𝜕𝑤
)

2

𝑠𝑤
2 + (

𝜕𝑇

𝜕𝑒
)

2

𝑠e
2 + (

𝜕𝑇

𝜕휀
)

2

𝑠𝜀
2 (4.4) 

kde �̅�𝜉𝑑 je aritmetický průměr a 𝑠𝜉𝑑
2  rozptyl hledaného parametru. 𝑠𝑤

2 , 𝑠𝑒
2, 𝑠𝜀

2 jsou rozptyly 

prostorové variability, nejistoty z měření a transformační nejistoty. Uvedený tvar není 
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však vhodný, protože jsou charakteristické hodnoty určeny pro bod v prostoru. Z tohoto 

důvodu se musí využít metody lokálního průměrování (Vanmarcke, 1983), která bude 

blíže popsána na konci kap. 6.2. Rovnice (4.2) je průměrována pro oblast o dané šířce 𝐿 

a hloubce pomocí rovnice  

 𝜉𝑎 =
1

𝐿
∫ ξd(𝑧)

𝐿

𝑑𝑧 (4.5) 

Řešení je podobné jako v předcházejícím případě, průměrná hodnota je shodná 

se vztahem (4.3). Odhad rozptylu se provede podle vztahu (4.6) 𝛾2(𝐿) je redukční funkce 

rozptylu, která závisí na délce průměrované oblasti. Zároveň platí, že t a (
𝜕𝑇

𝜕𝑤
) jsou 

konstantní. 

 𝑠𝜉𝑎
2 ≈ (

𝜕𝑇

𝜕𝑤
)

2

𝛾2(𝐿)𝑠𝑤
2 + (

𝜕𝑇

𝜕𝑒
)

2

𝑠𝑒
2 + (

𝜕𝑇

𝜕휀
)

2

𝑠𝜀
2 (4.6) 

Vanmarcke (1983) určil hodnoty redukční funkce jako uvedené vztahy (4.7) a (4.8), 

přičemž 𝛿𝑣 je svislá korelační délka a funkční hodnota 𝛾2(𝐿) klesá s rostoucím 

rozpětím 𝐿.  

 𝛾2(𝐿) = 1   pro   L = 𝛿𝑣 (4.7) 

 𝛾2(𝐿) =
𝛿𝑣

𝐿
   𝑝𝑟𝑜   𝐿 > 𝛿𝑣 (4.8) 

Pro bližší ilustraci jak zkombinovat variability je tento postup uveden na příkladu pro 

řešení stability svahu (Al-Naqshabandy et Larsson, 2013). Příklad se zabývá stabilitou 

svahu násypu a zkoumá prostorovou variabilitu v prostoru předpokládané smykové 

plochy. Variabilita je modelována pomocí homogenního náhodného pole, ve kterém je 

smyková plocha rozdělena na sekce (proužky) s délkou 𝑙𝑖 a sklonem 𝜙𝑖. Pro zkoumané 

parametry byly určeny variační koeficienty charakterizující prostorovou (𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝), 

experimentální (𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥), transformační (𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟) a statistickou variabilitu (𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡).  

Variační koeficient prostorové variability je určený výrazem (4.9), kde 𝐸(𝑥) je očekávaná 

hodnota tedy průměrná hodnota změřených hodnot hledaného parametru. 𝑆𝑓,𝑠𝑢𝑟𝑓
2  je 

rozptyl tohoto parametru na smykové ploše určený rovnicí (4.10). Obě charakteristiky 

se označují jako lokálně průměrované vzhledem k 𝑙𝑖. 

 
𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝 =

√𝑆𝑓,𝑠𝑢𝑟𝑓
2

𝐸(𝑥)
 

(4.9) 

 𝑆𝑓,𝑠𝑢𝑟𝑓
2 =

∑ 𝑆𝑙𝑖
2𝛾𝑖,𝑠𝑢𝑟𝑓

2 + 2 ∑ ∑ 𝑆𝑙𝑖𝑆𝑙𝑖+1𝛾𝑖,𝑠𝑢𝑟𝑓γ𝑖+1,𝑠𝑢𝑟𝑓𝑙𝑖𝑙𝑖+1𝜌𝑖,𝑖+1
𝑗
𝑖+1

𝑗
𝑖=1

𝑖=𝑗
𝑖=1

∑ 𝑙𝑖
2𝑗

𝑖=1

 (4.10) 
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V rovnici (4.10) vystupují ještě další proměnné vždy vztažené na délku 𝑖-tého proužku, 

kterými jsou směrodatná odchylka parametru 𝑆𝑙𝑖, standardní redukční faktor 𝛾𝑖,𝑠𝑢𝑟𝑓 

a korelační koeficient 𝜌𝑖. Druhé mocniny 𝑆𝑙𝑖 a 𝛾𝑖,𝑠𝑢𝑟𝑓 jsou potom rozptyl a k němu 

příslušný redukční faktor. Oba jsou získány přímo z navazujících výpočtů, což platí i pro 

korelační koeficient. Tyto doprovodné výpočty však není potřeba uvádět. Kompletní 

postup je popsán v Al-Naqshabandy et Larsson (2013). 

Experimentální a transformační nejistota byly určeny samostatně a do dalšího výpočtu 

budou vstupovat jako konstanty. Statistická variabilita je vztažena k počtu 𝑛 

provedených měření parametru jako  

 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡 = √
𝑆𝑙𝑖

2

𝑛𝐸(𝑥)2
 (4.11) 

Celková variabilita v podobě variačního koeficientu 𝐶𝑂𝑉tot se pak vyjádří  

 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑜𝑡 = √𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡

2  (4.12) 

Nevýhodou této metody je nadhodnocení celkové nejistoty, které může mít svůj původ 

v prostorovém průměrování ale i nedostatečnou zhodnocením příspěvku experimentální 

variability (Mašín, 2015).  

4.2 Stanovení prostorové variability jako rozdílu totální a experimentální 

variability 

Další ze způsobů, jakým je možné na základě známých statistických parametrů vzít 

v úvahu vliv experimentální variability při pravděpodobnostní analýze spolehlivosti 

geotechnické konstrukce, uvádí Mašín (2015). Metoda opět používá teorii náhodných polí 

s redukcí prostorové variability a k jejímu použití je třeba mít k dispozici dvě sady 

naměřených dat. Vzorky první sady dat byly odebrány v pevně definované síti 

a na  jejich základě je odvozena prostorová variabilita vybraného parametru příp. více 

parametrů, která je však zároveň zatížena také experimentální variabilitou. Druhá sada 

vzorků je odebrána pouze z jednoho místa a slouží ke stanovení experimentální 

variability 휀𝑒[𝑋𝑖] na základě opakovaných zkoušek při stanovení stejných parametrů 

shodnými postupy jako u první sady.  

Pro účely této metody je definován pojem totální prostorová variabilita, jenž označuje 

celkovou variabilitu složenou z  experimentální 휀𝑒[𝑋𝑖] a vlastní (prostorové) variability 

휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥), kterou nelze samostatně určit. Totální prostorová variabilita je určena 

vyhodnocením z první sady dat a lze ji zapsat jako 

 휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥) = 휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥) + 휀𝑒[𝑋𝑖] (4.13) 
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Hodnota zkoumaného parametru v určitém bodě 𝑋𝑖(𝑥) je složena ze střední hodnoty 

tohoto parametru 𝜇[𝑋𝑖] nezávislé na poloze a součtu odchylek, který v tomto případě 

vyjadřuje právě totální prostorová variabilita 휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥), jako 

 𝑋𝑖(𝑥) = 𝜇[𝑋𝑖] + 휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥) (4.14) 

Rozptyl 𝑋𝑖(𝑥) se vypočítá rovnicí (4.15) a s ohledem na to, že střední hodnota 𝜇[𝑋𝑖] 

v předchozí rovnici vystupuje jako konstanta, odpovídá rozptylu 휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥). 𝑅 je oblastí, 

kterou reprezentují dané statistické parametry 

 𝑣𝑎𝑟[𝑋𝑖(𝑥)] = 𝑣𝑎𝑟[휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥)] = 𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)] + 𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]]      ∀𝑥 ∈ 𝑅      (4.15) 

Z uvedeného vyplývá, že rozptyl neznámé vlastní variability je rozdílem mezi rozptylem 

experimentální a totální prostorové variability. Vyjádřit jej lze z následující rovnice  

 𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)] = 𝑣𝑎𝑟[휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥)] − 𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]]      ∀𝑥 ∈ 𝑅      (4.16) 

Vzájemný korelační vztah dvou hodnot s vlastní variabilitou a zároveň zatížených také 

experimentální variabilitou je možné zobrazit totálním semivariogramem, jehož základní 

popis byl uveden v kap. 3.3, a který je znázorněn na obr. 4.1. Aby bylo možno v daném 

případě použít v numerické simulaci metodu náhodného pole, je třeba použít totální 

semivariogram avšak v podobě dvojice samostatných semivariogramů pro vlastní 

a experimentální variabilitu. Tyto oddělené semivariogramy jsou uvedeny na obr. 4.2. 

Před bližším popisem semivariogramu je třeba ještě uvést nezbytnou úpravu související 

s rovnicemi (3.11) a (3.12). Jedná se o vyjádření semivariogramu v normalizovaném tvaru 

s použitím koeficientu korelace 𝜌(𝜏). Tento tvar se nazývá korelogram  

 𝜌(𝜏) = 1 −
𝛾𝑣(𝜏)

𝑣𝑎𝑟 휀𝑡
 (4.17) 

Znovu je nutné připomenout, že 𝛾𝑣(𝜏) je hodnota semivariogramu a var 휀𝑡 je rozptyl 

totální variability zkoumaného parametru v tomto vztahu s předpokladem nulové 

experimentální variability. Zároveň platí, že pro vzdálenost 𝜏 → ∞ (3.12) bude korelační 

koeficient roven nule. Průběh korelogramu je dále modelován s využitím Markovovy 

exponenciální funkce (3.4) při použití dvojice korelačních délek pro horizontální 

a vertikální směr (Mašín, 2015).  

Na obr. 4.1 je totální semivariogram, kterým lze z pohledu variability vyjádřit změnu 

parametru v závislosti na vzdálenosti bodů, ve kterých se nachází body, pomocí nichž je 

parametr určen. Maximální vzdálenost je označována jako Range a znamená hodnotu 

uvažované korelační délky 𝜃. Při jejím dosažení dosahuje variabilita parametru totální 

prostorové variability dané var 휀𝑡. Tato úroveň se nazývá Sill. Část semivariogramu 

označená jako Nugget vyjadřuje příspěvek experimentální variability, který je pouze 

bodovou charakteristikou při 𝜃 = 0. Pokud je experimentální variabilita zanedbána je 
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funkční hodnota v tomto bodě nulová a semivariogram obsahuje pouze první dvě 

uvedené charakteristiky (Bohling, 2005). 

 

Obr. 4.1: Totální semivariogram s vyznačením jeho tří základních charakteristik – Sill, Nugget 

a Range (Bohling, 2005). 

 

Obr. 4.2: Normalizovaný semivariogram a korelogram pro totální prostorovou variabilitu (vlevo) 

a pro experimentální variabilitu (vpravo) (Mašín, 2015). 

Protože uvedené odvození platí pouze pro nekonečně malou velikost prvku, je opět 

nutné s ohledem na provádění analýzy pomocí metody konečných prvků (MKP), provést 

úpravu odvozených charakteristik prostorové závislosti pomocí lokálního průměrování 

faktorem 𝛾. Použité označení redukčního faktoru 𝛾 nesouvisí s hodnotou variogramu 𝛾𝑣 

a vychází z obvyklého použití u jiných autorů. 

Zápis redukované variability charakterizované rozptylem pro vlastní a experimentální 

variabilitu je ve tvaru 

 

𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)]A = γn𝑣𝑎𝑟[휀n[𝑋𝑖](𝑥)]     

a 

𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]]
A

= 𝛾𝑒𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]] 

(4.18) 

 

(4.19) 
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𝛾𝑛 a 𝛾𝑒 jsou jednotlivé redukční faktory. Velikost rozptylu vlastní variability 

𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)] není známa, proto je třeba ji nahradit rovnicí (4.16). Nový tvar rovnice 

(4.18) bude pak 

 𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)]A = 𝛾𝑛(𝑣𝑎𝑟[휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥)] − 𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]])     (4.20) 

Redukční faktor 𝛾𝑛 se vypočítá integrací rovnice (4.21) pro čtvercový prvek s délkou 

strany 𝑎, který má lokální souřadnice 𝑥, 𝑦 jako 

 

𝛾𝑛 =
4

(𝛼𝜃)4
∫ ∫ 𝑒𝑥𝑝 (−

2

𝜃
√𝑥2 + 𝑦2)

αθ

0

𝛼𝜃

0

(𝛼𝜃 − 𝑥)(𝛼𝜃 − 𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦 

   𝑘𝑑𝑒   𝛼 =
𝑎

𝜃
 

(4.21) 

Parametr 𝛼 je faktor velikosti prvku. Druhý redukční faktor 𝛾𝑒 je možné získat také 

pomocí integrace. Jelikož však jemu příslušný korelogram není spojitou funkcí, je 

hodnota 𝛾𝑒 rovna nule. 

Z uvedených poznatků vychází efektivní způsob, jak v analýze spolehlivosti konstrukce 

MKP uvažovat experimentální variabilitu. Ačkoliv je před vlastní analýzou určena 

prostorová variabilita zatížená experimentální chybou, tak lze při stanovení této 

experimentální chyby modelovat náhodné pole, které bude svými parametry odpovídat 

čistě vlastní variabilitě prostředí. V praxi se tento poznatek projeví při predikci 

spolehlivosti konstrukce, u níž, v případě zanedbání vlivu experimentální variability, 

výrazně stoupá pravděpodobnost jejího kolapsu.  

Metoda odečtu experimentální od totální prostorové variability nevyžaduje nutně použití 

generace náhodného pole. Müller et al. (2014) ji začlenili do komplexního postupu 

Extended multivariate approach. Jedná se o nadstavbu metody víceproměnných korelací 

zaměřené na kombinaci lokálně změřených parametrů a dostupných převážně 

generalizovaných údajů o možném rozptylu hodnot geomechanických parametrů pro 

jemnozrnné zeminy. Autoři v této metodě popisují využití Bayesovy analýzy při stanovení 

variability zkoumaného parametru pomocí aktualizace obecně užívaných variačních 

koeficientů s použitím více než jednoho zkoumaného parametru in situ. Výsledná 

průměrná hodnota a rozptyl hledaného parametru jsou však zatíženy jak vnitřní 

variabilitou, tak i modelovou (transformační) a experimentální variabilitou (Ching et 

al., 2010).  

Nedostatek v podobě vnesených variabilit nabízí právě řešení rozšířenou víceproměnnou 

metodou. Celková variabilita, která zde slučuje dohromady všechny předpokládané 

variability s vlivem na hledaný parametr, je vyjádřena variačním koeficientem (4.22) pro 

daný parametr 𝑃 jako 𝐶𝑂𝑉𝑃. Proměnné 𝐸𝑃 a 𝑠𝑡 jsou předpokládaná hodnota parametru 

tj. průměr a směrodatná odchylka totální variability. Zastoupení jednotlivých variabilit 

popisuje rovnice (4.23) jako součet dílčích variačních koeficientů předběžně stanovované 

průměrné hodnoty parametru ve druhé mocnině. Dílčími členy jsou vlastní variabilita 

zkoumaného materiálu 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝
2 , experimentální variabilita 𝐶𝑂𝑉𝑒

2, statistická chyba 
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v odhadu průměrné hodnoty 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡
2  a chyba při transformaci odhadované průměrné 

hodnoty 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟
2 . Symbolem 𝜉 je označena chyba statistického modelu, jejíž přítomnost se 

v dalších výpočtech zanedbává. 

 𝐶𝑂𝑉𝑃 =
𝑠𝑡

𝐸𝑃
 (4.22) 

 𝐶𝑂𝑉𝑃
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑒
2 + 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡

2 + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟
2 + 𝜉 (4.23) 

V případě, že se stanovuje hodnota parametru založená na sadě měření, pak platí, že 

𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝
2  a  𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡

2  mohou být vyjádřené variačním koeficientem v druhé mocnině (označme 

ho jako 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑚
2 )  2  a experimentální variabilitou 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥

2  stanovenou samostatnou sadou 

měření. Hodnota 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟
2  se nemění, nezávisí totiž na počtu provedených měření. 

Vlastní variabilita se určí podle rovnice (4.24), kde parametr 𝛾2 vyjadřuje redukční faktor 

související s velikostí oblasti (prvku), pro kterou je hodnota variability průměrována. 

Velmi podobným vztahem je popsána také statistická chyba v odhadu průměrné hodnoty 

(4.25), ve kterém je její velikost určena v závislosti na proměnné 𝜓, která je sama o sobě 

funkcí počtu 𝑛𝑖 provedených měření vlastního parametru (4.26).  

 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑝
2 = (𝐶𝑂𝑉𝑡𝑚

2 − 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥
2 )𝛾2 (4.24) 

 𝐶𝑂𝑉𝑠𝑡
2 = (𝐶𝑂𝑉𝑡𝑚

2 − 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥
2 )𝜓 (4.25) 

Pro zjednodušení je možné předpokládat, že parametr není závislý na hloubce, ze které 

pochází zkoumaný vzorek nebo ve které je parametr přímo stanovován. Potom se 𝜓 určí 

podle vztahu (4.26). Pokud by byl parametr na hloubce závislý, je třeba takovou okolnost 

respektovat a před vlastním odhadem parametru pomocí víceproměnných korelací 

aplikovat postup, který podrobně popisují Tang (1980) a Müller (2014). 

 𝜓 =
𝑛𝑖 − 1

𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 3)
 (4.26) 

Vztah mezi členem popisujícím vliv experimentální variability na odhad průměrné 

hodnoty 𝐶𝑂𝑉𝑒
2 stanovenou experimentální variabilitou 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥

2  je nepřímou úměrou mezi 

stanovenou chybou a počtem měření při jejím stanovení. 

 𝐶𝑂𝑉𝑒
2 = 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥

2 (
1

𝑛𝑖
) (4.27) 

Celá rovnice (4.23) se pak pomocí matematických úprav a se začleněním vztahů (4.24), 

(4.25) a (4.27) výpočetně zjednoduší a zapíše jako 

                                                           
2 Použitý index tm zde popisuje obdobný případ jako index t v rovnici (4.13).  
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 𝐶𝑂𝑉𝑃
2 ≈ (𝐶𝑂𝑉𝑡𝑚

2 − 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥
2 )(𝜓 + 𝛾2) + 𝐶𝑂𝑉𝑒𝑥

2 (
1

𝑛𝑖
) + 𝐶𝑂𝑉𝑡𝑟

2  (4.28) 

V rámci metody víceproměnných korelací je totální variabilita implementována do rovnic 

pro párovou korelaci, ve kterých je charakterizována nulovým průměrem a rozptylem 

získaným převodem z rovnice (4.28). Dalším krokem, který poté následuje, je samotná 

aplikace Bayesovy analýzy. 

4.3 Metoda náhodných sad 

Jádrem této metody je sestavení náhodné sady ze změřených dat. Vstupními daty jsou 

diskrétních hodnoty, z nichž je určen aritmetický průměr daného parametru 

a směrodatná odchylka. Náhodná sada se definuje jako prostor, který tvoří všechny 

možné kumulativní distribuční funkce, které je možné sestavit na základě 

pravděpodobnosti výskytu jednotlivých diskrétních hodnot ze vstupní sady dat 

(Schweiger et Peschl, 2005). K vymezení tohoto prostoru je možné sestavit na základě 

intervalu spolehlivosti obálku všech těchto funkcí, která se skládá z horní a dolní hranice 

pravděpodobnosti výskytu. Její grafické zobrazení se nazývá pravděpodobnostní box 

(zkrác. angl. P-box) viz obr. 4.3. 

 

Obr. 4.3: Pravděpodobnostní box sestavený z diskrétních hodnot proměnných a jejich 

pravděpodobností (Oberguggenberger et Fellin, 2008).  

Stanovení intervalu spolehlivosti se opírá o úpravu Čebyševovy nerovnosti (4.29), která 

obecně slouží k odhadu pravděpodobnosti odchylky náhodné veličiny 𝑋 od její střední 

hodnoty. Úprava spočívá v nahrazení náhodné veličiny 𝑋 jejím průměrem 

tzn. aritmetickým průměrem vstupního souboru dat �̅�. (Dřímal et al., 2006; 

Oberguggenberger et Fellin, 2008). Odhad pravděpodobnosti odchylky náhodné veličiny 

se pak změní na odhad pravděpodobnosti odchylky průměru výběrového souboru 

od průměru základního souboru. Střední hodnota základního souboru 𝜇 statisticky vzato 

skutečná hodnota hledaného parametru se získá zadáním míry pravděpodobnosti 𝛼 

předpokládané odchylky od skutečného průměru. 

 𝑃 (|�̅� − 𝜇| ≤ √
𝑠2(𝑋)

𝑛𝛼
) ≥ 1 − 𝛼 (4.29) 
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Hledané horní a dolní hranice obálky pravděpodobnosti, zobrazené formou 

pravděpodobnostního boxu, se určí ze vztahů (4.30) a (4.31) (Oberguggenberger 

et Fellin, 2008). 

 𝐹(𝑥) = {

𝑠2(𝑋)

𝑛(𝑥 − �̅�)2

1

                
𝑥 < �̅� −

𝑠

√𝑛

𝑥 ≥ �̅� −
𝑠

√𝑛

 (4.30) 

 𝐹(𝑥) = {

0

1 −
𝑠2(𝑋)

𝑛(𝑥 − �̅�)2

          
𝑥 < �̅� +

𝑠

√𝑛

𝑥 ≥ �̅� +
𝑠

√𝑛

 (4.31) 

V uvedených vztazích je 𝑠 je směrodatná odchylka a 𝑠2 je rozptyl zadaného počtu 

parametrů 𝑛. Pokud jsou vstupní data použita k výpočtu jiné (výstupní) veličiny je 

možno předpokládat její závislost na pravděpodobnostní funkci těchto vstupních dat. 

Aby mohl být zobrazen P-box pro výstupní veličinu, určí se nový interval spolehlivosti 

prostřednictvím vztahu popisujícím převod vstupní veličiny na výstupní a pomocí něho 

se určí horní a dolní hranice podle výše uvedených vztahů. Pro představu je vstupní 

veličinou např. měřený průměr koule a výstupní veličinou její objem.  

Výhodou této metody je, že výsledný pravděpodobnostní box je zobrazením nejistoty 

hledaného parametru pro zvolenou odchylku cílové hodnoty pouze z minimálního 

množství informací ze vstupních dat. Rozšířením vstupního souboru dat se celková šířka 

boxu zmenšuje, což je důsledek redukce nejistoty na základě přidaných dat 

(Oberguggenberger et Fellin, 2008). Tato vlastnost může pomoci při rozhodování 

o provedení dodatečného počtu zkoušek nebo měření za účelem zpřesnění výsledků. 

Metodu náhodných sad je možno kombinovat s metodou FOSM.  

4.4 Uvážení nejistot vstupních dat při použití metody limitní rovnováhy  

Christian et al. (1994) uvádí metodu, jak jednoduše zohlednit vstupní nejistoty při určení 

stupně bezpečnosti stability svahu zemní hráze ve výpočtu spolehlivosti. Spolehlivost je 

řešena pomocí zjednodušené metody first order reliability metod (FORM), vlastní stabilita 

svahu pak zjednodušenou Bishopovou metodou resp. metodou Morgenstern-Price 

u alternativního tvaru hráze. Základem použité metody FORM je metoda FOSM, jejím 

prostřednictvím vstupují do výpočtu všechny identifikované variability. Výsledkem je 

střední hodnota stupně bezpečnosti 𝜇(𝐹) a rozptyl 𝜎(𝐹), které určují celkovou 

spolehlivost vyjádřenou jako parametr  𝛽 vyjádřený rovnicí  

 𝛽 =
𝜇(𝐹) − 1

𝜎(𝐹)
 (4.32) 

Důraz je v tomto případě kladen především na precizní zpracování výskytu všech 

možných nejistot, které mohou ovlivnit stabilitu. K těm patří kromě popisovaných 

odchylek parametrů zemin také geometrické odchylky či nedodržení technologických 
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postupů budované konstrukce, v uvedeném zemní hráze. Christian et al. (1994) 

klasifikují původ nejistoty do dvou skupin. První jsou nejistoty vyplývající z rozptylu 

vstupních dat (data scatter) a druhé potom systematické chyby (system errors) při odhadu 

hodnot vstupních dat. Rozptylem dat je myšlena přirozená prostorová proměnlivost 

vlastností zemin spolu s náhodnou chybou související s určením těchto vlastností. 

Systematická chyba v odhadu je potom způsobena zejména malým počtem odebraných 

vzorků (statistická nejistota) a experimentální chybou při měření. K této chybě je také 

započítána modelová nejistota, která má svůj původ ve zjednodušení prostorového 

problému na rovinný, ve špatném vyhodnocení nejkritičtější smykové plochy a 

v numerickém zaokrouhlování. 
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5. Příprava a kalibrace dat pro numerické simulace  

5.1 Geologický popis lokality odběru laboratorně zkoumaných vzorků 

Popisné statistické parametry a další výsledky laboratorních zkoušek vzorků písku 

pocházejí z lokality pískovny Kolný, která se nachází v Třeboňské pánvi. Podle 

regionálně geologického zařazení v rámci soustavy Českého masivu náleží pánev 

do platformní jednotky křídy, regionu jihočeských křídových pánví. Tento region se 

skládá ze dvou samostatných pánví Českobudějovické a Třeboňské vzájemně oddělených 

Lišovským prahem. Podloží pánví a hrásťovou strukturu Lišovského prahu tvoří 

moldanubické krystalinikum.  

Obě pánve s tektonickou predispozicí byly v počátcích svého vzniku zřejmě spojeny 

do jednoho celku či spolu alespoň vzájemně komunikovaly v rámci širší soustavy 

označované jako Paratethyda (Paratethys). Ta tvořila severní část západní větve Tethydy 

(Tethys), tj. soustavy částečně vzájemně propojených pánví se střídající se limnickou, 

brakickou a paralickou sedimentací (Chlupáč et al., 2002). Sedimentace v propojených 

jihočeských pánvích stratigraficky probíhala od období pozdní křídy turon, santon 

(Knobloch, 1985; Heřmanová, 2014) s občasnými přestávkami až do období svrchního 

pliocénu a je označována v převážné míře jako sladkovodní s občasnou mořskou insgresí. 

Ve svrchním pliocénu došlo v důsledku tektonických saxonských pohybů k výzdvihu 

Lišovského prahu. Tímto zásahem nastalo trvalé oddělení obou pánví a zároveň došlo 

také k oddělení od soustavy pánví Paratethydy (Chlupáč et al., 2002). V této souvislosti se 

také změnil systém odvodňování celého území. Odtok vody, který až doposud směřoval 

k jihovýchodu, se obrátil k severu, tudíž směrem do centra Českého masivu. 

V následujícím období v důsledku změny vodního režimu a z ní vyplývající masivnější 

vodní eroze jsou usazovány zejména říční štěrky a písky. 

Sedimenty v pánvích lze litostratigraficky rozdělit na svrchněkřídové tvořené 

klikovským souvrstvým. Přechod k terciérním usazeninám tvoří lipnické souvrství 

dochované pouze v Třeboňské pánvi. Následují souvrství zlivské, dominantní 

mydlovarské, domanínské a ledenické v tomto pořadí od nejstaršího. S ohledem 

na původ vzorků, z nichž pochází stěžejní data použitá v této práci, bude blíže popsáno 

pouze souvrství klikovské těžené v oblasti pískovny Kolný. 

Klikovské souvrství se vyznačuje říčními a jezerními sedimenty. V níže položených 

vrstvách se tyto sedimenty vyskytují s převahou pískovců (bělošedých, arkózovitých) 

spolu s železitými slepenci. Výše uložené vrstvy tvoří pestrobarevné prachovce a železité 

pískovce, které následně střídají opět šedé pískovce a jílovce doplněné lokálně 

zuhelnatělou vrstvou či sideritovými shluky. Nejvyšší mocnost klikovského souvrství 

v Třeboňské pánvi je 450 m (Chlupáč et al., 2002). 

Klikovské souvrství představuje nejstarší sedimentační člen Třeboňské pánve. 

Stratigraficky jsou zastoupeny pouze sedimenty jeho svrchního oddílu ve vývoji písčitém 

a jílovitém. Převládajícím horninovým typem jsou jemnozrnné, středně zrnité až 

hrubozrnné křemenné, často jílovité písky až pískovce vyznačující se pestrým – bělavým, 

žlutavým, hnědým, červenohnědým nebo fialovým zbarvením, případně 
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mramorováním. Charakteristické je pro ně nestejnoměrné zrnitostní složení, které se 

často velmi rychle mění ve vertikálním i horizontálním směru. Hojné jsou přechody 

ve slepence s různým stupněm zpevnění závislým na druhu tmelu. Tyto pískovce 

i slepence mívají malé množství limonitického nebo hematitového tmelu, případně 

kaolinitického pojiva. Větší množství železitého tmelu obsahují zpravidla tvrdé, 

deskovitě až lavicovitě odlučné pískovce a slepence tmavohnědého až temně rudého 

zabarvení. Jsou charakteristické pro svrchní oddíl klikovského souvrství v této části 

Třeboňské pánve. Vyskytují se často v úlomcích lavic až 40 cm mocných a jejich největší 

známé výskyty jsou v pískovnách na severovýchodě od Velechvína a u Hrutova. V tomto 

vývoji klikovského souvrství lze často pozorovat gradační, místy křížové zvrstvení písků 

a pískovců, v obou případech však dosti nezřetelné. Usazený materiál bývá nevytříděný. 

Uplatňují se zde zejména frakce jemnozrnných až středně zrnitých písků 

s poloopracovanými zrny křemene o velikosti 3-5 mm (Suk et al., 1978; Mayer, 2013). 

Méně rozšířený jalovcový vývoj převládá v okolí obcí Hůrky, Hrutov a Slověnice a místy 

na území Mazelova, dále u Borku. Zde přesahují sedimenty klikovského souvrství 

z Českobudějovické pánve před hluboký zlom k západu. Převládají pestré, žlutavé, 

bělavé, šedé, místy hnědě až rudě skvrnité, písčité až silně písčité jílovce a siltovce, 

zpravidla s menším množstvím kaolinitického pojiva, ale jejich zrnitostní složení je dosti 

proměnlivé (Mayer, 2013). 

V sedimentech klikovského souvrství je jako hlavní složkou zastoupen křemen, který 

tvoří nejpodstatnější součást pískovců. V menší míře se pak vyskytují živce, většinou 

draselné, kaoliniticky zvětralé. Ze slíd bývá většinou zastoupen muskovit a v malém 

množství chlorit. V asociaci těžkých minerálů je zde zastoupen především zirkon 

a turmalín, dále rutil, disten a opaktní minerály. Jílová součást pískovců je kaolinitická 

(Suk et al., 1978). 

Geologická mapa lokality je uvedena v příloze č. 1. 

5.2 Mohr-Coulombův konstituční model 

Ke zkoumání společného vlivu obou variabilit na chování geotechnických konstrukcí 

popsaných v dalších kapitolách bylo nutné vybrat způsob, jakým bude při modelování 

popsáno přímo chování zeminy jako prostředí, kam je konstrukce umístěna. Pro obě 

konstrukce byl k tomuto popisu zvolen Mohr-Coulombův konstituční model, i když je již 

v současnosti překonán dokonalejšími modely. Tyto modely jsou sice schopny lépe 

vystihnout chování zeminy při jejím namáhání, např. při analýze nedrénovaných stavů, 

na druhé straně je však Mohr-Coulombův model stále oblíbený a často používaný 

v geotechnické praxi. 

Vlastní chování zeminy principiálně popisované tímto modelem je ideálně plastické resp. 

elasticko-ideálně plastické, tedy dvoufázové. Rozdělení obou fází znázorňuje obr. 5.1. 

V první fázi zatěžování je vztah zatížení vs. přetvoření lineárně rostoucí. Po dosažení 

maxima nastává druhá fáze, kdy s rostoucím přetvořením zůstává hodnota napětí 

konstantní, dochází tedy k plastickému přetváření materiálu.  



5. Příprava a kalibrace dat pro numerické simulace 

  
25 

 

Obr. 5.1: Dvoufázový popis chování zeminy předepsaný Mohr-Coulombovým modelem 

(Zhao et  al.,  2016). 

 

Obr. 5.2: Porovnání skutečného průběhu smykového přetvoření z triaxiální zkoušky se stavem 

předepsaným pomocí Mohr-Coulombova modelu při dosažení vrcholové pevnosti. 

Lineární chování vychází z Hookova zákona pro ideální pružnost a je řízeno dvojicí 

parametrů ─ Youngovým modulem 𝐸 a Poissonovým číslem 𝜈. Druhou fázi určují další 

dva parametry, kterými jsou úhel vnitřního tření zeminy 𝜑 a soudržnost 𝑐. Posledním 

parametrem nezbytným pro definici chování tímto modelem je úhel dilatance 𝜓, který 

popisuje nevratnou změnu objemu při smyku zeminy. Model uvažuje pouze jednu 

stavovou proměnnou. V souvislosti s řešením vlivu variability byl v této práci 

Mohr-Coulombův konstituční model uplatněn jako model nesdružené plasticity, 

u kterého platí 𝜑 ≠ 𝜓. Na obr. 5.2 je vykreslen průběh porušení vzorku při provádění 

triaxiální zkoušky a zároveň je zde zobrazen průběh této zkoušky modelovaný pomocí 

Mohr-Coulombova modelu.  

5.3 Vstupní data a kalibrace 

Jako základní vstupní data pro kalibraci byly použity datové sady získané při 

laboratorních zkouškách, které jsou uvedeny v pracích Suchomel et Mašín (2011) a Mayer 

(2013). Tyto práce, jak již bylo naznačeno v úvodu, se odděleně zabývají prostorovou 

a experimentální variabilitou. K dispozici byly datové výstupy z laboratorních zkoušek 
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měření úhlu přirozené sklonitosti, izotropně konsolidovaných triaxiálních zkoušek 

a oedometrických zkoušek. Data z oedometrických zkoušek nebyla využita.  

Hlavním cílem této práce je ověřit princip metody popsané v kap. 4.2 při použití 

Mohr-Coulombova modelu chování zeminy na základě znalostí statistických parametrů 

variability ─  experimentální a totální (prostorové zatížené chybou měření). Vzhledem 

k tomu, že tato metoda je založena na principu odečtu rozptylu experimentální 

variability daného parametru od rozptylu totální variability tohoto parametru, byly pro 

stanovení těchto charakteristik v prvním kroku nakalibrovány obě sady vstupních dat. 

Kalibrace byla provedena s využitím programových algoritmů (dále jen skriptů) v jazyce 

Awk a Bash.  

5.3.1 Kalibrace Youngova modulu pružnosti 

Ze zobrazení závislosti deviátorového napětí na smykovém přetvoření 𝑞 vs. 휀𝑠 byl určen 

Youngův modul pružnosti. Modul je uvažován jako sečný a jeho velikost jako směrnice 

přímky, která prochází počátkem souřadné soustavy (s. s.) a bodem P, jehož souřadnice 

jsou označeny jako [ε𝑠𝑞50; 𝑞50]. Souřadnice byly určeny pomocí maximální hodnoty 𝑞. 

K této hodnotě byla určena odpovídající poloviční hodnota, pro kterou byla v rozmezí 

0 ─ 𝑞𝑚𝑎𝑥 nalezena její nejbližší nižší a nejbližší vyšší hodnota 𝑞 a jim odpovídající dvojice 

hodnot ε𝑠. Princip odvození je uveden na obr. 5.3. Z výčtu dat jsou tedy vybrány dva 

body, mezi kterými se nachází hledaná hodnota 𝑞50 a jí odpovídající hodnota ε𝑞50 je 

neznámá. Pro určení této hodnoty byla pomocí normálového vektoru sestavena lineární 

rovnice přímky procházející dvěma uvedenými body. Z této přímky bylo následně 

přetvoření ε𝑠𝑞50 dopočítáno. Velikost modulu směrnice přímky je pak dána podílem 

souřadnic směrového vektoru mezi počátkem s. s. a bodem P. 

 

Obr. 5.3: Stanovení Youngova modulu pomocí sečny procházející bodem P.  

5.3.2 Kalibrace úhlu vnitřního tření 

Stanovení úhlu vnitřního tření 𝜑 je v návaznosti na použití v obou aplikacích odlišné. Pro 

analýzu chování základu byl uvažován vrcholový úhel vnitřního tření zeminy stanovený 
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na základě dat z triaxiální zkoušky a byl zaveden předpoklad nulové soudržnosti 

zeminy c. Hodnota úhlu je stanovena pomocí směrnice přímky, která prochází počátkem 

s. s. a bodem, který odpovídá vrcholovému napětí, tj. maximálnímu deviátorovému 

napětí 𝑞𝑚𝑎𝑥 zobrazenému v závislosti na středním hlavním napětí 𝑝. V daném případě 

byly tedy v souboru dat nalezeny maximální hodnoty 𝑝𝑚𝑎𝑥 a 𝑞𝑚𝑎𝑥 a určena směrnice 𝑀 

popsané přímky podílem souřadnic směrového vektoru mezi počátkem s. s. a bodem 

se  souřadnicemi nalezených maxim. Následně byl díky této směrnici určen úhel vztahem 

 𝜑𝑝 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛
3𝑀

6 + 𝑀
 (5.1) 

V úloze stability svahu již nebyl úhel vnitřního tření uvažován jako vrcholový s nulovou 

hodnotou soudržnosti, ale jako kritický a jeho hodnota byla stanovena na základě měření 

úhlu přirozené sklonitosti. Pro tuto hodnotu byla dopočtena odpovídající soudržnost 𝑐, 

která byla zařazena do dalších výpočtů. 

5.3.3 Kalibrace úhlu dilatance 

Výchozím krokem pro odvození úhlu dilatance je opět přímková aproximace 

naměřených dat, přesněji zobrazené závislosti smykového 휀𝑠 a objemového přetvoření 휀𝑉 

vzorku na obr. 5.4, stanoveného na základě izotropně konsolidované drénované triaxiální 

zkoušky. Úhel dilatance 𝜓 byl stanoven jako úhel sečny mezi dvěma body označenými 

jako P a Q. Bod P označuje maximální kladnou hodnotu objemového přetvoření. Poloha 

bodu Q je nalezena jako hodnota, která leží v 6/10 (zaokrouhleno na celé číslo) celého 

intervalu dat. Úhel dilatance je pak určen dosazením do výrazu (5.2), kde 𝑘 je směrnice 

sečny určená znovu podílem souřadnic směrového vektoru daného body P a Q. 

 𝜓 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑘 (5.2) 

 

 

Obr. 5.4: Kalibrace úhlu dilatance. 
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5.3.4 Kalibrace Poissonova čísla 

Posledním kalibrovaným parametrem je Poissonovo číslo υ, jeho velikost je určena 

z vyhodnocení drénované triaxiální zkoušky na obr. 5.5, pomocí vztahu (5.3). V tomto 

výrazu Δ휀𝑎 a Δ휀𝑣 znamenají osové a objemové přetvoření při maximálním stlačení, 

k němuž dochází v první části zkoušky. Aby byl odstraněn vliv nerovnoměrného 

počátečního průběhu zkoušky v některých záznamech, byla maximální hodnota 휀𝑣 při 

výpočtu zvýšena o 40 %, Δ휀𝑣 se pak určí vztahem (5.4).  

 υ =
Δ휀𝑎 − Δ휀𝑣

2Δ휀𝑎
 (5.3) 

 Δ휀𝑣 = 1,4휀𝑣,𝑚𝑎𝑥 − 휀𝑣,𝑝𝑜č (5.4) 

 

 

Obr. 5.5: Kalibrace Poissonova čísla. 

5.3.5 Statistické vyhodnocení kalibrovaných dat 

Pro všechna uvedená kalibrovaná data byly určeny základní statistické charakteristiky 

aritmetický průměr, směrodatná odchylka a rozptyl dle vzorců uvedených v kap. 2.2 a to 

samostatně pro data popisující totální a experimentální variabilitu. 

Následně bylo ověřeno, zda mají takto upravená vstupní data předpokládané normální 

statistické rozdělení. Ověření bylo provedeno pomocí jednovýběrového 

Kolmogorov-Smirnovova testu. Jedná se o parametrický test dobré shody, ve kterém je 

testována nulová hypotéza, zda náhodný výběrový soubor pochází ze základního 

souboru s určitým typem rozdělení. Aby mohla být testována nulová hypotéza, jestli má 

sledovaná veličina v základním souboru danou distribuční funkci, zavádí se předpoklad, 

že sledovaná veličina je metrická a spojitá. Hlavním kritériem je absolutní maximum 

rozdílu hodnot teoretické a empirické distribuční funkce (Gajda, 2006). Výsledné hodnoty 

z kalibrace a předpokládané rozdělení hodnot daného parametru ověřené 

Kolmogorov-Smirnovovým testem jsou uvedeny v následujících tabulkách 5.1 a 5.2. 
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Histogramy relativních četností jednotlivých kalibrovaných parametrů 𝐸, 𝜑𝑝, 𝜓 jsou 

uvedeny v příloze č. 2.  

Tab. 5.1: Kalibrované parametry totální prostorové variability pro sedání základu. 

 
𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜑𝑝 [°] 𝜓 [°] 𝜐 [−] 

x̅ 65,150 42,416 19,952 0,307 

s 21,362 1,822 2,809 - 

rozdělení normální normální normální - 

 

Tab. 5.2: Kalibrované parametry experimentální variability pro sedání základu.  

 
𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜑𝑝 [°] 𝜓 [°] 𝜐 [−] 

x̅ 90,20 39,81 17,42 
 

s 24,653 1,623 3,315 - 

rozdělení normální normální normální - 

V příloze č. 3 jsou porovnány napěťo-deformační křivky stanovené na základě 

triaxiálních zkoušek a aproximace těchto zkoušek Mohr-Coulombovým modelem jak pro 

experimentální, tak i prostorovou variabilitu. Podobně příloha č. 4 porovnává změnu 

objemového přetvoření v závislosti na smykovém přetvoření z provedených triaxiálních 

zkoušek a aproximace těchto dat Mohr-Coulombovým modelem opět pro obě variability. 

Tabulky 5.3 a 5.4 uvádí kalibrované parametry pro použití k výpočtům souvisejícím 

se stabilitou svahu, ve kterých byl použit kritický úhel vnitřního tření a nenulová 

hodnota soudržnosti 𝑐.  

Tab. 5.3: Kalibrované parametry totální prostorové variability pro stabilitu svahu.  

 
𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜑𝑐  [°] 𝜓 [°] 𝜐 [−] 𝑐 [𝑘𝑃𝑎] 

x̅ 65,150 35,177 19,952 0,307 70,487 

s 21,362 1,683 2,809 - - 

rozdělení normální normální normální - - 

 

Tab. 5.4: Kalibrované parametry experimentální variability pro stabilitu svahu.  

 
𝐸 [𝑀𝑃𝑎] 𝜑𝑐  [°] 𝜓 [°] 𝜐 [−] 

x̅ 90,20 35,513 17,42 0,307 

s 24,653 0,597 3,315 - 

rozdělení normální normální normální - 
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6. Ověření vlivu variability vstupních dat na sedání plošného základu 

6.1 Úvodní popis 

K ověření vlivu prostorové a experimentální variability podle principu popsaného 

v kap. 4.2 byla v prvním případě zvolena geotechnická úloha sednutí ideálně tuhého 

plošného základu. Způsob, jakým bylo ověření provedeno, spočívá v použití metody 

Random finite element method (RFEM). Jádrem této metody je opakovaná simulace 

na principu metody Monte Carlo v tomto případě zatížení plošného základu. Samotný 

základ je umístěn na podloží, jehož parametry jsou vygenerovány s využitím teorie 

náhodných polí.  

Geometrie úlohy je převzata z práce Suchomel et Mašín (2011). Základ má šířku 5 m a je 

uložen na volném povrchu terénu, jeho interakce s podložím je tak pouze přes jeho 

spodní hranu. Jedná se o rovinný případ, délka základu je předpokládána jako 

nekonečná a úloha může být tedy definována také jako sedání dlouhého základového 

pasu. Aby mohla být provedena analýza sednutí, je základ postupně zatěžován pouze 

jedinou svisle působící silou v ose základu, dokud není v základové spáře dosaženo 

axiálního napětí 𝜎𝑎, které je stanoveno hodnotou 500 kPa. V úloze není přítomna 

podzemní voda. Výslednou hledanou veličinou je tedy hodnota svislého posunu základu 

𝑢𝑦 při dosažení uvedeného axiálního napětí. 

 

Obr. 6.1: Základní rozměry sítě a umístění plošného základu (Mašín, 2015). 

Síť, pomocí níž je diskretizováno podloží pod základem, má rozměry uvedené na obr. 6.1 

a tvoří ji celkem 1920 devítiuzlových kvadrilaterálních prvků. V místech 

předpokládaných největších posunů je větší počet menších prvků naproti tomu 

v odlehlejších místech je velikost prvků větší. Minimální velikost hrany prvku je 0,5 m.  

Parametry materiálu v jednotlivých prvcích sítě jsou generovány na základě 

charakteristik distribučních funkcí parametrů získaných při kalibraci. Tím je zajištěno, že 

v každé samostatné simulaci zatížení základu celkově odpovídají parametry podloží 



6. Ověření vlivu variability vstupních dat na sedání plošného základu 

  
31 

písku z pískovny Kolný, přestože vlivem náhodného pole jsou parametry jednotlivých 

prvků pokaždé jiné. 

Kompletní simulační proces byl zajišťován pomocí řídícího skriptu v jazyce Bash, který 

v sobě zahrnoval přípravu vstupních dat pro výpočet sednutí, spouštění vlastního 

výpočtu sednutí a analýzu dosaženého axiálního napětí v prostoru základové spáry. 

K celé výpočetní části včetně generací náhodného pole byl využit software Tochnog 

Professional (Roddeman, 2016). Podrobnější popis jedné výpočetní realizace, která se 

v rámci metody Monte Carlo opakovala dle zvolené četnosti, obsahuje následující 

kapitola. 

6.2 Výpočet sednutí 

K výpočtu byly použity níže uvedené vstupní parametry písku: 

- objemová tíha jílu 𝛾 = 19,08 kN ∙ m−3, 

- soudržnost 𝑐 = 1,00 kPa, 

- úhel vnitřního tření 𝜑´ = 42,41 °, 

- úhel dilatance 𝜓 = 19,95 °, 

- Youngův modul pružnosti 𝐸 = 65,15 MPa, 

- Poissonovo číslo 𝜐 = 0,31. 

Dále parametry převzaté z provedené kalibrace uvedené v tab. 5.1 a  

tab. 5.2 pro náhodnou generaci parametrů 𝐸, 𝜑 a 𝜓 s horizontální 𝜃𝑥 a vertikální korelační 

délkou 𝜃𝑦: 

𝜃𝑥 = 241,53 m 

𝜃𝑦 = 5,07 m 

Spuštění hlavního výpočtu sednutí předcházely dva kroky, jejichž výstupy byly v rámci 

bezprostředně navazujícího výpočtu nezbytné. Prvním z těchto kroků je uložení 

informace o pořadí aktuální realizace. Druhým byl pak přepočet charakteristických 

hodnot parametrů z kalibrace pomocí rovnice (4.16) užitím programu GNU Octave. 

V rámci tohoto kroku byla také uměle upravována míra experimentální variability 

z důvodu analýzy jejího vlivu, což bude uvedeno dále v textu. Upravené hodnoty 

distribuční funkce byly uloženy jako druhý vstupní soubor dat.  

Třetím krokem bylo již spuštění samotného výpočtu sednutí realizovaného pomocí 

programu Tochnog, na základě předepsaných parametrů výpočtu a dalších nezbytných 

vstupních údajů uložených pro potřeby programu v textovém souboru *.dat. Tento 

soubor pro uvedený výpočet obsahoval následující sekce: 

Úvodní informace a geometrická definice objektu 

V této části byly zadány základní údaje o prostorovém rozměru úlohy, podmínka 

deformace sítě společně s modelem, zanedbání setrvačných sil ve výpočtu. Geometrické 

vymezení modelovaného prostoru a umístění objektu (základu) je shodné s obr. 6.1. 
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Okrajové podmínky 

Numerickému modelu byly předepsány okrajové podmínky na geometricky 

definovaných hranicích z předchozího bodu konkrétně pro dolní, levý a pravý okraj to 

byla pevná hranice (nulová horizontální a vertikální rychlost pro celý čas výpočtu). 

U základu byl dovolen pohyb v obou směrech a zatížení jeho povrchu stejně jako 

povrchu terénu okolo něj bylo uvažováno jako 5 kPa. V celém průběhu výpočtu působilo 

gravitační zrychlení o standardní velikosti 9,81 m·s-2.  

Chování modelovaného materiálu  

Jak již bylo předesláno chování použitého písku při zatížení, bylo popsáno 

Mohr-Coulombovým konstitučním modelem, který byl blíže popsán v části 5.2. Jedním 

z předpokladů práce bylo, že některé z pěti parametrů, kterými bude model chování 

definován, nemají významný vliv na predikci výsledků získaných při simulacích zatížení 

základu. Proto byly pro zkoumání společného vlivu prostorové a experimentální 

variability vybrány pouze tři parametry, které byly generovány pomocí náhodného pole:  

𝐸 – Youngův modul pružnosti,  

𝜑𝑝 – úhel vnitřního tření zeminy ve vrcholovém stavu,  

𝜓 – úhel dilatance.  

Zbývající dva parametry 𝜐 – Poissonovo číslo a 𝑐 – soudržnost zeminy byly uvažovány 

jako konstantní. Hodnota 𝜐 jako průměrná hodnota určená při kalibraci všech zkoušek, 

hodnota soudržnosti jako nulová resp. blízká nule tj. 1 kPa. Nulová hodnota není 

z pohledu použitého materiálového modelu pro výpočetní program přípustná. Použitý 

materiálový model lze do výpočetního souboru zapsat jako 

group_type 0 -materi  

group_materi_memory 0 -updated 

group_materi_elasti_young 0 65150.49 (kPa) 

group_materi_elasti_poisson 0 0.307 (-) 

group_materi_plasti_mohr_coul 0 0.740 1. 0.348 (rad kPa rad) 

group_materi_density 0 1.908 (t·m-3) 

Význam řádků lze zkráceně interpretovat jako definici materiálového prostředí, 

ke kterému náleží parametry uvedené na řádcích 3-6, s jednotkami uvedenými v kulatých 

závorkách. Řádky 3, 4 udávají parametry 𝐸 a 𝜐 jdoucí po sobě tomto pořadí, řádkem 

5 jsou pak postupně zadány parametry 𝜑𝑝, 𝑐 a 𝜓; úhly musí být zadány v radiánech. 

Pohyb v rámci tohoto materiálu byl popsán aktualizovanou Lagrangeovou formulací. Jak je 

vidět v zápisu programu, nelze zapsat najednou všech pět parametrů Mohr-Coulombova 

modelu, ale je třeba je složit dohromady z elastických a plastických charakteristik. 

Nezbytnou charakteristikou daného materiálu je také objemová hmotnost uvedená 

na řádku 6.  
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Počáteční podmínky 

Počáteční podmínky zatížení základu byly určeny z Jákyho rovnice pomocí koeficentu 

zemního tlaku v klidu 𝐾0 (Jáky, 1944). 

Generace náhodného pole 

Náhodné pole bylo generováno na základě charakteristik distribučních funkcí zadaných 

pro vybrané parametry, v tomto případě pro parametry 𝐸, 𝜑𝑝, 𝜓, jejichž dvojice 

korelačních délek jsou shodné. Do výpočetního souboru se tyto parametry začlení sadou 

příkazů uvedených na  příkladu pro Youngův modul 𝐸 

control_distribute  14 -normal -group_materi_elasti_young 0 0  

control_distribute_parameters  14  E-m E-s 

control_distribute_correlation_length  14  241.538 5.07212 

control_distribute_seed  14  seed-E 

Údaje v řádcích znamenají, že náhodné pole hodnot Youngova modulu má mít normální 

rozdělení se střední hodnotou E-m a směrodatnou odchylkou E-s. Řádek 3 udává 

hodnoty korelačních délek ve vodorovném a svislém směru v uvedeném pořadí. 

Parametr seed-E, který pochází z prvního vstupního souboru, slouží jako výchozí 

hodnota ke generaci pseudonáhodných čísel, pomocí nichž bylo sestaveno náhodné pole. 

Konečný počet těchto čísel je roven počtu prvků v síti a tvoří vektor 𝐗 (x1, x2, xi, ...,xn). 

Vytvoření náhodného pole hodnot, které odpovídají parametrů vstupní sady dat C,  je 

založeno na sestavení korelační matice 𝐊, která je pozitivně definitní a obsahuje vzájemné 

korelační koeficienty všech hodnot. Korelační koeficient se vypočte podle rovnice (3.4). 

Matici 𝐊 potom lze rozložit užitím Choleského dekompozice na součin dvou 

trojúhelníkových matic, přičemž jedna matice je transpozicí druhé. Pokud horní 

označíme 𝐊 a dolní 𝐒𝑇 pak platí zápis  

 𝐊 = 𝐒S𝑇 (6.1) 

a může být sestaven vektor náhodných proměnných 𝐆 (G1, G2,… G𝑖, ...,Gn) vztahem (6.2), 

potom se dosazením tohoto vektoru do rovnice (6.3) vytvoří náhodné pole hodnot. 

 𝐆 = 𝐒𝑇𝐗 (6.2) 

 C𝑖 = �̅�𝐶 + 𝑠CAG𝑖 (6.3) 

 V rovnici (6.3) je proměnná C hledaný parametr určený na základě vstupní distribuční 

funkce charakterizované průměrem �̅�𝐶 a směrodatnou odchylkou 𝑠CA, která je upravena 

na základě lokálního průměrování jako  

 𝑠CA = √𝛾sC
2 (6.4) 
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kde 𝛾 je redukční faktor rozptylu stanovený podle rovnice (4.21) (Roddeman, 2016).  

Příklad vygenerovaného pole hodnot vrcholového úhlu vnitřního tření 𝜑𝑝 pro jednotlivé 

prvky sítě je zobrazen na obr. 6.2. Z obrázku je patrná menší horizontální proměnlivost 

parametru než vertikální, což odpovídá zadané dvojici korelačních délek. 

Posledními údaji v datovém souboru jsou informace o nastavení iteračního kroku, výběru 

proměnných, které jsou ukládány do výstupních souborů a sekce obsahující zápis vlastní 

výpočetní sítě. V této úloze nebyla síť nově samostatně generována, ale s ohledem 

na konzistentní průběh výpočtu pro následnou analýzu byla převzata z Mašín (2015). 

Výstupní soubor obsahuje pro účely další analýzy informace o průběhu svislé deformace 

v závislosti na rostoucím axiálním napětí v základové spáře. Dále jsou uložena data 

umožňující grafické zobrazení deformace sítě vlivem zatížení a zobrazení hodnot 

generovaného náhodného pole. 

Cílem této úlohy nebylo pouze aplikovat daný postup, ale souhrnně vyhodnotit, do jaké 

míry ovlivňuje znalost a přítomnost experimentální variability ve výpočtu výslednou 

hodnotu sednutí základu a její přesnost. Zároveň byl získaný výstup porovnán 

s výsledkem, který uvádí Mašín (2015), jenž provedl výpočet pomocí hypoplastického 

modelu pro shodnou úlohu. Aby bylo možné takovou analýzu provést, byl do výpočtu 

prostřednictvím druhého kroku, tedy před započetím výpočtu programem Tochnog, 

implementován násobitel experimentální variability 𝑚𝑒, kterým se upraví rovnice (4.20) 

na tvar 

 𝑣𝑎𝑟[휀𝑛[𝑋𝑖](𝑥)]A = 𝛾𝑛〈𝑣𝑎𝑟[휀𝑡[𝑋𝑖](𝑥)] − 𝑚𝑒𝑣𝑎𝑟[휀𝑒[𝑋𝑖]]〉 (6.5) 

Násobitel 𝑚𝑒 ve výpočtu jednoduchým způsobem koriguje míru uvažované 

experimentální variability, která je pevně stanovena před vlastním započetím simulace 

Monte Carlo. Hodnota násobitele se pohybuje v intervalu ⟨0; 1⟩, krajní meze v uvedeném 

pořadí vyjadřují absenci experimentální variability ve výpočtu nebo její plné započítání.  

 

Obr. 6.2: Výpočetní síť s náhodně vygenerovaným polem hodnot úhlu 𝜑𝑝.  
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6.3 Shrnutí výsledků, diskuse 

Výstupem provedených sad simulací byla vždy pro každou sadu s různou hodnotou 

koeficientu 𝑚𝑒 střední hodnota a směrodatná odchylka dosaženého sednutí. Aby bylo 

možné souhrnně porovnat vliv faktoru 𝑚𝑒, byly tyto střední hodnoty logaritmovány. 

 

Obr. 6.3: Pokles směrodatné odchylky v závislosti na rostoucím faktoru 𝑚𝑒. 

V rámci této úlohy byly provedeny simulace v rozsahu 600 a více realizací pro hodnoty 

násobitele 𝑚𝑒 = (0; 0,05; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9; 1). Hodnota 𝑚𝑒 = 0 znamená výpočet pouze 

na základě stanovené totální prostorové variability, naproti tomu 𝑚𝑒 = 1 plně uvažuje 

zjištěnou experimentální variabilitu. Závislost středních hodnot a směrodatných 

odchylek na hodnotě 𝑚𝑒 je uvedena na obr. 6.3. Z obrázku je patrné, že s rostoucí 

hodnotou 𝑚𝑒 klesá směrodatná odchylka dosaženého sednutí. Přítomnost experimentální 

variability ve výpočtu zužuje interval, ve kterém se pohybují dosažené hodnoty sednutí. 

Porovnáním s výsledky predikovanými výpočtem, kde bylo chování zeminy popsáno 

hypoplastickým modelem na obr. 6.4, je vidět, že se zde tento efekt projevuje také. 

Zároveň oba modely potvrzují, že nedochází k výrazné změně střední hodnoty sednutí.  

 

Obr. 6.4: Výsledky z výpočtů s hypoplastickým modelem popisujícím chování materiálu 

(Mašín,  2015). 
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7. Ověření vlivu variability vstupních dat na stabilitu svahu 

7.1 Úvodní popis 

Druhou aplikací vybranou pro ověření společného vlivu prostorové a experimentální 

variability byla úloha týkající se výpočtu spolehlivosti stupně bezpečnosti pro stabilitu 

svahu. Znovu byla použita metoda RFEM. Základní rozměry svahu a úroveň hladiny 

podzemní vody byly zvoleny shodně s uvedením v práci Suchomel et Mašín (2010), kde 

jsou studovány různé pravděpodobnostní metody výpočtu stability sesuvu. Tím však 

podobnost s uvedeným případem končí s výjimkou ověření sítě a dále byl pro svah 

uvažován materiál stejný jako v předchozí úloze, kterým je písek z lokality Kolný. 

Úloha se zaměřuje na analýzu vypočteného stupně stability. V rámci jedné simulace je 

tedy zatěžován svah časově vzrůstajícím tíhovým zrychlením a je sledován moment, při 

kterém dojde ke kolapsu svahu. Tato numerická aplikace způsobu zatížení tak odpovídá 

praktické modelové aplikaci, kdy je efekt vrůstajícího zatížení na model uskutečňován 

odstředivou silou při řízené rotaci celého modelu. 

Pro zadaný tvar svahu byla pomocí programu GiD vygenerována výpočetní síť 

znázorněná na obr. 7.1, která se skládá z 840 devítiuzlových kvadrilaterálních prvků. 

Z  nich má většina čtvercový tvar s délkou strany 1,7 m. V místě šikmé roviny povrchu 

svahu byly čtvercové prvky deformovány na tvar pravoúhlých lichoběžníků nebo 

pravoúhlých trojúhelníků. Počet integračních bodů prvku v takovém případě zůstal 

zachován, pouze se posunuly jejich pozice v rámci prvku. Okolí paty svahu 

a předpokládané odlučné zóny sesuvu je dostatečně rozšířeno, aby různé tvary 

smykových ploch nebyly ovlivněny okrajovými podmínkami modelu. 

 

Obr. 7.1: Výpočetní síť složená z 840 devítiuzlových prvků s vyznačenou úrovní HPV. 

Celý simulační proces byl realizován obdobným postupem jako v předešlé úloze, tedy 

nastavením metody Monte Carlo spolu s generací náhodného pole materiálových 

parametrů pomocí řídícího skriptu. Než bude tento proces v místech, která se neshodují 

s předešlým postupem u výpočtu sedání základu, popsán, bude nejprve uveden způsob 

ověření funkčnosti a použitelnosti vygenerované sítě. 
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7.2 Ověření vytvořené výpočetní sítě 

Podkladem pro ověření funkčnosti modelu s novou sítí jsou publikované výsledky 

o stabilitě svahu před sesuvem, analyzované na základě zaznamenaných parametrů. 

Sevaldson (1956) a Suchomel et Mašín (2010) určili užitím dvou rozdílných metod stupeň 

bezpečnosti (factor of safety – FS) pro předmětný homogenní svah jako: FS=1 (Sevaldson) 

a FS=1.02 (Suchomel et Mašín). Způsob ověření, zda je svah stabilní, nestabilní nebo 

přímo na hranici mezi oběma možnostmi, spočívá na principu uvedeném v Suchomel et 

Mašín (2010). Synchronizace času a působícího tíhového zrychlení 𝑔 = 9,81 m·s-2 je 

zvolena tak, aby celková tíha materiálu, která se vlivem rostoucího zrychlení postupně 

zvyšuje, dosáhla hodnoty odpovídající přirozenému působení tíhového zrychlení v čase 

𝑡 = 1 s. Pokud v tomto čase svah zkolabuje, je za daných podmínek a s použitím nově 

vygenerované výpočetní sítě svah přesně na hranici mezi stabilitou a nestabilitou, což je 

v souladu s výsledky v uvedených pracích. 

V souvislosti s uvedeným byly nejprve vytvořeny řídící a výpočetní datový soubor, 

pomocí nichž byla nová síť ověřena. Pro následnou generaci náhodného pole 

se prostřednictvím řídícího souboru opět ukládala informace o pořadí aktuální realizace 

do samostatného vstupního souboru s názvem seed.dat. Druhý vstupní soubor vycházející 

z přepočtu statistických charakteristik se v tomto případě nevytvářel. Poté byl spuštěn 

simulační výpočet programem Tochnog, prostřednictvím kterého bylo realizováno 

rostoucí zatížení a vypočítána odezva svahu na zatížení vyvolané tíhovým zrychlením. 

Struktura a popis datového souboru se oproti souboru pro výpočet sednutí základu 

odlišují pouze v dílčích částech.  

K výpočtu byly použity vstupní parametry marinního jílu uvedené v práci Suchomel 

et Mašín (2010): 

- objemová tíha jílu 𝛾 = 18,6 kN ∙ m−3, 

- soudržnost 𝑐 = 10 kPa, 

- úhel vnitřního tření 𝜑´ = 27,1 °, 

- úhel dilatance 𝜓 = 19,95 °, 

- tíha vody 𝛾𝑤 = 13,1 kN ∙ m−3, 

- Youngův modul pružnosti 𝐸 = 10 MPa, 

- Poissonovo číslo 𝜐 = 0,4. 

S ohledem na náhodnou generaci parametrů 𝑐 a 𝜑´, byla ještě uvažována korelační délka 

homogenního svahu 𝜃 = 10 m a zadány i jejich směrodatné odchylky 𝜎𝜑 = 1,63 ° 

a 𝜎𝑐 =  2,1 kPa. Průběh hladiny podzemní vody byl do výpočtu zadán přímo 

do výpočetního souboru pomocí souřadnic. 

Z toho důvodu, že je struktura výpočetního souboru podobná, jako v případě výpočtu 

sednutí, budou dále uvedeny pouze dílčí rozdíly oproti výpočetnímu souboru sedání.  

Úvodní informace a geometrická definice objektu 

Mezi základní vstupní proměnné byla nově přidána informace o hydrostatickém tlaku 

podzemní vody a změněna geometrie úlohy, která odpovídá obr. 7.1. 
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Okrajové podmínky 

Pro dolní hranici výpočetní sítě byla předepsána nulová horizontální a vertikální změna 

rychlosti. U levého a pravého okraje pak platí tato podmínka pouze pro horizontální 

směr.  

Chování modelovaného materiálu  

Náhodně generované parametry Mohr-Coulombova modelu byly v tomto případě 

pouze:  

φ – úhel vnitřního tření zeminy  

c – soudržnost.  

Pro oba parametry byla zadána korelační délka 𝜃 = 10 m shodná pro horizontální 

i  vertikální směr. 

Počáteční podmínky 

Protože byl celý model zatěžován rostoucí hodnotou gravitačního zrychlení, byla tato 

hodnota v počátku simulace nastavena jako nulová. Hodnoty 9,81 m·s-2  bylo dosaženo 

v čase 1 s. Tento přírůstek byl zachován po celý nastavený čas simulace. 

Jako výstup se ukládala pouze jediná proměnná, kterou byl čas sledovaný zároveň 

skriptem v řídicím souboru. Jakmile došlo ke ztrátě stability a změně, při níž se celý svah 

začal pohybovat, byl výpočet na základě malého přírůstku výpočetního času zastaven. 

Rozdíl přírůstku mezi dvěma kroky byl nastaven na rozdíl řádově 10-4 s.  

 

Obr. 7.2: Histogram četností dosaženého kolapsu při ověření nově vygenerované sítě.  

Pro uvedené parametry bylo provedeno 1400 realizací, ze kterých byl sestaven histogram 

četností dosažených časů na obr. 7.2, ve kterých došlo k sesunutí svahu. Z uvedeného 

obrázku je patrné, že hodnota téměř přesně dosahuje FS=1, který odpovídá dosažení času 

𝑡 = 1 s (ve skut. 𝑡 = 1,017), což koresponduje se stupni uvedenými v úvodu 

a vygenerovaná síť tedy věrně popisuje studovaný svah.  
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7.3 Výpočet stability svahu pro studované parametry variability písku 

Po ověření sítě byl výpočetní soubor obměněn tak, aby obsahoval parametry 

zkoumaného písku. Oproti základu byla navíc uvažována nenulová hodnota soudržnosti 

ve spojení s kritickým úhlem vnitřního tření. Parametry pro tento výpočet jsou uvedeny 

v tab. 5.3 a tab. 5.4. Náhodně generovanými parametry byly stejně jako v případě sedání 

plošného základu parametry 𝐸, 𝜓, a úhel 𝜑𝑐 s korelačními délkami 241,53 m a 5,07 m. 

Ostatní parametry a podmínky zůstaly zachovány z předešlé části zaměřené na ověření 

sítě.  

Po spuštění takto nastavené simulace však buď v některých případech nedocházelo 

ke kolapsu svahu, nebo až v časech, které odpovídaly dosažení desetinásobku tíhového 

zrychlení. Důvodem k tomuto chování je zřejmě kombinace vysoké soudržnosti a vysoké 

hodnoty jedné z korelačních délek. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k faktorování 

hodnoty soudržnosti na hodnoty 10 %, 15 % a 20 % původní hodnoty, označené faktorem 

𝑚𝑐 =  (0,1; 0,15; 0,2) a zároveň byl zkoumán vliv experimentální variability. S ohledem 

na vyšší nároky na výpočetní čas byly zvoleny pouze hodnoty násobitele experimentální 

variability 𝑚𝑒 =  (0; 0,5; 1). Při tomto způsobu již docházelo ke kolapsu svahu, ale 

zobrazením dosažených stupňů bezpečnosti nebylo dosaženo normálního rozdělení 

těchto hodnot, zejména pokud byla zcela zanedbána experimentální variabilita (𝑚𝑒 =  0).  

Následným krokem bylo ověření vlivu generovaných náhodných proměnných. 

Ve výpočtu tak byla uvažována pouze jedna náhodná proměnná namísto původních tří, 

konkrétně šlo o úhel vnitřního tření. Tato změna přinesla pozitivní vliv v mírném 

zkrácení výpočetní doby, přesto vhodných podmínek pro vyhodnocení vlivu variabilit 

nebylo dosaženo. Další zvolený postup znamenal mírný odklon od parametrů písku 

z pískovny Kolný. Jako hodnota soudržnosti byla uvažována pouze hodnota 𝑚𝑐 = 0,1 

a pro horizontální i vertikální směr nastavena jednotná hodnota korelační délky 

𝜃 =  5,07 m.  

 

Obr. 7.3: Náhodné rozmístění hodnot úhlu dilatance, při použití shodné vertikální a horizontální 

korelační délky. 

Změnu znázorňuje obr. 7.3, na kterém je patrná absence zón charakterizujících 

vrstevnatost podloží, jako tomu bylo v případě obr. 6.2. V tomto případě došlo 

ke zkrácení výpočetní doby a dosažení takového rozložení hodnot, které lze považovat 

za normální.  
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7.4 Shrnutí výsledků, diskuse  

Z výstupů provedených simulací za různých podmínek, lze vyhodnotit, že pro základní 

předpokládanou variantu je vzhledem k vysoké hodnotě soudržnosti v kombinaci 

s daným prostorovým rozložením extrémně náročné provádět výpočty ke zhodnocení 

vlivu variability.  

V upravené variantě s faktorováním hodnoty soudržnosti na hodnoty 10 %, 15 % a 20 % 

původní velikosti, lze spekulovat, že v případech  𝑚𝑒 =  0,5 a 1,0 pro 𝑚𝑐 = 0,1 na obr. 7.4 

by bylo při dostatečném provedení simulací dosaženo normálního rozdělení. Znamenalo 

by to však vynaložení velkého množství výpočetního času, násobně více pak pro hodnoty 

𝑚𝑐 = 0,15 a 0,2. V těchto variantách totiž byl časový interval kolapsů svahu širší, než jak 

je uvedeno na obr. 7.4. Tímto postupem lze však vyhodnotit závislost rostoucího stupně 

bezpečnosti na vstupní hodnotě soudržnosti, která je znázorněna na obr. 7.5.  

 

Obr. 7.4: Histogramy dosažených časů kolapsu při soudržnosti 𝑚𝑐 = 0,1 tj. 7,05 kPa, násobiteli 

experimentální variability 𝑚𝑒 =  (0; 0,5; 1) – obrázky zleva doprava a rozdílných korelačních 

délkách 𝜃𝑥 a 𝜃𝑦. 

 

 

Obr. 7.5: Závislost střední hodnoty 𝑡 (FS) na rostoucí hodnotě 𝑐. 

Varianta shodných korelačních délek již naznačuje normální rozložení hodnot, jak je 

znázorněno na obr. 7.6. Je možno uvést, že při výpočtu s uvážením experimentální 

variability roste dosažená hodnota stupně bezpečnosti, zároveň se nemění směrodatná 

odchylka a je tak možno předpokládat nižší pravděpodobnost sesunutí svahu. Nicméně, 
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v této úloze se prokázal významný vliv výchozích materiálových parametrů především 

soudržnosti ve spojení s korelační délkou. Ve výpočtu stability svahu byl stejně jako 

v Suchomel et Mašín (2010) zaveden vliv artézsky napjaté hladiny podzemní vody 

pomocí vyšší objemové tíhy kapaliny. Tato skutečnost je v případě simulované stability 

svahu z písku nereálná, zároveň však nemá vliv na dosažené závěry.  

 

Obr. 7.6: Histogramy dosažených časů kolapsu při soudržnosti 𝑚𝑐 = 0,1 tj. 7,05 kPa, násobiteli 

experimentální variability 𝑚𝑒 =  (0; 0,5; 1) – obrázky zleva doprava a shodných korelačních 

délkách 𝜃𝑥 a 𝜃𝑦. 

 

Obr. 7.7: Změna 𝑡 (FS) v závislosti na uvažované hodnotě experimentální variability. 
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8. Závěr 

Použití numerického modelování v inženýrskogeologické praxi s sebou nezbytně přináší 

otázku, s jakou přesností mohou numerické modely předpovědět správný výsledek. 

Přestože jsou v současnosti široké výpočetní možnosti, které dovolují provádět náročné 

numerické simulace, tak stále velmi záleží na vstupních datech, se kterými se 

v simulacích počítá. Pro geologické prostředí – zeminu nebo horninu jsou standardně 

základním zdrojem vstupních parametrů pro model materiálové vlastnosti získané 

vyhodnocením laboratorních zkoušek. 

V této práci byl ověřen jeden ze způsobů, jehož pomocí je možné společně aplikovat 

znalosti o prostorovém rozložení parametrů a kvantifikovanou experimentální chybu, 

která byla vnesena při stanovení parametrů. Z uvedených výsledků je patrné, že vliv 

experimentální variability je nezanedbatelný a způsob, jakým byl začleněn 

do numerických výpočtů, nevyžaduje extrémní matematickou náročnost.  

V deformační úloze sedání plošného základu byl prokázán efekt poklesu směrodatné 

odchylky, který fakticky zpřesňuje vypočítané hodnoty dosaženého sedání. V případě 

úlohy zaměřené na stabilitu svahu byl přes počáteční obtíže, dané zejména 

materiálovými charakteristikami, také prokázán alespoň částečný vliv experimentální 

variability ve výpočtu. Použitá metoda dovoluje zpřesnit numerické výpočty, 

bez nutnosti přímo stanovovat čistě prostorové parametry zeminy zohledňováním 

příspěvků ostatních nejistot. Naproti tomu vyžaduje znalost experimentální variability 

vzniklé při stanovení parametrů polním nebo laboratorním měřením. 
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