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1. ÚVOD A CÍLE PRÁCE 

1.1 ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Vývoj přístupu k vodním dílům (VD) směřuje k systematickému snižování rizik 
plynoucích z jejich provozu na společensky přijatelnou úroveň. Tento vývoj je 
společný pro VD různých kategorií, významů a funkcí. Obvykle se ale liší způsoby, 
jakým lze snížení rizik dosáhnout. Proto je požadováno pro významná VD (zejména 
I. a II. kategorie) provádět opatření, která zajistí bezpečnost při běžných situacích, za 
návrhových povodňových situací a také při souběhu nepříznivých situací či 
teoretických hydrologických extrémech. Hlavním, v současné době používaným 
postupem, je dlouhodobý a kontinuální technickobezpečnostní dohled plně začleněný 
do provozu VD. Další vhodná opatření jsou například systematické zpracování a 
analýza poruch či dlouhodobé statistické zpracovávání měřených dat na různých VD. 

V právních předpisech je vymezeno, jak kategorizovat VD podléhající TBD dle 
potencionálních dopadů, jakými náležitostmi se technickobezpečnostní dohled (TBD) 
řídí a jaké veličiny mají být sledovány. Pro vykonávání TBD nad VD bývá zpravidla 
vypracován Projekt měření, ve kterém se navrhují měřicí zařízení a Program TBD, 
dle kterého se provádění dohledu řídí. Těmto dokumentům by mělo předcházet 
vypracování prognózy hodnot sledovaných veličin, z níž jsou stanoveny mezní 
hodnoty pro tyto veličiny. Předpisy však nevymezují, jakým způsobem mají být 
stanoveny mezní či obecně limitní hodnoty sledovaných veličin, ani kdo tyto hodnoty 
stanoví. Pro sledování měřených veličin je v dnešní době používána řada 
automatizovaných postupů, do kterých může být začleněno zhodnocení a porovnání 
automatického měření s mezními hodnotami. Tento aspekt, důraz na zvyšování 
bezpečnosti VD a nutnost průběžné aktualizace mezních hodnot vedou ke snaze 
rozšířit možnosti, jak mezní hodnoty stanovit. Mají-li mezní hodnoty informovat o 
aktuálním chování hráze, o stavu a bezpečnosti, je potřebné pro jejich určení použít 
různých metod, které spolu s bohatými zkušenostmi hlavních pracovníků TBD riziko 
vzniku poruchy VD, respektive sypané hráze, minimalizují. 

Chování sypaných hrází je ovlivněno především etapou jejich života a stavem, a je 
stejně jako měřené veličiny, časově závislé. Jiné chování můžeme očekávat při 
výstavbě, kdy dochází k primární konsolidaci, jiné při prvním plnění nádrže a jiné při 
dotvarování hráze v následujících desítkách let (sekundární konsolidace). Chování se 
mění při povodňovém stavu i během běžného provozu za měnících se klimatických 
podmínek. Modely, které se snaží postihnout chování přehradní hráze v čase, 
nazýváme modely chování, obvykle jde o modelování sdruženého působení 
mechanických a hydraulických účinků v čase (sdružený hydromechanický model 
chování). Sestavení modelu chování sypané hráze je klíčový bod navrženého postupu 
pro stanovení mezních hodnot. 
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1.2 CÍLE PRÁCE 

Cílem této doktorské práce je návrh postupu stanovení mezních hodnot posunů 
sledovaných v rámci TBD nad sypanými hrázemi s využitím metody dílčích 
součinitelů (dle metody mezních stavů). Práce navrhuje postup u zemních těles 
sypaných hrází VD, kde je systematicky prováděno měření. Zaměřuje se na sypané 
hráze s návodním plášťovým těsnicím prvkem. Součástí práce je případová studie pro 
VD Morávka, ve které jsou analyzovány svislé posuny a demonstrovány metody 
navržené pro stanovení mezních hodnot. 

Pro aplikaci navrženého postupu zahrnuje tato práce citlivostí analýzu chování 
homogenní sypané hráze s použitím sdružené hydromechanické úlohy. Její závěry tak 
mohou sloužit pro interpretaci modelu chování. 

2. SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ A VYMEZENÍ POJMŮ 

2.1 PORUCHY, MONITORING A TBD VODNÍCH DĚL 

Systematický monitoring VD byl na území České Republiky ustanoven vyhláškou 
z roku 1975 [Vyhláška č. 62/1975 Sb.], která odrážela potřebu předcházet poruchám 
VD, které měly v řadě předcházejících případů katastrofální dopady, například 
Baldwin Hills (1963), Panshet (1961) [Saxena, Sharma 2005], na našem území 
například Pilská (1854) či Bílá Desná (1916) [Jandora, Říha, 2002]. Povinnost 
nezávislého monitoringu VD je od roku 2001 zakotvena přímo ve vodním zákoně 
[Zákon 254/2001 Sb.] a je blíže specifikována vyhláškou o provádění TBD 
[Vyhláška č. 471/2001 Sb.] a metodickým pokynem Ministerstva zemědělství (MZE) 
[č. 1/2010 č.j. 37380/3010–15000]. Ve vyhlášce [471/2001 Sb.] je popsán obsah 
Projektu měření a Program TBD, který obsahuje mezní hodnoty, není zde však přesně 
uvedeno, jakým způsobem se mají stanovit. Mezní hodnoty mohou být stanoveny při 
návrhu projektantem na základě modelového výpočtu nebo hlavním pracovníkem 
TBD na základě statistických zpracování měřených hodnot, analogie, výpočtů 
stability apod. U VD s nižším rizikem vzniku škody mohou být odvozeny na základě 
analogie a zkušeností. Analýza poruch sypaných hrází je jedním z podkladů pro 
vymezení měřených veličin a stanovení jejich mezních hodnot.  

2.2 DEFINICE LIMITNÍCH HODNOT TBD 

Ve vyhlášce o provádění TBD [Vyhláška č. 471/2001 Sb.] jsou definovány celkem 
tři typy limitních hodnot (mez bdělosti, mezní hodnota a kritická hodnota) sloužící při 
TBD určených VD. Určené VD je dílo určené vodoprávním úřadem, pro jehož 
vlastníka byla dle vodního zákona stanovena povinnost provádět TBD. Vymezení VD 
podléhajících TBD uvádí vyhláška č. 471/2001  Sb. 

Veličiny měřené v rámci TBD jsou bezprostředně porovnávané se všemi třemi 
limitními hodnotami. První limitní hodnota je mez bdělosti sloužící jako informativní 
kritérium. Upozorňuje na hodnotu měřené veličinu před dosažením a překročením 
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ostatních mezí a je stanovena převážně na základě statistického zpracování hodnot 
měřených veličin. 

Mezní hodnota je předem stanovená limitní hodnota veličiny popisující jevy a 
skutečnosti, popřípadě jejich časové vývoje pro zvolený zatěžovací stav [Vyhláška č. 
471/2001 Sb.]. Třetí limitní hodnota je kritická hodnota, která signalizuje stav 
ohrožení bezpečnosti VD. 

Meze bezpečnosti a mezní hodnoty musí být dle §7, odstavce 2 vyhlášky č. 
471/2001 Sb. vymezeny v programu TBD a na jejich dosažení či překročení je vázána 
povinnost obsluhy VD neprodleně informovat fyzickou osobu vlastníka VD 
odpovědnou za dohled a hlavního pracovníka odborně způsobilé organizace pověřené 
MZE. Dosažení a překročení mezní hodnoty některé ze sledovaných veličin v rámci 
TBD je také uvedeno ve vodním v zákoně [Zákon 254/2001:2010 Sb.] ve vztahu ke 
zvláštní povodni. Dle §70 je vyhlášen první stupeň povodňové aktivity na VD při 
dosažení mezní hodnoty a druhý stupeň při překročení mezní hodnoty. Dle 
povodňových plánů jsou po vyhlášení daného povodňového stavu provedena 
předepsaná opatření (například zajištění informací, zabezpečovací práce) a jsou 
aktivizovány povodňové orgány případně orgány krizového řízení dle krizového 
zákona [zákon 240/2000 Sb.]. 

Mezní hodnoty lze popsat jako hodnoty příslušných veličin, stanovených tak, aby 
bezpečnost konstrukce odpovídala podmínce mezního stavu. Například při návrhu 
konstrukce dle mezních stavů jde o bilanci zatížení a odporu konstrukce. Při 
překročení mezních hodnost posunů sypaná hráz začíná čerpat bezpečnostní rezervu 
například v odolnosti materiálu. Po dosažení kritické hodnoty může dojít ke vzniku 
některé z definovaných poruch. V případě dosažení kritické hodnoty posunů může 
dojít například k usmýknutí podél smykové plochy, v případě lokální poruchy 
k lokálnímu překročení odolnosti konstrukce a ke vzniku drobných trhlin na svahu 
sypané hráze. 

Při stanovení mezních hodnot je také nutno zvážit riziko použití příliš konzervativní 
hodnoty, která může vyvolat neopodstatněnou aktivaci povodňových orgánů [Zákon 
240/2000 Sb.]. Současně je třeba vzít v úvahu riziko stanovení mezní hodnoty, která 
podceňuje či podhodnocuje bezpečnostní rezervu, a tím neumožní včasné předejití 
vzniku poruchy na základě sledovaných veličin. 

2.3 DOSAVADNÍ PŘÍSTUP KE STANOVENÍ MEZNÍCH HODNOT 

Na základě vyhlášky o TBD [Vyhláška č. 471/2001 Sb.] by měly být pro určená 
VD stanoveny meze bdělosti a mezní hodnoty sledovaných veličin. Velmi zřídka jsou 
však všechny v dnešní době k dispozici, a je otázkou, zda jsou napříklady tyto 
hodnoty stanovené v období návrhu VD stále aktuální [Sedláček et al., 2015]. Ze 
srovnání jiných návrhových parametrů přehrad (návrhový průtok, mezní bezpečná 
hladina) vyplývá nutnost tyto hodnoty přizpůsobovat měnícím se požadavkům na 
bezpečnost a měnícímu se stavu hráze. 

Práce je dále zaměřena pouze na stanovení mezních hodnot a zbývajícím dvěma 
limitním hodnotám (mezi bdělosti a kritické hodnotě) se nevěnuje. 
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Pro stanovení mezních hodnot měřených veličin se v současné době využívá dvou 
přístupů. Prvním z nich je statistické vyhodnocení měřených veličin [Glac, 2014]. 
Mezní hodnota tak může vycházet například ze statistického zpracování měřené 
veličiny (regresní závislosti měřených veličin). Druhým přístupem je rozbor 
definovaného zatěžovacího stavu, pro který je mezní hodnota definovaná. Druhý 
postup je obvykle používán pouze pro stanovení některých mezních hodnot [Glac, 
2014]. V prvním případě mohou být vyhodnoceny například relativní a absolutní 
hodnoty vertikálních či horizontálních posunů. Na základě zkušeností a analogie může 
být zhodnocen jejich vývoj a maximální historicky dosažená hodnota může být 
s určitou rezervou přijata jako mezní hodnota. V druhém případě metoda vychází z 
extrapolace vstupních hodnot, z nichž je odvozena mezní hodnota například pro mezní 
průsakové množství či mezní náklon při mezních vstupních parametrech jako 
například poloha hladiny v nádrži či rozdíl teplot v daném ročním období. 
Konkrétním příkladem může být stanovení mezní hodnoty v pozorovacím vrtu pro 
maximální hladinu v nádrži [Chalmovský et al., 2017]. 

2.4 METODA DÍLČÍCH SOUČINITELŮ SPOLEHLIVOSTI 

2.4.1 SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ 

V teorii spolehlivosti definujeme podmínku spolehlivosti jako „matematické 
vyjádření vztahu mezi účinkem zatížení na konstrukci a přípustnou hodnotou tohoto 
účinku definovanou v normách pro navrhování“ [Votruba, Heřman, 1993, p. 281]. 
V rámci Eurokódů [ČSN EN 1990], [ČSN EN 1997–1] je pak podmínka spolehlivosti 
podmínkou mezního stavu únosnosti či mezního stavu použitelnosti. 

Návrh konstrukce dle mezních stavů musí být ověřen výpočtem založeným na 
modelu odolnosti a zatížení použitím metody dílčích součinitelů, alternativně lze 
použít jiné metody založené na pravděpodobnostních metodách [ČSN EN 1990]. 

2.4.2 PRINCIP METODY DÍLČÍCH SOUČINITELŮ 

Principem metody je cílené posílení nepříznivých účinků zatížení a, na druhé 
straně, oslabení odolnosti konstrukce s ohledem na příslušné nejistoty [Říha, Špano et 
al., 2016]. Pro geotechnické konstrukce jsou obvykle používány dílčí součinitele 
zatížení nebo účinků zatížení, dílčí součinitele parametrů zemin a dílčí součinitele 
únosnosti [ČSN EN 1997–1, příloha A]. Pravidla pro aplikaci dílčích součinitelů 
spolehlivosti jsou dána pro geotechnické konstrukce (kam řadíme sypané hráze) 
pomocí návrhových přístupů. Eurokód pro geotechnické stavby [ČSN EN 1997–1] 
uvádí tři návrhové přístupy. 

Použití návrhových přístupů v navržené metodě stanovení mezních hodnot posunů 
je rozvedeno v kapitole 3.7 těchto tezí. Názorné použití metody dílčích součinitelů a 
přehled základních součinitelů uvádí certifikovaná metodika Hodnocení bezpečnosti 
určených vodních děl metodou mezních stavů [Říha, Špano et al., 2016]. 
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Pro zohlednění společenského a ekonomického významu je používán součinitel 
významu γ1. Doporučené minimální hodnoty toho součinitele na základě kategorie 
VD z hlediska TBD uvádí zmíněná metodika [Říha, Špano et al., 2016]. 

3. NAVRŽENÁ METODA STANOVENÍ MEZNÍCH HODNOT 

Pro stanovení mezních hodnot posunů sledovaných v rámci TBD je použita metoda 
dílčích součinitelů. Postup je navržen obecně, ale je třeba uvažovat odlišnosti a 
specifika jednotlivých sypaných hrází. Postup se liší pro různé měřené veličiny, ke 
kterým se stanovují mezní hodnoty. Záleží nejen na použité podmínce mezního stavu, 
vycházející z analyzovaného způsobu porušení, ale i na způsobu určení jednotlivých 
členů podmínky. 

Postup stanovení mezních hodnot posunů lze shrnout následujícím způsobem: 

I. zajištění a analýza podkladů o daném VD, 

II. vymezení návrhové situace, 

III. soupis a rozbor možných způsobů porušení, 

IV. vymezení mezních stavů na základě možných způsobů porušení, 

V. výběr veličin, měřených při TBD, 

VI. sestavení podmínky mezního stavu pro jednotlivé způsoby porušení, 

VII. identifikace zatížení, 

VIII. odvození stavových veličin a stanovení dílčích součinitelů spolehlivosti 

v podmínce mezního stavu, 

IX. vyčíslení zatížení, použití modelu zatížení a modelu odolnosti, 

X. stanovení modelu konstrukce – napjatosti a přetvoření, 

XI. kalibrace modelu na základě měřených dat, 

XII. upravení modelu pro dosazení do podmínky mezního stavu či odvození 

mezní hodnoty z podmínky mezního stavu, 

XIII. číselné vyjádření mezních hodnot měřených veličin s využitím podmínky 

mezního stavu, 

XIV. srovnání mezní hodnoty odvozené z rovnice mezního stavu s hodnotami 

stanovenými jiným způsobem. 
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3.1 VYMEZENÍ NÁVRHOVÉ SITUACE 

Použití principu mezních stavů je propojeno s návrhovými situacemi. Návrhové 
situace jsou klasifikovány jako trvalá, dočasná, mimořádná, a z mimořádné je navíc 
vyčleněna seizmická. Při vymezení návrhové situace lze vyjít z etap, ve kterých se 
VD (sypaná přehrada) nachází. Počáteční etapou je výstavba sypané hráze, součástí 
další etapy je ověřovací provoz i první napuštění hráze. Dále jde o trvalý provoz, 
revize, rekonstrukce a opravy. Pro stanovení mezních hodnot posunů na stávajícím 
VD je použita trvalá návrhová situace. Z pohledu extrémních hydrologických situací, 
podmínky, které nastanou na VD při příchodu návrhové povodňové vlny, jsou 
zařazeny do trvalé návrhové situace, podmínky při kontrolní povodňové vlně pak do 
mimořádné návrhové situace. 

3.2 ANALÝZA MOŽNÝCH ZPŮSOBŮ PORUŠENÍ 

Jde-li o způsob porušení, při kterém VD přestává být bezpečné, jde o poruchu 
globální. Jde-li o porušení části VD bez ohrožení životů, ale hrozí postupný 
progresivní vývoj této poruchy, klasifikujeme ji jako poruchu lokální nebo také 
místní. Jde-li o poruchu, při které nedochází ke ztrátě bezpečnosti a ani se 
nepředpokládá její snížení, jde o poruchu použitelnosti. 

Analýzou možných způsobů porušení určených VD a jejich klasifikace se zabývají 
autoři Adam a Vrubel [2015]. Tato práce se především věnuje poruše usmýknutí podél 
smykové plochy, která prochází tělesem hráze, podložím či základovou spárou. 
Ostatní způsoby porušení sypaných hrází s návodním těsnicím prvkem jsou v 
disertační práci pouze vymezeny. 

3.3 VYMEZENÍ MEZNÍCH STAVŮ 

Pro určení mezních hodnot je uvažována skupina mezních stavů klasifikovaná dle 
[ČSN EN 1990] jako mezní stav únosnosti ULS. 

Mezní stav usmýknutí vychází obecně z předpokladu, že je pro únosnost 
rozhodující smyková pevnost zeminy, popřípadě horniny [ČSN EN 1997–1]. Tento 
mezní stav je variantou mezního stavu vzniku vnitřní poruchy nebo nadměrné 
deformace (STR) a je označován GEO. 

3.4 VÝBĚR VELIČIN MĚŘENÝCH PŘI TBD 

Tato práce je zaměřena na svislou složku posunů hráze, konkrétně na její maximální 
hodnotu v čase a její etapové přírůstky za zpravidla roční či dvouleté období. Přesnost 
měření svislých posunů je dána metodou a podmínkami při měření. Pro měření s 
třídou přesnosti N1 dle normy [ČSN 73 0405] jsou svislé posuny měřeny s přesností 
na milimetry až desetiny milimetru. 

Hodnoty svislých posunů měřených nivelací slouží ke kalibraci modelu chování 
sypané hráze. Pro přesnější kalibraci modelu, ve kterém jsou zohledněny vzájemné 
vazby napětí a proudění pozemní vody, je vhodné před výpočtem sdružené úlohy 
modelovat samostatně úlohu proudění podzemní vody, a v ní kalibrovat parametry 
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proudění, například hydraulickou vodivost. Pro kalibraci úlohy proudění podzemní 
vody se využívá zpravidla sledování hladiny podzemní vody pomocí pozorovacích 
vrtů, nebo sledování pórového tlaku v podloží pomocí tlakoměrných vrtů. 

3.5 PODMÍNKA MEZNÍHO STAVU ÚNOSNOSTI 

Podmínky mezních stavů vyjadřují vztah mezi účinky zatížení a účinky odolnosti 
sypané hráze s ohledem na definované způsoby porušení. Ve výkladu Eurokódu 7 
[Frank et al., 2004] je uvedena podmínka mezního stavu GEO v tomto tvaru: 

dd ER ≥ , (3.1) 

kde Rd vyjadřuje celkovou odolnost hráze a Ed účinky zatížení. Pro případ celkové 
stability zemní konstrukce (sypané hráze), kdy uvažujeme způsob porušení 
usmýknutím po obecné smykové ploše, není v ČSN EN 1997–1 ani v jejich 
souvisejících podkladech [Frank et al., 2004], [Bond et al., 2013] definovaný jednotný 
postup aplikace metody mezních stavů. Popis použití vztahu (3.1) je v souvisejících 
podkladech uváděn obecně, aby bylo možné využít různé metody, kterých se při 
návrhu a posouzeních zemích konstrukcí využívá (kapitola 3.6). 

Při použití metody konečných prvků nebývají vyčísleny odděleně odolnost a účinky 
zatížení, ale celková bezpečnost se vyjadřuje jednou hodnotou. Tato hodnota je často 
označována jako součinitel předimenzování návrhu ODF (over–design factor) [Frank 
et. al., 2004] nebo jako stupeň mobilizace [Bond et al., 2013]. 

Pomocí součinitele ODFd, který byl vyčíslen na základě návrhových hodnot 
zatížení, byla pro konkrétní návrhovou situaci výchozí podmínku mezního stavu 
upravena do tvaru: 

1dODF γ≥ , (3.2) 

kde γ1 je součinitel významu konstrukce, který má vazbu na společensky přijatelnou 
míru rizika plynoucího ze vzniku poruchy na této konstrukci. Dílčí součinitel 
vyjadřující nejistoty v určení destabilizujících účinků zatížení a v modelu zatížení γdst, 
dílčí součinitel vyjadřující nejistoty v určení stabilizujících účinků zatížení γstb, 
součinitel modelu odolnosti konstrukce γR a součinitele parametrů smykové pevnosti 
γM jsou obsaženy v ODFd. 

Součinitele byly zavedeny ručně dle vhodného návrhového přístupu přímo do 
výpočtu úpravou vstupních parametrů. Velikost dílčích součinitelů byla odvozena dle 
přílohy B Eurokódu 7 [ČSN EN 1997–1]. Alternativně je možné součinitele zavést 
přímo do výpočtu pomocí některých komerčních softwarů (například GeoStudio či 
Plaxis). 

3.6 APLIKACE EUROKÓDU PRO MODELOVÝ VÝZKUM SYPANÉ 

HRÁZE 

Celková stabilita sypaných hrází může být dle výkladu [Frank et al., 2004] 
vyšetřována pomocí různých přístupů. Jeden z nich, použitý při stanovení mezních 
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hodnot, je řešení napjatosti a přetvoření s využitím konstitutivních vztahů 
obsahujících podmínku porušení (nejčastěji Mohr–Coulombovou podmínku) [Frank 
et al., 2004]. Konkrétně jde o metodu konečných prvků, u které není nutné předem 
určit stabilizující a destabilizující složky zatížení na rozdíl o metod s definovanou 
smykovou plochou. Další výhoda pro konstrukce, jako jsou například sypané hráze, 
je možnost vyjádření působících plošných a objemových sil v obecných směrech. 

Při aplikaci metody mezních stavů vycházíme z porovnání návrhových účinků 
zatížení Ed a návrhové odolnosti dané konstrukce Rd. Pro sypané hráze je možné je 
vyčíslit pomocí modelu zatížení a modelu odolnosti samostatně. Může být použit 
model pro dílčí výpočet (samostatný výpočet napětí či pórových tlaků), nebo může 
být použit celkový model jak pro výpočet zatížení tak odolnosti. Tento celkový model 
je v práci nazýván sdruženým modelem chování (zkráceně model chování). Možnost 
sloučení stabilizujících a destabilizujících účinků zmiňuje norma [ČSN EN 1997–1]. 

Modelem chování je vyčíslena podmínka mezní rovnováhy (3.2) a současně jsou 
jím řešeny konstitutivní vztahy mezi napětím, přetvořením a posuny. Je tedy nutné, 
aby model popisoval pro danou návrhovou situaci a zatěžovací stav chování 
konstrukce s dostatečnou výstižností, především jde o dostatečně přesný výpočet 
přetvoření a posunů. 

Základní lineárně elastický perfektně plastický model může být použit pro návrh. 
Následně je vhodné jej doplnit složitějšími konstitutivními vztahy mezi napětím a 
přetvořením, například jde o zahrnutí creepového chování neboli vazkoplastického 
tečení materiálu (sekundární konsolidaci). Předpoklad tečení či ploužení může nastat 
u některých geotechnických konstrukcí, například u sypaných hrází s relativně tuhými 
návodními těsnicími prvky [Feda, 1983]. Popřípadě může být použit konstitutivní 
model uvažující zpevnění nebo změkčení tuhosti konstrukce při zatěžování, například 
Hardening soil (HS) model [Schanz et al., 1999]. Takovéto modely při aplikaci 
vykazují částečně závislé posuny a přetvoření, které mohou odpovídat reálným 
deformacím [Brinkgreve et al., 2014]. Další možností je vlastní doplnění 
konstitutivního vztahu pro konkrétní materiály založené na laboratorním výzkumu, 
jako například prosednutí rokfilu při nasycení vodou [Hayashi, 1975], či doplnění a 
zpřesnění modelu na základě výsledků měření in-situ a laboratorních zkoušek 
[Doležalová et al., 2005]. 

3.7 ODVOZENÍ DÍLČÍCH SOUČINITELŮ SPOLEHLIVOSTI 

Způsob, jakým se aplikují hodnoty součinitelů spolehlivosti pro konkrétní 
návrhovou situaci, určuje návrhový přístup [ČSN EN 1997–1]. Návrhový přístup 
stanovuje soubory dílčích součinitelů a kombinace zatížení. 

Pro model chování byl použit první návrhový přístup, který uvádí, buď kombinaci, 
kde jsou dílčí součinitele přiřazeny k trvalým zatížením (stabilizující i destabilizující 
účinky vlastní tíhy, účinky proudění podzemní vody, apod.), nebo pro pevnostní 
parametry zeminy (například úhel vnitřního tření) a současně k destabilizujícím 
proměnným zatížením. Z těchto dvou kombinací byla pro vhodné zavedení do 
výpočtu druhá kombinace. 
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Některé návrhové přístupy, respektive kombinace součinitelů a souborů zatížení, 
vedou na nehospodárný návrh, a proto ČSN EN 1990 uvádí doporučené varianty 
[Říha, Špano et al., 2016]. 

Společenský význam konstrukce je vyjádřen pomocí součinitele významu γ1. 
Součinitel může být uvažován v rozsahu 1,25 až 1,0 dle kategorie VD z hlediska TBD 
[Metodický pokyn MZE č. 1/2010], [Říha, Špano et al., 2016]. 

3.8 POSTUP ODVOZENÍ MEZNÍ HODNOTY Z MODELU CHOVÁNÍ 

SYPANÉ HRÁZE 

V této části je popsán způsob použití modelu chování sypané hráze v navrženém 
postupu stanovení mezních hodnot posunů. Principem je propojení neznámých veličin 
úlohy napětí, přetvoření a posunů s podmínkou mezního stavu pomocí metody 
redukce parametrů smykové pevnosti (SSR). Výsledkem této metody je faktor ODF, 
který můžeme definovat jako číslo, kterým dělíme parametry smykové pevnosti za 
splnění podmínky rovnováhy a podmínky porušení. Do této chvíle postup odpovídá 
postupu hodnocení bezpečnosti sypané hráze metodou mezních stavů pomocí metody 
konečných prvků a metody redukce parametrů smykové pevnosti. Nastane-li rovnost 
podmínky (3.2), můžeme posuny vypočtené z modelu chování považovat za mezní 
hodnoty. 

Rovnost podmínky je hledána pomocí druhého variantního výpočtu. V něm jsou 
iteračním způsobem hledány parametry smykové pevnosti a přetvárné charakteristiky. 
Pro odvození mezní hodnoty jsou tedy třeba dva modely konstrukce, první bude 
splňovat rovnost navržené podmínky ODFd > γ1 a druhý model je výsledkem úpravy 
parametrů smykové pevnosti a adekvátně i přetvárných charakteristik. Výsledkem 
prvního modelu jsou posuny vystihující průběh měřených posunů na VD a výsledkem 
druhého mezní posuny, srovnáním průběhů posunů obou modelů získáme mezní 
hodnoty sledovaných posunů. 

Předpoklad úpravy hodnot vstupních parametrů druhého modelu byl přijat na 
základě zjednodušení procesu, který teoreticky nastává při porušení sypané hráze. 
Průběh procesu porušení usmýknutím, respektive oslabení únosnosti, není v práci dále 
rozvíjen. Při snížení vstupních parametrů je třeba dbát na meze, ve kterých se dle 
zatřídění materiálu mohou pohybovat jejich hodnoty [ČSN EN ISO 14688-2], [ČSN 
72 1006], [ČSN 75 2410]. Současně je třeba vzít v úvahu jejich vzájemné korelace 
získané na základě geotechnických zkoušek a testování. 

3.9 METODY POUŽITÉ PRO MODEL CHOVÁNÍ 

V práci je popsána sdružená hydromechanické úloha, která obsahuje vztahy mezi 
napětím, přetvořením a posuny. Při řešení byly použity tři materiálové (konstitutivní) 
modely. Lineárně elastický, lineárně elastický perfektně plastický model (elasto-
plastický model) [Kratochvíl, 1976], [Barnichon, 1998] a elasticko-vazkoplastický 
model [Zhou et al., 2008], [Pardoen, 2015]. Formulovaná úloha například dle 
[Barnichon, 1998] není na tomto místě, z důvodu omezeného rozsahu, uvedena. 
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Pro stanovení hydraulické vodivosti v nenasycené zóně jsou použity vztahy dle van 
Genuchtena [1980]. Počáteční napětí bylo určeno pomocí součinitele zemního tlaku 
v klidu K0 [Jáky, 1948]. 

Pro řešení sdružené hydromechanické úlohy byla použita metoda konečných prvků. 
Pro stanovení ODF byla použita metoda redukce parametrů smykové pevnosti (shear 
stress reduction – SSR). Celé řešení bylo provedeno v programu Lagamin sestaveném 
na Universitě v Liege [Barnichon, 1998]. 

4. CITLIVOSTNÍ ANALÝZA SDRUŽENÉ HYDROMECHANICKÉ 

ÚLOHY 

4.1 CÍLE EXPERIMENTU 

V obecném postupu stanovení mezních hodnot posunů (kapitola 3) je navrženo 
použití sdružené hydromechanické úlohy jako modelu konstrukce ve smyslu 
Eurokódu 7 [ČSN EN 1997–1]. Pokud má být použit model chování hráze a vyvozeny 
z něj kvantitativní závěry o chování hráze, klíčovou roli hraje citlivost vstupních 
parametrů na výsledné vypočtené posuny. Provedená studie umožňuje náhled do 
principů chování sypaných hrází při časově závislé úloze. 

Rozmezí porovnávaných veličin bylo vztaženo k předpokládanému chování 
sypaných hrází, konkrétně sypané hráze VD Morávka (viz kapitola 5). Volba náhradní 
oblasti citlivostní analýzy je zjednodušením náhradní oblasti případové studie a 
odpovídá tak rámcově rozměrům VD Morávka. 

4.2 PLÁN CITLIVOSTNÍ ANALÝZY 

V první části citlivostní analýzy byl pozorován vliv změny pěti parametrů 
uvedených v tabulce 4.1, které vycházejí z rozborů a rešerší podkladů VD Morávka 
[Vlček, 1968], [Bilík, Jahoda, 1969], [Novosad, 1996]. Před stanovením výchozích 
parametrů byla provedena řada simulací, na základě kterých byly upřesněny 
především výchozí parametry modulu pružnosti ve vztahu k měřeným hodnotám 
vertikálních posunů na odpovídajících sypaných hrázích. 

Tabulka 4.1 Výchozí sada vstupních parametrů citlivostní analýzy 

sledovaný 
parametr 

E  
[MPa] 

μ 
 [ - ] 

k 
[m/s] 

c  
[kPa] 

φ  
[ °] 

těleso hráze 40,0 0,20 1,0 . 10-7 15,0 29,0 
podloží 1000,0 0,20 1,0 . 10-7 500,0 40,0 

V této části analýzy byly parametry hráze a zároveň podloží zvyšovány a snižovány 
stejnou měrou. Ostatní parametry byly uvažovány výchozí hodnotou. Jednotlivé sady 
parametrů byly voleny tak, že vždy jeden z výchozích parametrů byl postupně snížen 
nebo zvýšen na 10 %, 20 %, 50 %, 200 % a 500 % výchozí hodnoty dle tabulky 4.1. 
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Pro Poissonovo číslo byly hodnoty zvyšovány a snižovány v menším rozmezí 
z důvodů fyzikální podstaty veličin, Poissonovo číslo je definováno pouze pro 
hodnoty μ < 0,5. 

Druhou částí citlivostní analýzy byla navazující analýza kombinací hydraulické 
vodivosti hráze a podloží a kombinací modulu pružnosti hráze a modulu pružnosti 
podloží. V případě, že se měnila hydraulická vodivost, modul pružnosti zůstal na 
výchozích parametrech (viz tabulka 4.1) a naopak. 

V druhé části citlivostní analýzy byl kladen důraz na časový vývoj posunů 
v závislosti na plnění nádrže a průběhu ustalování polohy hladiny v tělese při 
konstantní hladině. 

4.3 VOLBA NÁHRADNÍ OBLASTI 

Výška hráze nad vodorovnou osou je 38,4 m. Sklony svahů jsou návodní 1:1,75 a 
vzdušní 1:1,5, což odpovídá přibližně geometrii VD Morávka v údolním profilu. Šířka 
koruny hráze je 5 m, podloží bylo modelováno do hloubky 80 m pod terénem. Podloží 
i hráz se předpokládají homogenní. Základová spára hráze je zjednodušena a zhruba 
odpovídá úrovni terénu nad a pod tělesem hráze. Model neobsahuje žádný drenážní 
prvek ani žádný další materiál. 

Znaménková konvence neznámých veličin je zadaná tak, že kladný posun je ve 
smyslu souřadných os, tj. sedání je záporný vertikální posun a kladný pórový tlak 
ukazuje tlak vody v pórech pod volnou hladinou v tělese hráze. 

Pro všechny varianty citlivostní analýzy byla využita následující náhradní oblast 
(obrázek 4.1). 

 
obrázek 4.1 Náhradní oblast a vybrané body pro porovnání 

Červeně označené body jsou místa pro porovnání posunů hráze a podloží. 
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4.4 ZÁVĚR PRVNÍ ČÁSTI CITLIVOSTNÍ ANALÝZY 

Vliv zkoumaných parametrů pro daný zátěžový stav (plnění nádrže a ustálení) se 
v čase měnil. Významný vliv na vertikální posuny byl dle očekávání prokázán u 
modulu pružnosti, částečně také u hydraulické vodivosti a Poissonova čísla. 

V určitých vyhodnocovaných časových krocích výpočtu byly posuny hráze 
ovlivněny volbou hydraulické vodivosti. Při změně polohy hladiny v nádrži roste míra 
vlivu hydraulické vodivosti na celkové posuny vůči vlivu ostatních parametrů. 
V posledním kroku plnění nádrže byl vliv nejvýznamnější. Během ustalování polohy 
volné hladiny v tělese hráze za konstantní hladiny v nádrži se vliv snižoval a byl méně 
významný oproti vlivu modulu pružnosti. 

Na vodorovné ose obrázku 4.2 je vyneseno procentuální snížení nebo zvýšení 
sledovaného parametru, na vertikální ose je celkový normovaný posun pro vybraný 
bod. 

 
Obrázek 4.2 Vliv parametrů v čase ukončení prvního napouštění nádrže na 

normovaný vertikální posun 

Celkově bylo zpracováno 30 variant obrázků vlivu parametrů, nejvíce vypovídající 
výsledky jsou spolu popisem uvedeny v práci. 

V modelované náhradní oblasti při daném zatěžovacím stavu působí vlastní tíha, 
přitížení od vody v nádrži a se zpožděním také zvyšující se pórové tlaky a proudové 
tlaky vyvolané jejich gradientem. 

Míra vlivu modulu pružnosti na vertikální posuny závisela především na pozici 
porovnávaného bodu (viz obrázek 4.1), a také na poloze hladiny v nádrži a poloze 
volné hladiny v tělese hráze. Rozdílný vliv změny modulu pružnosti v různých 
bodech hráze je způsoben především polohou vůči zatížení od hladiny v nádrži a dle 
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hydraulické vodivosti i směrem proudění podzemní vody. Kvantitativní vliv změny 
modulu pružnosti je ovlivněn také polohou s ohledem na výšku nadloží, respektive 
materiálu hráze nad bodem. 

Obecně je chování hráze při nižší hydraulické vodivosti (méně propustná hráz) 
ovlivněno více zatížením od hladiny v nádrži na návodním svahu. Při vyšší 
hydraulické vodivosti převládá vliv proudových tlaků. Ten spolu s bilancí 
vztlakových sil a efektivní tíhy po nasycení určí směr výsledného pohybu hráze. 
Například na návodní straně hráze a v okolí návodní paty hráze směřují posuny šikmo 
dolů (od návodní ke vzdušení straně), na vzdušní straně je výsledný posun hráze šikmo 
nahoru. Směry celkových posunů takto korespondují se směrem proudění podzemní 
vody v modelované náhradní oblasti. 

4.5 ZÁVĚRY DRUHÉ ČÁSTI CITLIVOSTNÍ ANALÝZY 

Z první části citlivostní analýzy (kapitola 4.4) vyplývají kvalitativně odlišné 
průběhy svislých posunů v čase v závislosti na hydraulické vodivosti. Druhá část 
citlivostní analýzy potvrzuje tento závěr a konkretizuje vliv jednotlivých částí 
náhradní oblasti pro konkrétní porovnávané body v celé náhradní oblasti. 

Ukázalo se, že svislé posuny na vzdušní straně (bod II) jsou více ovlivněny 
hydraulickou vodivostí podloží, na návodním svahu (body II a VI) jsou více ovlivněny 
velikostí hydraulické vodivosti hráze. Porovnávané posuny ve středu hráze (I, IV, VII) 
ukazují vliv hydraulické vodivosti hráze i podloží přibližně stejnou měrou. Tento 
závěr koresponduje s polohou volné hladiny v tělese hráze a tím i s pórovými tlaky 
v hrázi, které jsou vyšší u návodního svahu. Závěr tak potvrzuje důležitost koncepce 
sdružené hydromechanické úlohy pro výpočet posunů hráze. 

Míra vlivu hydraulické vodivosti na návodní straně je dle očekávání významnější 
při nárůstu hladiny v nádrži. V průběhu jejího ustalování, kdy se nemění okrajová 
podmínka na návodním svahu hráze, je vliv hydraulické vodivosti v porovnání 
s modulem pružnosti nižší. U návodního svahu také platí menší vliv modulu pružnosti 
podloží a větší vliv modulu pružnosti hráze na výsledné posuny, což pro ostatní části 
hráze není charakteristické. V ostatních částech hráze je vliv modulu pružnosti hráze 
i podloží buď shodný, nebo je mírně větší vliv modulu pružnosti podloží. Tento závěr 
je platný pro volené kombinace modulu pružnosti hráze a podloží a pro porovnávané 
body v tělese hráze. 

Z citlivostní analýzy dále vyplývá, že v místě návodní paty je svislý posun nejvíce 
proměnlivý v čase, respektive ve vazbě na polohu hladiny, avšak celkové posuny 
v tomto místě nejsou kvantitativně tak významné. Pro body na a pod základovou 
spárou závisí vertikální posuny především na modulu pružnosti podloží. 
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5. PŘÍPADOVÁ STUDIE VODNÍHO DÍLA MORÁVKA 

5.1 CÍLE A KONCEPCE ŘEŠENÍ MODELOVÉHO VÝPOČTU 

Cílem případové studie je ověření použitelnosti navrženého postupu stanovení 
mezních hodnot vertikálních posunů na konkrétním VD. Při modelovém výzkumu 
byla snaha sblížit vypočtené a naměřené svislé posuny, které nebyly ovlivněny 
vzniklou lokální poruchou (viz obrázek 5.1). Výběr vhodného 2D modelu konstrukce 
byl prováděn postupně testováním různých nastavení a předpokladů za postupného 
sbližování s měřením a pozorováním. Pro svou náročnost byla příprava a kalibrace 
modelu chování dělena do etap. 

 
Obrázek 5.1 Schéma situace hráze VD Morávka [Rainer, 2012] 

5.2 NASTAVENÍ A PARAMETRY MODELU VD MORÁVKA 

5.2.1 GEOMETRIE A VOLBA NÁHRADNÍ OBLASTI 

Sklonem svahů a výškovými kótami koruny a laviček vybraný profil náhradní 
oblasti odpovídá příčnému profilu VD Morávka ve střední části hráze [Vlček, 1968], 
[Rainer, 2012] (obrázek 5.2). Výška modelu hráze od úrovně terénu na návodní straně 
je 39,7 m, podloží je uvažováno do hloubky 78 m od úrovně terénu. Mocnost podloží 

porušené místo 
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v modelu tak zhruba odpovídá dvojnásobku výšky hráze. Předpokládá se, že v této 
hloubce už není podloží ovlivněno stavbou hráze. V letech 1996 a 1997 došlo v levé 
části hráze cca 50 od zavázání k lokálním porušením, předpokládá se, že střední 
údolní profil je v dostatečné vzdálenosti od poruchy, a nebyl tak přímo ovlivněn. 

Náhradní oblast za vzdušní patou je v mírném sklonu po směru toku. Poloha dna 
nádrže a injekční chodby byla určena dle středního profilu v místě nejvyšší výšky 
hráze napravo od spodní výpustě. Podloží náhradní oblasti je tvořeno třemi přibližně 
horizontálními vrstvami přestavujícími údolní hlinito-kamenité sutě, rozrušené a 
nerozrušené skalní podloží. Náhradní oblast násypu hráze je tvořena stabilizační částí 
(těleso hráze), patním drénem, návodním těsněním a těsnicí clonou v podloží. 

 

 
Obrázek 5.2 Náhradní oblast, počáteční a okrajové podmínky zadané 

v programu Lagamin 

Příčný řez tělesem hráze s vyznačením sypacích vrstev tělesa hráze dle zpětné 
dokumentace je uveden v práci. Vychází ze zpětné dokumentace [Vlček, 1968] a ze 
zaměření tří měrných profilů TBD (viz obrázek 5.1) [Rainer, 2012]. 

5.2.2 NASTAVENÍ ČASOVÉHO VÝVOJE MODELU CHOVÁNÍ 

Soustavné měření svislých posunů hráze probíhá na všech pozorovacích bodech na 
horní lavičce (PB-63-11 až PB 63-16) od června 1964. Výstavba hráze byla 
dokončena v květnu 1964, základní zaměření bodů na horní lavičce bylo z části 
provedeno v prosinci roku 1963 a dokončeno v červnu 1964 [Vlček, 1968], 
[Štěpánský, 1968]. Měření na ostatních měřických bodech bylo zahájeno až po 
ukončení ověřovacího provozu v roce 1967. 

Modelově byla výstavba hráze nastavena od června 1963 do června 1964 tak, aby 
ukončení modelování výstavby odpovídalo základnímu zaměření bodů na horní 
lavičce. Pro porovnání výsledků měření a modelu chování bylo uvažováno, že 
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1:1,5 
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základní zaměření všech těchto pozorovacích bodů na horní lavičce proběhlo v červnu 
1964, tj. posuny při výstavbě nebyly porovnávány. 

5.2.3 VSTUPNÍ PARAMETRY A JEJICH KALIBRACE 

ZADANÉ PARAMETRY MODELU CHOVÁNÍ 
Hodnoty objemové hmotnosti modelovaných materiálů byly stanoveny na základě 

inženýrsko-geologické charakteristiky hráze a podloží [Novosad 1965], [Novosad 
1996], dle geologických průzkumů přehrad karpatského flyše [Bilík, Jahoda, 1969] a 
projektu přísypu hráze [Vlček, Skalka, 1965]. Parametry smykové pevnosti a 
objemová hmotnost AB těsnicího pláště hráze byly převzaty z publikace [Strabag, 
1990]. Pórovitost pro ostatní materiály náhradní oblasti byla stanovena odborným 
odhadem ve vazbě na efektivní objemovou hmotnost sypaniny a objemovou hmotnost 
zrn ρs. Efektivní úhel vnitřního tření materiálu hráze je φ‘ = 40. Byl stanoven před 
výstavbou násypnou zkouškou, poté ověřen laboratorně [Vlček, Skalka, 1965] 
doporučen jako výpočtová hodnota. 

KALIBROVANÉ PARAMETRY MODELU CHOVÁNÍ 
Výchozí fyzikálně mechanické vlastnosti podloží byly odvozeny na základě 

podkladů a závěrů z práce [Doležalová et al., 2005], kde bylo využito rešerše širších 
geologických průzkumů shromážděných a zpracovaných pro VD Morávka a při 
zkušební ražbě štoly v masivu poblíž VD [Horák et al., 2005]. Hodnoty modulu 
pružnosti a Poissonova součinitele byly kalibrovány na základě kontinuálního měření 
sedání podloží od výstavby v prostoru chodby spodních výpustí. 

Výchozí hydraulická vodivost byla volena dle provedených laboratorních zkoušek 
[Novosad, 1965] a dle předchozích modelových výzkumů [Hálek, Kratochvil, 1965], 
[Stehlík, Leitner, 1969] a poté kalibrována dle měření polohy volné hladiny v příčném 
řezu hráze na třech pozorovacích vrtech. 

Z důvodů konvergence výpočtu byla upravována soudržnost v řádu jednotek kPa, 
což není v rozporu s některými výsledky laboratorních zkoušek [Vlček, Skalka, 
1965]. 

Kalibrace vazkoplastického modelu byla provedena dle měřených posunů na 
vzdušním svahu hráze a dle závěrů z použitých podkladů [Pardoen, 2015] ověřených 
na základě variantních výpočtů. Parametry vztažené ke koeficientům smykové 
pevnosti a pevnosti v prostém tlaku byly nastaveny jako výchozí, vztaženy k rozdílu 
mezi materiálem modelovaným v [Pardoen, 2015] a materiálem hráze VD Morávka. 
Volba těchto parametrů byla konzultována s autory tohoto materiálového modelu na 
universitě v Liege.  

Parametry asociovaného lineárně elastického perfektně plastického modelu 
vstupující do podmínky plasticity a parametry elasticko vazkoplastického modelu 
vstupující do podmínky vazkoplasticity a podmínky vazkoplastického potenciálu jsou 
popsány v disertační práci. 
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5.3 POPIS ETAP MODELOVÉHO VÝPOČTU 

Výběr vhodného modelu konstrukce byl prováděn testováním různých 
materiálových modelů a nastavením výpočtu a volbou předpokladů a postupně 
sbližován s měřením a pozorováním na VD. Pro svou náročnost byl numerický 
modelový výzkum rozdělen do tří etap, bodově jsou shrnuty jednotlivé kroky 
následovně: 

PRVNÍ ETAPA: 
• ověření geometrie náhradní oblasti, 
• použití lineárně elastického a lineárně elastického perfektně plastického 

modelu pro hráz, plášťové těsnění, injekční clonu a pro podloží, 
• kalibrace fyzikálně mechanických parametrů podloží, 
• zadání časově závislé úlohy prodění podzemní vody a kalibrace hydraulické 

vodivosti všech parametrů hráze a podloží, 
• potvrzení hodnot zadaných parametrů modelu, které nebyly kalibrovány. 

DRUHÁ ETAPA: 
• rozšíření materiálového modelu tělesa hráze a plášťové těsnění, potvrzení 

přijatých materiálových modelů pro ostatní části náhradní oblasti, 
• použití elasticko-vazkoplastického modelu (EVP) pro hráz a těsnicí plášť, 
• zavedení redukované hydraulické vodivosti v těsné blízkosti nad hladinou 

podzemní vody dle předpokladů van Genuchtena [1980], 
• kalibrace parametrů vazkoplastického modelu a úprava parametrů hráze, 
• úprava parametrů modelu po roce 1995 zohledňující provedenou rekonstrukci. 

TŘETÍ ETAPA 
• použití metody SSR v různých časech a výpočet faktoru ODF, který vyjadřuje 

rezervu bezpečnosti konstrukce. 
• Iterativní snižování hodnot parametrů smykové pevnosti a modulu pružnosti 

s cílem ODF ≈ 1,0 (model s oslabenými parametry smykové pevnosti a 
přetvárnými parametry), 

• výpočet ODF pro model se sníženými parametry smykové pevnosti a modulu 
pružnosti, 

• stanovení mezní hodnoty na základě rozdílu průběhů svislých posunů v čase (z 
posunů kalibrovaného modelu a z posunů modelu při ODF = 1,0). 

5.4 VÝSTUPY TŘETÍ ETAPY A STANOVENÍ MEZNÍ HODNOTY 

SVISLÉHO POSUNU 

Pro odvození mezní hodnoty celkových vertikálních posunů byl využit kalibrovaný 
vazkoplastický model z druhé etapy modelového výzkumu (obrázek 5.3). 
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Obrázek 5.3 Vertikální posuny, kalibrovaný vazkoplastický model (2. etapa) 

Ve třetí etapě byl výpočet opakován, ale se sníženými (oslabenými) parametry 
smykové pevnosti. Nastavení tohoto nového variantního výpočtu se shodovalo 
s druhou etapou, a pro oba výpočty byl stanoven ODF v několika vybraných časových 
krocích (obrázek 5.4). 

Ve variantním výpočtu se sníženými (oslabenými) parametry smykové pevnosti je 
předpoklad adekvátně sníženého modulu pružnosti pomocí vztahu (5.1). Zatěžovací 
stav, a ostatní parametry výpočtu nebyly měněny. Pro tento variantní výpočet se 
předpokládá ODF ≈ 1,0. Pro dosažení tohoto předpokladu byl použit iterační přístup, 
na základě kterého byl určen snížený úhel vnitřního tření. 

Pro vyjádření oslabení modul pružnosti materiálu byl použit empirický korelační 
vztah dle Duncana a Changa [Kulhawy, Mane, 1990]: 
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kde Et je tečný modul pružnosti pro nesoudržné materiály, který definuje tečnu k 
průběhu zatěžovacího diagramu. Ve výpočetních úlohách je tečný modul pružnosti 
dosazen za Youngův modul pružnosti E. Je odvozen na základě úhlu vnitřního tření 
získaného z triaxiálního přístroje φt,c a deviatorického napětí a dle dalších parametrů. 
pa je atmosférický tlak, κ je číslo modulu pružnosti, N je exponent a Rf číslo porušení 
(failure ratio). Deviatorické napětí je vyjádřeno jako rozdíl hlavních napětí σ1 a σ3, 
které byly stanoveny z kalibrovaného vazkoplastického výpočtu v druhé etapě. 
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Ostatní parametry vztahu (5.1) byly kalibrovány tak, aby pro odečtené deviatorické 
napětí a úhel vnitřního tření 40° vycházel modul pružnosti stanovený na základě 
hutnících pokusů [Vlček, 1968] o velikosti 40 MPa. 

Z iterovaného úhlu vnitřního tření φt,c = 35,4° byl korelačním vztahem (5.1) určen 
modul pružnosti vstupující do výpočtu, tj. byl tak snížen ze 40 MPa na 28,1 MPa. 

Souhrnně pro určení mezní hodnoty vertikálního posunu při konstantní hladině 
v nádrži byly použity dva variantní výpočty (bez a s oslabenými parametry) při 
stejném zatěžovacím stavu. Jejich výstupy byly porovnány na obrázku 5.4: 

 
Obrázek 5.4 Vertikální posuny dvou elasticko-vazkoplastických (EVP) modelů, 
tj. bez oslabených a s oslabenými parametry smykové pevnosti a přetvářnosti 

Obrázek 5.4 prezentuje čtyři výstupy. Zaprvé ukazuje průběh svislých posunů 
kalibrovaný dle měření za běžného stavu (elasticko-vazkoplastický model) a za druhé 
svislé posuny variantního výpočtu s oslabenými parametry, který prezentuje stav, kdy 
je dosažena mezní hodnota ODF ≈ 1,0. Číselně se rozdíl křivek pohybuje pro bod na 
horní lavičce v údolním profilu hráze v intervalu přibližně 73 až 75 mm. Dále obrázek 
prezentuje pro oba průběhy svislých posunů vývoj faktoru ODF v čase. 

Vynášené posuny jsou pro konkrétní pozorovací bod (PB-63-15), pro který byla 
stanovena mezní hodnota. 
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5.5 SHRNUTÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE VD MORÁVKA 

Dle numerického modelového výzkumu lze konstatovat, že posuny se v čase 
postupně snižují, což je ve shodně s měřením svislých posunů nivelací třídy přesnosti 
N1 [Rainer, 2018]. V následujících dvaceti letech model predikuje přírůstek na jednu 
etapu měření svislých posunů (1x za 2 roky) 0,4 mm, což je na hranici přesnosti 
nivelace třídy N1.  

Hodnota vypočtená metodou SSR je závislá na předchozím vývoji neznámých ve 
výpočtu, na smykové pevnosti, a také na nastavení numerických parametrů výpočtu. 

Průběh ODF (obrázek 5.4) určuje časové kroky, v nichž je vypočtený svislý posun, 
daný modelem s oslabenými parametry (červená čára), bodovou mezní hodnotou 
celkového posunu. Pokud budou při měření veličin v rámci TBD dosaženy posuny 
odpovídající hodnotám mezi křivkami, je chování hráze přípustné. Jakmile je dosažen 
či překročen průběh svislých posunů s oslabenými parametry smykové pevnosti a 
přetvárnými parametry, je dosažena mezní hodnota svislého posunu. 

Průběh posunů zpětného modelového výzkumu byl kalibrovaný dle měření, které 
probíhá standardně 1x za 2 roky. Pokud by se vývoj svislých posunů mezi etapami 
odchýlil o rozdíl mezi průběhy (křivkami), došlo by k dosažení mezní hodnoty 
mezietapového svislého posunu. Navrženým postupem byla stanovena mezní hodnota 
etapového posunu na 75 mm pro pozorovací bod PB-63-15 na horní lavičce v příčném 
řezu ve střední části hráze (obrázek 5.2). Lze ji vztáhnout i na ostatní pozorovací body 
na horní bermě mimo části ovlivněné lokálními poruchami v letech 1996 a 1997. 

Pokud odečteme přírůstek posunů před poruchou VD na konci roku 1996, došlo 
k ročnímu přírůstku posunů na vlnolamu cca 60 mm a na koruně 30 mm. V programu 
TBD pro VD Morávka je mezní hodnota pro roční přírůstek svislého sedání bodu na 
vlnolamu, na horní i dolní bermě, o hodnotě 20 mm [Rainer, 2014]. Navrženou 
metodou stanovená mezní hodnota etapového posunu je vyšší, vyjadřuje pouze 
takovou bezpečnostní rezervu, jaká byla použita v podmínce mezního stavu. 

Tento posun je pro měření na hřebových značkách nivelací třídy přesnosti N1. 

6. ZÁVĚR 

Práce předkládá postup stanovení mezních hodnot posunů sledovaných při TBD 
sypaných hrází. Na případové studii je prezentován navržený postup pro mezní 
hodnoty svislého posunu bodu na vzdušním svahu hráze, na kterém se provádí 
geodetické měření. Mezní hodnota je vztažena ke způsobu porušení vytvořením 
smykové plochy procházející tělesem hráze a/nebo podložím (usmýknutí). Postup 
může být s obměnami použit i pro jiné mezní hodnoty, popřípadě může být odvozena 
mezní hodnota pro jiný typu porušení. Například, je-li mezní hodnota vztažena také 
ke vzniku smykové plochy, může být stanovena mezní hodnota polohy hladiny 
v tělese hráze, při které dojde k usmýknutí. Mezní hodnota polohy hladiny v tělese 
hráze může být stanovena také, je-li vztažena ke vzniku poruchy prolomením nadložní 
vrstvy podloží, nebo ke vzniku filtrační deformace. 
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Navržený postup stanovení mezních hodnot posunů je založen na fyzikálních 
principech, a práce tím rozšiřuje dosavadní přístup k jejich stanovení. Postup využívá 
metodu mezních stavů, a umožňuje práci s nejistotami pomocí dílčích součinitelů 
například na vstupních parametrech modelu, či na použité metodě výpočtu 
formulované úlohy. Propojení mezní hodnoty a podmínky mezního stavu také pomáhá 
přesněji vyjádřit rezervu v bezpečnosti VD při dosažení mezní hodnoty. 

Použitý numerický modelový výzkum je komplexní úkol, který obvykle obsahuje 
řadu dílčích sbližovacích výpočtů, které se kalibrují dle měření a v ideálním případě 
se verifikují na jiných odpovídacích měřeních. Používá řadu zjednodušení 
vycházejících z empirických vztahů, které je třeba upravit adekvátně pro konkrétní 
VD a také je třeba vzít v potaz předpokládaný zatěžovací stav. Zjednodušení a 
zatěžovací stav tak omezují platnost stanovené mezní hodnoty. Limitem řešení je dále 
předpoklad rovinné úlohy na místo prostorového řešení a úroveň dostupných 
podkladů. Významný vliv mají materiálové charakteristiky hráze a podloží, a také 
volba geometrie náhradní oblasti řešení. Řešení je také závislé na rozsahu 
geodetického sledování tělesa hráze s dostatečnou přesností a četností nezbytného pro 
kalibraci modelu chování. 

V případové studii (kapitola 5) je odvozena mezní hodnota svislého mezietapového 
přírůstku posunu a celkový svislý mezní posun. K závěrům studie by se mělo 
přistupovat s ohledem na její cíl – demonstrování stanoveného postupu odvození 
mezních hodnot. Pokud bude způsob odvození použit pro jiný typ sypané hráze, je 
důležité znovu zhodnotit přijaté předpoklady, provést interpretaci podkladů a 
nezbytné je nové provedení zpětného modelového výpočtu. 

Další směr vývoje v této problematice může být zaměřen na modelování vývoje 
poruch VD, popřípadě na modelování postupného oslabování tělesa hráze do vzniku 
mezního stavu tak, aby nemuselo být použito empirických vztahů mezi parametry 
smykové pevnosti a přetvárnými charakteristikami. 
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SUMMARY 

Owners of dams in the Czech Republic are obliged to ensure the safety 
management. Part of it is measurement that covers comparing of measured values 
with limit values (threshold limits). Czech legislation [Zákon 254/2001:2010 Sb.], 
[Vyhláška č. 471/2001 Sb.] provides principles of safety management e.g. regular 
observation and monitoring, their periodicity or measured variables. Hence 
determining limit values is missing in legislation or requirements. Expectation of 
reducing the probability of failure, automatic data acquisition system and dam ageing 
are reasons for adjusting limit values systematically. Underwhelmed limit values can 
cause unpredicted failure, overwhelmed limit values lead to infective operation and 
act of emergency to no purpose. 

The aim of this thesis is to specify the method of determination the limit values 
of displacement for making a vertical survey of embankment dams. The method is 
demonstrated on the case study of Moravka dam. Sensitivity analysis of hydro-
mechanical coupled model of embankment dam is included. 

Thesis is focused on the limit values of total vertical displacement and 
incremental displacement between two survey reports. 

Firstly, present state review and history of safety management were briefly 
described. Secondly, basic terms were defined, a recommendations were describe, 
Eurocode requirements were clarified [ČSN EN 1990], [ČSN EN 1997–1]. 

Later, particular methods such as limit state method were closely identified in 
the theoretical section. Then, governing equations and relationship between stress, 
strain, and displacement by coupled hydro-mechanical model were established. Model 
formulation contains assumption and simplification of embankment dam. Goal part 
of case study is computation of the long-term behaviour of Moravka dam. Three 
constitutive mechanical models were used: elastic, elastoplastic and elasto-
viscoplastic [Pardoen, 2015]. Finally, the numerical modelling was performed by 
finite element code Lagamine developed in Belgium at the University of Liege, for 
example cite by [Barnichon, 1998], [Pardoen, 2015]. 

Numerical model was carryed out by several steps, key part is calibration using 
surveys and measurements from 1964 to 2017. Relation between vertical 
displacement or settlement and time results from the model. Comparison to the model 
with normal (estimated) settlement and model with the unfavourable settlement in 
time leads to the limit value (threshold limits). 

The validity of models depends on accuracy of inputs parameters such as shear 
stress parameters, Young modulus hydraulic conductivity etc. The determination of 
the limit values is a complex problem and in addition, concluded values should be 
discussed with safety management providers. 

 


