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1  ÚVOD 

1.1 OBECNÝ ÚVOD 

Zemní hráze a jejich podloží jsou v průběhu povodňových epizod zatěžovány 

mimo jiné prouděním podzemní vody. Téměř 40% všech známých poruch zemních 

hrází bylo způsobeno filtračními deformacemi [Fry, 2007], které vyvolalo proudění 

vody v tělese hráze nebo v jejím podloží. V průběhu povodňových událostí jsou 

obvykle zemní hráze (zejména ochranné hráze a hráze suchých nádrží) zatíženy 

rychlým nástupem hladiny. Extrémní vnější zatížení je doprovázeno průsakem vody 

do tělesa hráze a jejího podloží. Vznikající objemové zatížení může v různém 

rozsahu způsobit změnu struktury, hydraulických a mechanických vlastností hráze i 

podloží. Tyto změny mohou být příčinou vzniku filtračních deformací a následně 

může dojít k celkové ztrátě stability konstrukce vedoucí k její poruše, případně 

k její úplné destrukci. 

 

2  CÍLE A PŘEDMĚT PRÁCE 

2.1 CÍLE PRÁCE 

Cílem práce je analýza pravděpodobnosti vzniku filtračních deformací v podloží 

zemních hrází pomocí matematického a statistického modelování. M. A. Foster a R. 

Fell [Foster, Fell, 2001] definovali proces vývoje filtračních deformací čtyřmi 

navazujícími stavy: Počátek – Pokračování – Rozvoj – Porušení (obr. 1). Obdobně 

definoval proces rozvoje poruchy v podloží hráze nizozemský technický výbor pro 

protipovodňovou ochranu [Calle et al, 1999]. Navazující stupně vývoje jsou zde: 

Prolomení nadloží – Vznos (Boiling) – Zpětná eroze – Vytvoření spojité trubice 

(Piping), (obr. 2).  

 
Obr. 1 Proces vývoje filtračních deformací v tělese zemní hráze [Foster, Fell, 2001] 

S ohledem na složitost a rozsah procesu vývoje filtračních deformací se z výše 

uvedených stupňů vývoje zabývá tato práce pouze stupněm prvním tak, jak jej 

definuje [Calle et al, 1999]. Cílem práce je tedy analýza iniciace celého procesu, 

kdy dojde k prvotnímu porušení nadložních vrstev v zahrází, což následně umožní 

další rozvoj filtračních deformací. 
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Obr. 2 Proces vývoje filtračních deformací v podloží ochr. hráze [Calle et al, 1999] 

2.2 PŘEDMĚT PRÁCE 

Práce obsahuje souhrn aktuálního stavu poznání v České republice i v zahraničí 

v problematice spolehlivostní analýzy ochranných hrází a filtračních deformací. Na 

tento souhrn navazuje seznámení se současnými způsoby hodnocení bezpečnosti 

zemních hrází, s druhy filtračních deformací a stručný úvod do teorie spolehlivosti. 

Jádrem práce je pak formulace způsobu odhadu pravděpodobnosti porušení 

ochranné hráze v důsledku filtračních deformací, konkrétně nadzdvihnutí 

nadložních vrstev v zahrází vedoucí k jejich prolomení. Uvedena je jak 

matematická formulace problému, tak použité softwarové prostředky, zdrojové 

kódy, atd. Navržený postup je v rámci parametrické studie prakticky aplikován na 

testovací oblast a jeho výsledky jsou porovnány s výsledky získanými metodou 

podle mezních stavů. Na závěr je navržen postup pro využití výsledků 

stochastického výpočtu pro zpřesnění metody podle mezních stavů. 

 

3  SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ DANÉ PROBLEMATIKY 

3.1 SPOLEHLIVOST ZEMNÍCH HRÁZÍ 

Základní ustanovení pro výpočet spolehlivosti stavebních konstrukcí a 

základových půd obsahuje ČSN EN 1990 (73 0002), která dále definuje zásady 

výpočtu, hodnocené mezní stavy, návrhové situace a podmínky spolehlivosti, 

obecně definuje parametry materiálů a základových půd a zatížení. Na tuto normu 

pak navazuje ČSN EN 1997-1 (73 1000), která již rozvádí danou problematiku 

konkrétně pro geotechnické konstrukce. 

Problematice zatížení konstrukcí vodních děl (dále jen VD) se dále věnuje norma 

ČSN 75 0250, která shrnuje možná zatížení působící na VD a odkazuje na další 

příslušné normy, jako např. ČSN 75 0255. 

Aplikace konkrétních norem pro posouzení stability konstrukcí závisí na typu 

VD. Pro zemní konstrukce lze použít Eurokód ČSN EN 1997-1 (ČSN 73 1000). Při 

řešení stability sypaných přehradních hrází podle starší ČSN 73 6850 se používalo 

přístupu podle stupňů bezpečnosti, od které se již v současné době ve světě upouští. 

Novela ČSN 75 2310 již vedle klasických přístupů do jisté míry respektuje 
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současný trend použití metody podle mezních stavů a novější norma ČSN 73 1000, 

vycházející z evropské normy EN 1997-1 [Frank et al, 2004], již 

doporučuje posouzení stability zemních konstrukcí metodou podle mezních stavů. 

O vhodnosti a typu VD rozhodují mimo jiné také vlastnosti základové půdy 

(podloží hráze), které mohou výrazným způsobem ovlivnit bezpečnost VD. Ve 

snaze zohlednit nepříznivé odchylky vlastností a další vlivy se užívají součinitele 

spolehlivosti základové půdy. Tato problematika byla dříve řešena v ČSN 73 1001. 

Novější normy ČSN 73 1000 a ČSN 75 2310 se přiklánějí k využití moderních 

výpočtových metod, které umožňují vyšetřit v úvahu připadající mechanismy 

porušení, modelovat smykové plochy obecného tvaru, provádět prostorová řešení a 

aplikovat složitější materiálové modely.  

Mimo technické normy přispěly významně k hodnocení spolehlivosti VD 

v České republice i odborné publikace např. [Votruba, Heřman a kol., 1993], 

[Jandora, Říha, 2002], [Jandora, Říha, 2008], [Říha a kol., 2008] nebo [Říha, 2010]. 

V USA se touto problematikou zabývala např. organizace United States Army 

Corps of Engineers [United States Army Corps of Engineers, 1999]. Na Michigan 

State University se tímto tématem zabývá T. F. Wolff [Wolff, 2008]. Z Asie lze 

uvést např. příspěvky z Taiwanu [Huang, Yu, Weng, 2015].  

V Evropě se spolehlivostí VD, zvláště pak spolehlivostí ochranných hrází 

zabývají nejvíce v Nizozemsku, což je vzhledem ke geomorfologii této země 

pochopitelné. Na Delft University of Technology se touto problematikou zabývají 

např. S. N. Jonkman, P. H. A. J. M. van Gelder a J. K. Vrijling [Jonkman, Gelder, 

Vrijling, 2002]. Nizozemský technický výbor pro protipovodňovou ochranu vydal 

v roce 1999 publikaci Technical Report on Sand Boils (Piping) [Calle et al, 1999]. 

Francouzský přehradní výbor vydal v nedávné době několik směrnic [Royet, 

Peyras, 2010], [Royet, Peyras, 2013] a doporučení [Peyras et al, 2008] věnujících se 

problematice spolehlivosti hrází a mezních stavů. V Portugalsku se pak obdobné 

tématice věnuje M. L. B. Farinha [Farinha et al, 2015]. 

 

3.2 VNITŘNÍ EROZE ZEMIN 

Problematikou vnitřní eroze v zeminách se od začátku 20. století zabývala řada 

autorů, např. G. E. Bertram [Bertram, 1940] a K. Terzaghi [Terzaghi, Peck, Mesri, 

1996]. Za průkopníka moderního pohledu na problematiku vnitřní eroze zemin je 

obecně považována V. S. Istomina [Istomina, 1957]. Istominou zavedenou 

terminologii přejala později řada autorů převážně z východní části Evropy 

[Vuković, Pušić, 1992], včetně českých a slovenských výzkumníků Z. Bažanta, J. 

Čištína [Čištín, 1967], V. Hálka, P. Petera nebo R. Ravingera. V současné době se 

vnitřní erozí (resp. filtračními deformacemi) zabývá v České republice např. J. Říha 

[Říha, 2008]. 

Ze západních autorů se problematikou vnitřní eroze zabývali a zabývají např. J. 

L. Sherard, C. F. Wan, R. Fell [Wan, Fell, 2002], [Wan, Fell, 2004], M. A. Foster 

[Foster, Fell, 2001], F. Delgado nebo J.-J. Fry [Fry, 2007].  
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V současné době se v Evropě intenzivně zabývá studiem vnitřní eroze 

mezinárodní pracovní skupina The European Working Group On Internal Erosion 

In Embankment Dams, která se schází na každoročních workshopech (autor se 

aktivně zúčastnil workshopů v letech 2009 v Petrohradě, 2010 v Granadě a 2011 v 

Brně). V roce 2013 vydala skupina první část dvoudílného bulletinu ICOLD č. 164 

Internal Erosion of Existing Dams, Levees and Dikes, and their Foundations - 

Volume 1: Internal Erosion Processes and Engineering Assessment [ICOLD 2013], 

shrnující poznatky z oblasti vnitřní eroze zemních hrází. Ve spolupráci s touto 

skupinou vznikl také francouzský výzkumný projekt ERINOH (Érosion Interne des 

Ouvrages Hydrauliques). Jedním z cílů tohoto projektu je vytvořit celosvětovou 

databázi vodních děl, která byla zničena nebo ohrožena působením vnitřní eroze 

(autor se podílel na tvorbě této databáze v rámci zahraniční stáže v roce 2009). 

Výzkumem a modelováním procesů filtračních deformací se v současné době 

zabývá více autorů, např. C. F. Wan a R. Fell [Wan, Fell, 2004] na The University 

of New South Wales v Sydney v Austrálii nebo N. Benahmed ve výzkumném 

ústavu Cemagref ve Francii [Benahmed, 2009]. 

 

4  DÍLČÍ ASPEKTY DANÉ PROBLEMATIKY 

4.1 DETERMINISTICKÉ ZPŮSOBY HODNOCENÍ BEZPEČNOSTI 

ZEMNÍCH HRÁZÍ 

Spolehlivost jakéhokoli díla je jeho vlastnost spočívající ve schopnosti plnit 

požadované funkce při zachování provozních ukazatelů v daných mezích a po 

stanovenou dobu (dobu životnosti) [Votruba, Heřman a kol., 1993]. Jejím 

kvantifikátorem je pravděpodobnost, že nedojde k poruše díla. Spolehlivost vodních 

staveb se ve stavebnictví tradičně posuzuje metodou podle „stupně bezpečnosti“. 

Novější přístup pak hodnotí konstrukci podle „mezních stavů“ a v  praxi je 

v současné době tato metoda upřednostňována. Snahou je do výpočtů zahrnout 

nejistoty a možné odchylky od předpokládaných zatěžovacích stavů 

prostřednictvím dílčích součinitelů spolehlivosti. 

 

Obr. 3 Stávající způsob hodnocení rizika v záplavovém území 

Současná praxe nicméně při posuzování bezpečnosti zemních hrází předpokládá, 

že k porušení zemní hráze ani k zaplavení zahrází nedojde, dokud hladina vody v 

toku nedosáhne koruny zemní hráze. Po jejím překročení pak dojde k protržení 

zemní hráze a k zaplavení území v zahrází až do výše hladiny vody v toku (obr. 3). 

Nepočítá tedy s možností, že by došlo k porušení hráze ještě před jejím přelitím 
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(např. vinou filtračních deformací), ani s možností, že by naopak hráz odolala 

krátkodobému přelévání její koruny. 

 

4.1.1 Stupeň bezpečnosti 

Výpočet podle stupně bezpečnosti SF slouží ke kompenzaci nejistot vstupujících 

do výpočtu. Hodnota stupně bezpečnosti je stanovena jako podíl, resp. rozdíl 

pevnosti (odolnosti) S a zatížení L, které na konstrukci působí.  

L

S
SF   (1) 

Pro různé kombinace zatížení vyjádřené pomocí zatěžovacích stavů a pro různé 

typy konstrukcí předepisují požadovanou hodnotu SF normy, např. ČSN 75 2310. 

Požadované normové hodnoty stupně bezpečnosti jsou zpravidla určeny 

statistickým rozborem a analýzou přijatelné míry rizika. 

 

4.1.2 Mezní stavy 

Metoda hodnocení podle mezních stavů umožňuje zahrnout do výpočtu nejistoty 

v zatížení i materiálových charakteristikách. Pro posouzení návrhových parametrů 

konstrukce je používán obecný výpočtový vztah vycházející z nerovnosti: 
 LS  (2) 

Koeficient ω je označován jako součinitel spolehlivosti, jeho hodnota je 

stanovena na základě normových hodnot dílčích součinitelů spolehlivosti pro různé 

druhy zatížení, materiálových vlastností konstrukce, důležitosti díla atd., viz např. 

ČSN EN 1990. Pomocí tohoto koeficientu je zajištěno přiměřené předimenzování 

konstrukce a tím i zvýšení její spolehlivosti. 

 

4.2 TEORIE SPOLEHLIVOSTI 

4.2.1 Kvalitativní analýza 

Kvalitativní analýza je prvním krokem při hodnocení rizika jakéhokoli systému. 

Jejím cílem je určit typy nebezpečí a odhalit nejslabší prvky daného systému. 

Prvním krokem je vymezení vazeb mezi jednotlivými prvky hodnoceného systému, 

jejich zranitelnost a možné důsledky jejich selhání. To umožní sestavit jednotlivé 

scénáře nebezpečí, které budou následně analyzovány dalšími metodami, jako je 

například vytvoření stromu událostí nebo stromu poruch. V rámci analýzy 

filtračních deformací v zemních hrázích se pro tento problém jeví jako nejvhodnější 

analýza pomocí stromu událostí (ETA). 

 

4.2.2 Kvantitativní analýza 

Vybrané scénáře nebezpečí identifikované pomocí ETA v rámci kvalitativní 

analýzy lze dále analyzovat kvantitativně pomocí matematického a statistického 

modelování například s využitím metody Monte Carlo [Dřímal, Trunec, Brablec, 

2006]. Cílem této analýzy je určit pravděpodobnost porušení zemní hráze. Nejprve 
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bude určena pravděpodobnost vzniku jednotlivých stavů (viz ETA) a tím následně 

spolehlivost celého systému na základě pravděpodobnosti poruchy jednotlivých 

prvků systému. Kvantitativní analýza tak navazuje na analýzu kvalitativní, vyžaduje 

však velké množství vstupních dat, a proto nelze tento typ spolehlivostní analýzy 

použít za všech okolností. 

 

Obr. 4 Realističtější způsob hodnocení rizika v záplavovém území 

Pravděpodobnost porušení zemní hráze je pak důležitým podkladem pro 

rizikovou analýzu záplavových území [Tsakiris, 2014]. Na rozdíl od stávajícího 

přístupu k hodnocení rizika v záplavových územích (obr. 3), lze tedy vyjádřit 

pravděpodobnost porušení zemní hráze i v době, kdy hladina vody v toku ještě 

nedosáhla koruny hráze (obr. 4), (obr. 5). 

 

Obr. 5 Pravděpodobnost porušení zemní hráze jako funkce polohy hladiny 

Obr. 5 zobrazuje rozdíl mezi tradičním přístupem k pravděpodobnosti porušení 

zemní hráze a skutečným průběhem této pravděpodobnosti. Pokud vyjádříme 

pravděpodobnost poruchy jako funkci polohy hladiny, pak tradiční přístup 

předpokládá, že až do chvíle dosažení mezní bezpečné hladiny (MBH), (např. 

koruny hráze) je pravděpodobnost poruchy nulová. Po překročení této hladiny pak 

dojde s jistotou k poruše. Realistický přístup naopak připouští možnost poruchy 

ještě před dosažením mezní bezpečné hladiny (např. působením filtračních 
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deformací) a naopak připouští možnost odolání konstrukce i po překročení mezních 

hodnot (např. pokud hráz přečká bez poškození krátkodobé přelévání koruny hráze 

díky odolnosti vzdušního líce). Tato práce se dále věnuje vyznačené oblasti a 

pravděpodobnosti vzniku poruchy ještě před dosažením MBH hráze. 

 

4.2.3 Formulace problému 

Poruchu (porušení) lze definovat jako ukončení schopnosti objektu plnit 

požadovanou funkci. Dochází k ní překročením prahových hodnot parametru nebo 

více parametrů. Porucha pak může být částečná nebo úplná.  

Spolehlivost konstrukce R můžeme tedy obecně vyjádřit jako pravděpodobnost 

PS, že pevnost konstrukce S bude větší nebo rovna, než zatížení L na ni působící: 

   0 LSPLSPR SS  (3) 

Naopak pravděpodobnost porušení PF pak můžeme vyjádřit jako: 

   
S

S
FSF

n

m
LSPLSPRP  11  (4) 

kde ms je počet simulací, při kterých došlo k poruše a ns je celkový počet 

realizovaných simulací (obr. 6), (např. při použití metody Monte Carlo). 

Veličiny S a L jsou tedy při pravděpodobnostním řešení považovány za náhodné 

a jsou určeny typem a parametry rozdělení pravděpodobnosti. Vhodná rozdělení pro 

tento problém jsou například trojúhelníkové rozdělení, exponenciální rozdělení, 

normální rozdělení, log-normální rozdělení nebo Pearsonovo rozdělení typu I až III 

[Říha a kol., 2005]. Výběr vhodného typu rozdělení závisí na povaze a vlastnostech 

charakterizované veličiny, množství dostupných dat i výpočtovém aparátu.  

 

 

Obr. 6 Vymezení oblasti porušení dle vztahu (5)  
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5  ODVOZENÍ PODMÍNKY MEZNÍ ROVNOVÁHY 

5.1 DEFINICE SYSTÉMU A NÁHRADNÍ OBLASTI 

Cílem práce je posouzení pravděpodobnosti prolomení stropního izolátoru 

(obr. 8) v zahrází ochranné hráze (OH) vlivem vzrůstajícího tlaku podzemní vody 

v kolektoru v průběhu povodňové epizody. OH je proto nutné posuzovat nikoli jako 

samostatnou stavbu, ale jako celek spolu s širším územím ovlivněným v případě 

příchodu povodně. Jedná se tedy o komplexní systém skládající se obvykle 

z podloží hráze (resp. z jeho vrstev), z ochranné hráze spolu s objekty na ní a 

z širšího okolí OH, které by mohlo mít vliv na hydrologii v daném území. 

Náhradní oblast pak vymezuje území, které je relevantní pro výpočet. Je třeba ji 

volit s ohledem na charakter celého území, na charakter probíhajících jevů a 

procesů, na geometrii, na přijatá zjednodušení, atd. V případě ochranných hrází 

vedených rovnoběžně s tokem v širokých údolních nivách je obvykle možné 

náhradní oblast významně schematizovat. Obecně na takovýchto tocích převládají 

dva režimy proudění podzemní vody. Za běžných průtoků směřuje proud směrem 

k toku a ten tak vodu z širší zvodně odvádí. Naopak za zvýšených průtoků se směr 

proudu otáčí směrem od toku a ten tak zvodeň dotuje. Za předpokladu proudění 

podzemní vody přibližně v kolmém směru k ose toku pak lze připustit schematizaci 

náhradní oblasti (charakteristický příčný řez). 

 

5.2 ZATÍŽENÍ SYSTÉMU 

Při stanovení odolnosti systému je nutné nejdříve definovat charakteristiku 

zatížení L, vůči kterému má systém odolávat. V případě stanovení možnosti vzniku 

filtračních deformací v podloží ochranných hrází vlivem prolomení svrchního 

izolátoru považujeme za zatížení hodnoty piezometrických výšek h v kolektoru, 

resp. tlak na stropní izolátor.  

Pro definovaný systém lze vyjádřit zatížení L jako tlak vody, kterou je stropní 

izolátor zatížen v dovrchním směru: 

L = W . [hMAX - HBS]  (5) 

kde W  je objemová tíha vody, hmax je maximální normová piezometrická výška v 

daném místě a HBS je kóta báze stropního izolátoru v daném místě.  

 

5.2.1 Povodňová vlna 

Průběh povodně je charakterizován tradičně kulminačním průtokem, objemem, 

dobou trvání a tvarem (průběhem) povodňové vlny (PV). Pro rozvoj filtračních 

deformací je však zásadní průběh tlaku podzemní vody na bázi stropního izolátoru 

v zahrází.  

Pro stanovení průběhu hladiny v toku je nutné definovat: 

 tvar PV, tj. Q(t),  

 kapacitu koryta Q(h), určenou na základě znalosti geometrie a morfologie 

říčního koryta. 
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Vzhledem k rozdílné morfologii jednotlivých povodí a k mnoha dalším vlivům je 

těžké tvar Q(t) povodňové vlny generalizovat. Díky tomu, že charakter povodně je 

dán působením mnoha přírodních vlivů, lze obecně předpokládat možnost vzniku 

nekonečného množství variant PV.  

Pro popis PV jsou obecně užívány tyto charakteristiky: 

 kulminační průtok QN, 

 objem povodně W, 

 tvar povodně Q(t), resp. rozložení průtoků v čase. 

Tyto charakteristiky spolu vzájemně souvisí a jsou na sobě částečně závislé. 

Významně se ale liší možnosti jejich predikce. Pro stanovení kulminačního průtoku 

již existují vhodné aparáty včetně pravděpodobnostního vyjádření. Objem povodně 

již bývá naopak vyjadřován pouze podmíněnou pravděpodobností kulminačního 

průtoku. Tvar povodně je naopak velmi obtížné předvídat. 

S ohledem na výše uvedené byla pro potřeby této práce nutná určitá 

schematizace charakteristiky PV. Kulminační průtok byl uvažován jako 

deterministická hodnota (pro danou dobu opakování). Objem povodně lze odvodit 

analogicky na základě znalosti daného povodí. Tvar povodně pak byl pro potřeby 

modelového řešení schematizován do podoby lichoběžníku (obr. 7), který je 

dostatečně variabilní pro popis různých průběhů PV. 

 

 

Obr. 7 Vývoj průtoků v Labi v Jaroměři během povodně v roce 1997 a její 

lichoběžníková schematizace (zdroj: Povodí Labe, s. p.) 
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O problematice stanovování charakteristik PV píše podrobněji např. 

[Doležal, 2010]. Její podrobný rozbor je bohužel nad rámec rozsahu této práce, 

protože pro stanovení pravděpodobnostních parametrů jednotlivých veličin (Q(t), 

QN, W, tn, tk, atd.) nemá autor dostatek podkladů. Matematický model je však 

otevřený a lze ho, v případě dostatku dat, v budoucnu rozšířit o pravděpodobnostní 

řešení této problematiky. 

 

5.2.2 Filtrační model 

Numerické řešení poměrů v modelovaném území probíhá aproximací obecně 

trojrozměrného proudění modelem plošné filtrace pomocí numerického řešení 

metodou konečných prvků s lineární interpolací piezometrické výšky po prvcích 

dělení. Jsou přijaty Dupuitovy předpoklady o malém hydraulickém sklonu, kdy 

zanedbáváme vertikální složku proudění a předpoklad přibližně paralelního 

charakteru proudu vody v převládajícím směru proudu směrem do zahrází. 

 

Řídící rovnice 

Pro nestacionární proudění v horizontálním kolektoru s hloubkou vody H(x,t) 

měřenou od relativně nepropustné báze hydrogeologického kolektoru a 

piezometrickou výškou h(x,t) měřenou od hladiny moře má řídící rovnice tyto 

tvary: 

 pro režim proudění s volnou hladinou: 

0

)(














t

h
S

x

x

h
Hk

V   (6) 

 pro napjatý režim proudění: 

0

)(














t

h
S

x

x

h
bk

P   (7) 

kde k je hydraulická vodivost, h je piezometrická výška, H je hloubka vody ve 

zvodni, SV, resp. SP je volná, resp. pružná zásobnost a b je mocnost napjaté zvodně. 

 

Okrajové a počáteční podmínky 

Dirichletova okrajová podmínka na okrajích jednorozměrné náhradní oblasti (v 

krajních bodech) má tvar: 

h(0,t) = h1(t) (8) 

a popisuje průběh hladiny ve vodním toku. Tato podmínka je odvozena 

z průběhu povodně Q(t) s použitím kapacity koryta Q(h).  

h(L,t) = h2(t) (9)  

pak popisuje polohu hladiny podzemní vody v dostatečné vzdálenosti od vodního 

toku volené s přihlédnutím k výsledkům hydrogeologického průzkumu a 

geomorfologii dané oblasti. 
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Počáteční podmínkou je známá piezometrická výška na počátku řešení v čase t = 

0: 

h(x,0) = h0(x). (10)  

Počáteční podmínku pro dynamické simulace je v případě složitějších poměrů 

třeba stanovit z výsledků řešení odpovídajícího stacionárního stavu potvrzeného 

kalibrací modelu např. s využitím známých hodnot hladiny podzemní vody (HPV), 

např. ověřených průzkumnými vrty. 

 

5.3 ODOLNOST SYSTÉMU 

Pro definovaný systém lze odolnost S vyjádřit jako tíhu zeminy izolátoru, který 

odolává nárůstu tlaku podzemní vody v hydrogeologickém kolektoru: 

S = Z . [HT - HBS]  (11) 

kde Z je objemová tíha zeminy, HT je kóta terénu za hrází v daném místě a HBS je 

kóta báze (dna) stropního izolátoru (obr. 8).  

 

5.4 PODMÍNKA MEZNÍ ROVNOVÁHY 

Podmínkou mezní rovnováhy je, aby odolnost systému S byla větší nebo rovna 

než zatížení L. Pro hodnocení možnosti porušení hydraulickým prolomením pro 

typické rozložení geologických vrstev v údolní nivě (obr. 8) pak lze podmínku 

mezní rovnováhy vyjádřit jako: 

W . [hMAX - HBS]  Z . [HT - HBS]  (12) 

kde W je objemová tíha vody, hmax je maximální normová piezometrická výška v 

daném místě, HBS je kóta báze stropního izolátoru, Z je objemová tíha zeminy, HT je 

kóta terénu za hrází v daném místě. 

 

 
Obr. 8 Schéma ke vztahu (12) 

Pro vypočtené úrovně maximálních piezometrických výšek je dále vyhodnocen 

prostorový průběh splnění podmínky mezní rovnováhy (12).  
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6  STOCHASTICKÉ MODELOVÁNÍ 

6.1 VSTUPNÍ DATA 

Vstupní data můžeme rozdělit dle způsobu jejich určení na deterministická a 

stochastická. Deterministický přístup je vhodný tehdy, kdy můžeme s dostatečnou 

přesností určit hodnotu hledané veličiny (např. objemová tíha vody). Stochastický 

přístup naopak umožňuje pracovat se spojitým rozdělením výskytu hodnoty hledané 

veličiny. Způsob pravděpodobnostního rozdělení je vhodné volit v závislosti na 

dostupných informacích a charakteru hledané veličiny v dané oblasti. Při minimu 

informací lze zvolit např. rovnoměrné rozdělení s oborem hodnot stanoveným dle 

ČSN pro hledanou veličinu (např. rozmezí objemové tíhy pro danou zeminu). 

V případě podrobnějších znalostí lze použít složitější spojitá rozdělení např. 

trojúhelníkové rozdělení, logaritmicko-normální rozdělení nebo Pearsonovo 

rozdělení typu I-III.  

Níže je pro přehlednost uveden výčet vstupních parametrů a jejich rozdělení na 

deterministické a stochastické tak, jak jsou uvažována v matematickém modelu: 

 deterministické vstupní parametry: 

o modul stlačitelnosti vody Ew, 

o poloha hladiny podzemní vody na okraji náhradní oblasti vzdáleném 

od toku h2(t), 

o objemová tíha vody W, 

 stochastické vstupní parametry: 

o pórovitost kolektoru p, 

o mocnost napjaté zvodně b dále závisí na: 

 kótě báze stropního izolátoru HBS, 

 kótě báze kolektoru HD, 

o průběh hladiny ve vodním toku h1(t) dále závisí na: 

 době trvání nástupu povodně tn, 

 době trvání maximálních průtoků tk, 

 kulminačním průtoku povodně QN, 

o hydraulická vodivost kolektoru k, 

o modul stlačitelnosti kolektoru Ek, 

o objemová tíha zeminy , 

o kóta terénu HT. 

6.2 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA 

Vzhledem k množství nejistot vstupujících do výpočtu, respektive ke 

stochastickému přístupu k některým z proměnných, je třeba stanovit, nakolik je 

výsledek výpočtu citlivý na změny jednotlivých proměnných. Díky tomu lze pak 

určit proměnné, na jejichž změnu není výpočet citlivý a naopak proměnné, které 
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mají na výsledek výpočtu dominantní vliv a kterým je tedy potřeba věnovat 

zvýšenou pozornost při jejich stanovování. 

Vzhledem ke složitosti diferenciálních rovnic (6) a (7) ve výpočtu a ke 

specifikům jednotlivých proměnných nejsou pro tento případ vhodné kvantitativní 

metody založené např. na metodě Monte-Carlo [Saltelli et al., 2004]. Z toho důvodu 

byla provedena jednodušší jednokroková citlivostní analýza (OAT), (One-at-time 

sensitivity analysis) [Saltelli et al., 2007].  Při tomto typu citlivostní analýzy je vždy 

měněna pouze jedna proměnná a po provedení výpočtu je vrácena na původní 

hodnotu. Tímto způsobem jsou postupně testovány jednotlivé proměnné, přičemž 

ostatní proměnné jsou vždy drženy na výchozí hodnotě. Získané výsledky, tj. vliv 

jednotlivých proměnných na výslednou hodnotu, jsou pak porovnány graficky. 

V rámci citlivostní analýzy byly testovány materiálové a geometrické 

charakteristiky podloží, respektive zvodněného více propustného kolektoru a jeho 

rozhraní s méně propustným stropním izolátorem. Pro tyto proměnné byla 

stanovena výchozí hodnota spolu s dalšími testovanými hodnotami s maximální 

odchylkou odpovídající jejich předpokládaným maximálním a minimálním 

hodnotám.  

Metodou OAT byla testována citlivost výpočtu na změnu hydraulické vodivosti 

kolektoru k, pórovitosti kolektoru p, modulu stlačitelnosti kolektoru E a kóty báze 

stropního izolátoru HBS. Výsledky této analýzy ukázaly, že na výpočet hodnot 

piezometrických výšek v průběhu povodně nemají prakticky žádný vliv pórovitost 

kolektoru (v rozsahu hodnot typických pro nesoudržné zeminy) a úroveň báze 

stropního izolátoru. Hydraulická vodivost a modul stlačitelnosti kolektoru mají vliv 

na výpočet hodnot piezometrických výšek zvláště při nízkých hodnotách těchto 

proměnných. 

 

6.3 METODA MONTE CARLO 

Metoda Monte Carlo [Dřímal, Trunec, Brablec, 2006] je numerická výpočetní 

metoda, kterou lze řešit úlohy jak deterministické, tak stochastické. Algoritmy 

užívající metodu Monte Carlo mají výpočet založený na mnohokrát opakovaných 

náhodných pokusech. Náhodné pokusy, resp. využití náhodných čísel, jsou 

v případě počítačového zpracování nahrazovány čísly pseudonáhodnými. 

Postup výpočtu metodou Monte Carlo: 

 vytvoření množiny pseudonáhodných čísel s rovnoměrným rozdělením 

v intervalu (0, 1) v požadovaném počtu N, 

 stanovení distribučních funkcí vstupních veličin, 

 výpočet množiny N hodnot vstupních pseudonáhodných veličin 

s použitím jejich distribučních funkcí a vygenerovaných 

pseudonáhodných čísel, 

 opakovaná deterministická simulace pro množinu N vstupních hodnot 

pseudonáhodných veličin, 
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 statistické zpracování (13) náhodné veličiny ξ pro soubor N výsledků xi 

(tj. x1 až xN) deterministických simulací, 

 stanovení směrodatné odchylky σ dle (14). 
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6.4 VÝPOČET PRAVDĚPODOBNOSTI PORUŠENÍ 

Cílem výpočtu pravděpodobnosti porušení je provést požadovaný počet 

výpočetních cyklů a u každého z nich určit, zda dojde k porušení podmínky mezní 

rovnováhy (12). Pro výpočet bylo použito propojení několika programů a z důvodu 

předpokládaného velkého množství výpočetních cyklů byl výpočet z větší části 

zautomatizován. 

Samotný výpočet se skládá z několika částí: 

 

Zadání vstupních dat 

Všechna vstupní data jsou zadávána do textového souboru, ze kterého jsou 

později načítána v průběhu výpočtu. Jedná se o hydrologická data, informace o 

toku, geometrickou a materiálovou charakteristiku podloží, atd.  

 

Generace charakteristik povodňové vlny a podloží 

Charakteristika povodňové vlny je vytvořena v závislosti na křivce 

pravděpodobnosti překročení průtoku a na hydrologických datech. Skladba podloží 

a jeho materiálová charakteristika je definována trojúhelníkovým rozdělením s 3 

reálnými parametry. Výpočtová hodnota je pak stanovena pomocí generátoru 

pseudonáhodných čísel (Monte Carlo). Všechny charakteristiky jsou vytvářeny 

v programu MATLAB. 

 

Vytvoření vstupního souboru pro výpočet proudění podzemní vody 

Pro potřeby výpočtu proudění podzemní vody je v programu MATLAB vytvořen 

a exportován vstupní kód pro program Filtr1D obsahující potřebné informace.  

 

Výpočet proudění podzemní vody 

Samotný výpočet proudění podzemní vody probíhá v programu Filtr1D. Ten za 

pomoci metody konečných prvků řeší řídící rovnice (7) a (8) a stanoví tak 

nestacionární průběh proudění, resp. průběh piezometrických výšek ve zvodněném 

kolektoru. 
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Vyhodnocení překročení sledovaných stavů 

Jsou určeny maximální dosažené hladiny v toku a maximální hodnoty 

piezometrické výšky, pro které je posouzena podmínka mezní rovnováhy (12). 

 

Zápis výsledků a zápis kontrolního souboru 

Jako výsledky vyhodnocení je zapsáno, o kolikátý cyklus výpočtu se jedná, zda 

došlo k porušení podmínky mezní rovnováhy (12) a zda došlo k překročení 

sledovaných stavů.  

 

Vyhodnocení počtu proběhnutých cyklů 

Program porovná počet proběhnutých cyklů s maximálním požadovaným počtem 

cyklů výpočtu. V případě, že nebylo dosaženo požadovaného počtu výpočtových 

cyklů, spustí program nový cyklus výpočtu začínající generováním charakteristik 

povodňové vlny. V opačném případě ukončí výpočet. 

 

Vyhodnocení pravděpodobnosti porušení 

Po dosažení požadovaného počtu výpočtových cyklů jsou vyhodnoceny 

pravděpodobnosti překročení kapacity kynety toku PK, překročení úrovně terénu v 

zahrází piezometrickou výškou v kolektoru PT a porušení PF vyjádřené jako: 

s
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kde mks je počet překročení kapacity kynety toku, mts je počet překročení úrovně 

terénu v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru, ms je počet simulací, při 

kterých došlo k poruše a ns je celkový počet realizovaných simulací. 

 

 
Obr. 9 Schéma hodnocených stavů 
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7  PARAMETRICKÁ STUDIE 

7.1 TESTOVACÍ OBLAST 

Pro ověření funkčnosti navrženého modelu byl v rámci parametrické studie 

proveden výpočet pravděpodobnosti porušení zahrází na testovací oblasti. 

Parametry této oblasti byly voleny tak, aby odpovídaly možným parametrům 

skutečných lokalit. Základní charakteristikou lokality je nížinný tok opatřený 

ochrannými hrázemi.  

 

7.1.1 Odvození parametrů testovací lokality 

Pro stanovení parametrů testovací oblasti bylo analyzováno několik lokalit 

s dostupným geologickým průzkumem. Jedná se o lokality nížinných toků 

s charakteristickou skladbou podloží, tj. zvodněnými štěrkopískovými vrstvami 

překrytými izolátorem tvořeným převážně povodňovými hlínami. Vzorové lokality 

dávají obecnou představu o možném rozsahu sledovaných parametrů typických 

nížinných toků s charakteristickou skladbou jejich podloží. Pro potřeby 

parametrické studie pak byly navrženy parametry testovací oblasti v závislosti na 

hodnotách zjištěných ve vzorových lokalitách.  

Stochastické vstupní parametry testovací lokality jsou v průběhu výpočtu 

stanovovány s využitím trojúhelníkového rozdělení. Byly pro ně tedy stanoveny 

střední, minimální a maximální hodnoty, resp. střední hodnota (Xstred pro 

proměnnou X) a maximální odchylka RX od střední hodnoty Xstred nabývající stejné 

hodnoty u minima i maxima (symetrické trojúhelníkové rozdělení): 

Xmin = Xstred - RX (18) 

Xmax = Xstred + RX  

Na základě těchto hodnot je pak na počátku každého cyklu výpočtu stanovena 

deterministická hodnota.  

 

Kapacita koryta toku 

Testovací lokalita byla navržena tak, aby kapacita koryta toku včetně ochranných 

hrází přesahovala kulminační průtok 10 000leté povodně. Takto kapacitní 

ohrázování toku nebývá obvyklé, nicméně cílem byla možnost pracovat v rámci 

modelu s plnou škálou dob opakování v rozsahu 1 až 10 000 let. V opačném 

případě (pokud by bylo navrženo koryto menší kapacity) by při vyšších průtocích 

docházelo k přelévání ochranné hráze. To by mohlo vést k rozvoji povrchové eroze 

na vzdušním svahu hráze, případně ke vzdutí vody v zahrází. Modelování těchto 

stavů je ale již mimo rozsah této práce. 

 

Hydrologické podklady 

Pro testovací lokalitu byly pro potřeby výpočtu stanoveny hypotetické hodnoty 

maximálních N-letých průtoků odpovídající většímu údolnímu toku.  
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Výpočet a vyhodnocení 

Vstupní data, u nichž nelze s jistotou stanovit dererministickou hodnotu, byla 

popsána stochasticky pomocí spojitého trojúhelníkového rozdělení. Prostorová 

skladba i materiálové charakteristiky podloží ochranné hráze tak byly z důvodu 

nejistot ve vstupních parametrech definovány jejich střední hodnotou s maximální 

odchylkou. Povodňová vlna byla charakterizována pravděpodobností příchodu 

daného kulminačního průtoku a pravděpodobností doby trvání povodně.  

 

Vyhodnocení jednotlivých výpočtových cyklů 

V rámci parametrické studie bylo pro každý cyklus výpočtu vyhodnoceno 

dosažení nebo nedosažení tří navazujících stavů: 

 
1. Překročení kapacity kynety 

Cílem je určit, zda dojde během povodňové epizody k překročení kapacity koryta 

toku (kynety) a dojde tak k vybřežení, při kterém se dostává do funkce ochranná 

hráz. Je porovnávána úroveň hladiny v toku v době kulminace povodňové vlny 

Hkulm s výškou břehové hrany kynety Htk. Potom z celkového realizovaného počtu 

cyklů ns je mks počet cyklů, kdy úroveň hladiny v toku v době kulminace povodňové 

vlny Hkulm přesáhla výšku břehové hrany kynety Htk. 

 

2. Překročení úrovně terénu v zahrází piez. výškou v kolektoru 

Tento stav určuje, zda maximální úroveň piezometrické výšky v kolektoru 

v zahrází překročí během povodňové epizody úroveň terénu v zahrází. Při dosažení 

tohoto stavu může dojít k vysakování vody v zahrází, pokud zde již existují 

předdefinované imperfekce stropního izolátoru. Ty mohou být způsobeny např. 

porušením stropního izolátoru během dřívějších povodňových událostí, činností 

v zahrází, ale i geologickými anomáliemi. 

Maximální úroveň piezometrické výšky v kolektoru Hmax je porovnávána s 

úrovní hladiny terénu v zahrází HT. Potom z celkového realizovaného počtu cyklů 

ns je mts počet cyklů, kdy piezometrická výška Hmax v kolektoru přesáhne úroveň 

terénu v zahrází HT. 

 

3. Porušení nadloží kolektoru v zahrází 

Zda došlo k porušení nadloží kolektoru v zahrází jeho nadzvednutím je určováno 

již dříve definovanou podmínkou mezní rovnováhy (12). Odolnost systému S (dána 

tíhou a mocností stropního izolátoru) je zde porovnávána se zatížením L (daným 

tlakem vody v kolektoru na stropní izolátor). Potom z celkového realizovaného 

počtu cyklů ns je ms počet cyklů, kdy hodnota zatížením L přesáhla hodnotu 

odolnosti systému S. 
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Pravděpodobnostní vyhodnocení 

Celkem bylo realizováno 100 872 výpočetních cyklů (ns), během nichž bylo 

zaznamenáno 41 047 překročení kapacity kynety toku (mks), 27 525 překročení 

úrovně terénu v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru (mts) a 185 poruch (ms). 

Pravděpodobnost překročení kapacity kynety toku PK, pravděpodobnost překročení 

úrovně terénu v zahrází piezometrickou výškou v kolektoru PT a pravděpodobnost 

porušení PF pak můžeme vyjádřit jako: 
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Stanovená pravděpodobnost překročení kapacity kynety toku PK = 0,40692 

odpovídá povodni s dobou opakování cca 2,5 roku a dosažení kulminačního 

průtoku cca 69 m
3
/s. Pravděpodobnost překročení úrovně terénu v zahrází 

piezometrickou výškou v kolektoru PT = 0,27525 odpovídá povodni s dobou 

opakování cca 3,5 roku a dosažení kulminačního průtoku cca 77 m
3
/s. 

Pravděpodobnost porušení PF = 0,00183 odpovídá povodni s dobou opakování cca 

550 let a dosažení kulminačního průtoku cca 340 m
3
/s.  

 

 

Obr. 10 Procentuální rozložení pravděp. výskytu jednotlivých jevů dle obr. 9 
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7.2 VAZBA NA METODU PODLE MEZNÍCH STAVŮ 

Pro srovnání výsledné pravděpodobnosti porušení byla vzorová lokalita 

posouzena duplicitně i metodou hodnocení podle mezních stavů. Tato metoda také 

umožňuje zahrnout do výpočtu nejistoty v zatížení i materiálových 

charakteristikách, vychází však z normových hodnot dílčích součinitelů 

spolehlivosti pro různé druhy zatížení, materiálových vlastností konstrukce, 

významu konstrukce atd. 

 

7.2.1 Výpočet metodou podle mezních stavů 

Pro výpočet metodou hodnocení podle mezních stavů je nutné stanovit parametry 

testovací lokality deterministicky. Z toho důvodu byly ve výpočtu uvažovány 

střední hodnoty z předchozího stochastického modelu. Součinitelé dílčí 

spolehlivosti jsou stanoveny obvyklým způsobem pro dané parametry a typ: 

 součinitel návrhové situace γsit = 0,9 pro zemní ochrannou hráz, 

 součinitel významu konstrukce γn = 1,15, 

 součinitel zatížení tlakem vody  γfv = 1,1, 

 objemová tíha vody γW = 9,81 kN/m
3
, 

 součinitel zatížení vlastní tíhou γfg = 0,8, 

 objemová tíha zeminy γZ = 18 kN/m
3
. 

Pro vyhodnocení možnosti porušení hydraulickým prolomením pak můžeme 

vyjádřit podmínku stability: 

   BSTZfgBSWfvnsit HHHh   max  (22) 

kde hmax je maximální normová piezometrická výška v daném místě, HBS je kóta 

báze (dna) stropního izolátoru a HT je kóta terénu za hrází v daném místě (tj. 

v místě vzdušní paty hráze). V uvedeném vzorci (22) pro výpočet metodou podle 

mezních stavů představuje levá strana zatížení LMS a pravá strana odolnost SMS pro 

situaci viz obr. 8. 

Výpočet byl proveden formou pseudostacionárního zatížení pro kulminační 

průtoky povodní s různou dobou opakování. Rychlost nástupu povodně byla 

stanovena jednotně na dobu 10 hodin od počátku povodňové události po dosažení 

kulminačního průtoku. Hladina odpovídající kulminačnímu průtoku pak byla 

držena po zbytek povodně, tj. 10 dní (což odpovídá maximální době trvání 

maximálních průtoků stanovené ve stochastickém výpočtu. 

Z výsledků uvedených v tab. 1 je zřejmé, že podmínka stability (22) bude 

překročena při dosažení kulminačního průtoku cca 135 m
3
/s, což odpovídá průtoku 

s dobou opakování 20 let. Lze tedy konstatovat, že za použití výše uvedených 

součinitelů dílčí spolehlivosti je konstrukce (z pohledu filtračních deformací 

podloží) dimenzována na návrhový průtok Q20 = 135 m
3
/s. 
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Tab. 1 Vyhodnocení podmínky mezní rovnováhy metodou podle mezních stavů 

N-letost 1 2 5 10 20 50 100 200 500 1000 10 000 

QN [m
3
/s] 50 65 85 110 135 180 220 265 335 400 1000 

Odolnost  

SMS [kPa] 
28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 28,80 

Zatížení  

LMS [kPa] 
19,48 21,99 24,30 26,55 28,49 31,49 33,85 36,26 39,66 42,52 62,74 

SMS / LMS 1,48 1,31 1,19 1,08 1,01 0,91 0,85 0,79 0,73 0,68 0,46 

 

7.2.2 Možnosti využití stochastického výpočtu pro zpřesnění metody podle 

mezních stavů 

Podmínku stability (22) lze upravit do tvaru: 

 
 BSW

BSTZ

fg

fvnsit

Hh

HH








max






 (23) 

kde levá strana rovnice vyjadřuje agregovaný součinitel spolehlivosti ω (viz (2)) 

a pravá strana stupeň bezpečnosti SF (1). Pro testovací oblast je pak ω = 1,42. 

 

Obr. 11 Závislost pravděpodobnosti porušení na stupni bezpečnosti 

Pravděpodobnost porušení dané lokality byla předchozím stochastickým 

modelem stanovena na PF = 0,00183. Tato hodnota odpovídá povodni s dobou 

opakování cca 550 let a dosažení kulminačního průtoku cca 340 m
3
/s. Předchozí 
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stochastický výpočet byl realizován pro celý definovaný rozsah N-letých 

povodňových vln (1 rok až 10 000 let) současně, přičemž kulminační průtok 

povodně byl určován stochasticky dle pravděpodobnosti překročení tohoto průtoku. 

V případě realizace většího množství jednotlivých výpočtů pro různé hodnoty 

deterministicky zadaného kulminačního průtoku povodně, by bylo možné vyjádřit 

závislost pravděpodobnosti porušení PF na stupni bezpečnosti SF tak, jak to 

znázorňuje obr. 11. 

Získaný graf (obr. 11) by bylo následně možné uplatnit při návrhu nové 

konstrukce. Pro zvolenou (požadovanou nebo maximálně přípustnou) 

pravděpodobnost porušení PF (stanovenou např. na základě významu konstrukce, 

společenského požadavku, atd.) by bylo možné zpětně stanovit stupeň bezpečnosti 

SF, který má být požadován při návrhu konstrukce. Pokud přijmeme předpoklad, že 

stupeň bezpečnosti SF je roven agregovanému součiniteli spolehlivosti ω, pak 

můžeme získanou hodnotu dále rozdělit mezi součinitele dílčí spolehlivosti dle (23) 

a dále s nimi nakládat. Navazující návrh konstrukce by tak již mohl probíhat 

tradičními metodami, přičemž by byl splněn požadavek dodržení (nepřekročení) 

zvolené pravděpodobnosti porušení PF. 

 

8  ZÁVĚR, DISKUZE 

Zemní hráze, a zvláště pak jejich podloží, jsou během povodňových epizod 

zatěžovány prouděním podzemní vody. Toto namáhání pak může vést ke vzniku a 

rozvoji filtračních deformací a následně k porušení hráze. Při hodnocení vzniku 

filtračních deformací jsou v současné době zpravidla používány deterministické 

přístupy, které mají pouze omezené možnosti zahrnutí vlivu nejistot do výpočtu. 

Cílem této práce bylo pomocí pravděpodobnostního hodnocení popsat iniciaci 

procesu filtračních deformací, kdy dojde k prvotnímu porušení nadložních vrstev 

v zahrází jejich nadzvednutím, což může následně umožnit další rozvoj filtračních 

deformací. 

Výsledkem práce je návrh algoritmu pro pravděpodobnostní hodnocení rizika 

prvotního porušení nadložních vrstev v zahrází ochranné hráze podél vodního toku.  

Dále praktické ověření navrženého postupu na testovací lokalitě a návrh dalšího 

možného využití výsledků stochastického modelování pro zpřesnění 

deterministické metody hodnocení podle mezních stavů. 

Jako konkrétní výsledky disertační práce lze jmenovat: 

 návrh postupu pro stanovení pravděpodobnosti porušení nadložních 

vrstev v zahrází ochranné hráze podél vodního toku, 

 vytvoření algoritmu pro praktické ověření navrženého postupu, 

 kvantifikaci pravděpodobnosti porušení nadložních vrstev v zahrází, 

 srovnání výsledků dosažených pomocí vytvořeného algoritmu a 

výsledků dosažených klasickou deterministickou metodou, 
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 návrh dalšího možného způsobu využití výsledků stochastického 

modelování pro zpřesnění deterministické metody hodnocení podle 

mezních stavů. 

Výsledky pravděpodobnostního hodnocení by bylo možné použít při kalibraci 

dílčích součinitelů spolehlivosti γi užívaných při deterministických způsobech 

výpočtu. Tyto součinitele by tak bylo možné stanovit na základě zvolené 

(požadované) pravděpodobnosti poruchy. 

V průběhu zpracování předkládané disertační práce vyvstala řada dílčích 

problémů, jejichž řešení překračovalo časový rámec práce, avšak jejich zpracování 

je vhodným námětem pro další výzkum. Jedná se především o následující 

problémy: 

 sjednocení stávajícího algoritmu do komplexního softwaru, čímž by se 

významně zkrátila doba výpočetního cyklu, 

 snížení nutného počtu simulací využitím některé efektivnější simulační 

metody (např. metody Latin Hypercube Sampling), 

 podrobnější statistika a analýza doby trvání a tvaru hydrogramu 

povodňových vln, zdokonalení jejich schematizace, vyhodnocení 

podmíněné pravděpodobnosti objemu povodňové vlny. 

 praktická aplikace navrženého způsobu využití výsledků stochastického 

modelování pro zpřesnění deterministické metody hodnocení podle 

mezních stavů (vzhledem k rozsahu výpočtu je tato možnost závislá na 

zkrácení výpočetní doby). 
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ABSTRACT 

 

Subject of the dissertation is a probability analysis on creation of embankment 

subsoil filtration deformations. Out of the broad topic of filtration deformations, the 

dissertation is focused at initiation of the process. At this phase, the overlying layers 

downstream of levee get uplifted, and eventually get breached. The process of 

downstream subsoil failure probability estimation is formulated using mathematical 

and statistical modelling. Within the scope of parametrical study the suggested 

method is applied onto a test environment. Results of the probability estimation are 

compared with results obtained using Limit state design method. The results 

of stochastic modelling can be used for improvement of Limit state design method 

precision. 

 


