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Cíle předmětu  

Absolvováním předmětu Geotechnická laboratoř bude posluchač schopen stanovit stěžejní 

vlastnosti horninového prostředí (které jsou zásadní pro geotechnické výpočty) nebo parametry 

podstatné pro zhodnocení míry úpravy horninového masivu, a to na základě zkoušek 

realizovaných v laboratořích i v terénu. 

 

Obsah předmětu 

Předmět se zabývá praktickými měřeními, která se nejčastěji používají při průzkumných pracích 

za účelem stanovení vlastností zemin v laboratorních a také v terénních podmínkách. Předmět 

tímto navazuje na laboratorní praxi, kterou studenti získali v předmětu Mechanika hornin 

a zemin. Cílem tohoto předmětu je rozšířit nabyté zkušenosti a praktické dovednosti v oboru 

stanovování geotechnických charakteristik zeminového prostředí o terénní zkoušky a další 

pokročilejší laboratorní měření.  

Cvičení jsou věnována nejen samotnému provádění zkoušek a měření, ale i jejich vyhodnocení 

a interpretaci naměřených dat.  

V laboratorních podmínkách se studenti seznámí s/se: 

• přípravou rekonstituovaných vzorků,  

• upřesní metodiku pro stanovení fyzikálních a popisných vlastností zemin za účelem 

klasifikace zemin pro inženýrské účely,  

• zkouškou CBR (Kalifornský poměr únosnosti),  

• zkouškou IBI (Okamžitá hodnota kalifornského poměru únosnosti),  

• modifikovanou Proctorovu zkoušku,  

• zkouškou propustnosti zemin a  

• triaxiální zkouškou. 

V rámci terénních měření a zkoušek se studenti seznámí s: 

• půdním denzitometrem,  

• statickou zatěžovací zkouškou,  

• lehkou dynamickou deskou a  

• lehkou dynamickou penetrací.  

 

Doporučená literatura: 

ŠIMEK, J. Mechanika zemin. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1990. ISBN 80-

03-00428-4.  

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 

ČSN CEN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: 

Stanovení zrnitosti 

https://katalog.vsb.cz/search?type=complex&query=(P20:8003004284)&title=ISBN+%3D+8003004284
https://katalog.vsb.cz/search?type=complex&query=(P20:8003004284)&title=ISBN+%3D+8003004284
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ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební 

metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti a 

lineárního bobtnání 

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební 

metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova 

zkouška 

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: Dynamická 

penetrační zkouška 

ČSN CEN ISOS 17892-11 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – 

Část 11: Stanovení propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu 

TERZAGHI, K., PECK, R. B., MESRI, G. Soil Mechanics in Engineering Practice. John Wiley & Sons, 

3rd edition, 1996. ISBN 0-471-08658-4 
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ZRNITOSTNÍ ROZBOR  

Doporučené podklady pro studium: 

ČSN CEN ISO 17892-4 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 4: 

Stanovení zrnitosti 

 

Stanovení zrnitosti zemin je nezbytnou indexovou zkouškou zemin. Zrnitostní analýza spočívá 

v provedení sítové a sedimentační zkoušky (v našem případě hustoměrné zkoušky). Sítová 

zkouška slouží k rozdělení písčitých a štěrkovitých zrn dle velikosti pomocí řady normových sít. 

Hustoměrná zkouška slouží ke stanovení zrnitosti hlinité a jílovité frakce, a to na základě 

rychlosti usazování zrn ve vodním prostředí.  

Důležitou skutečností je fakt, že pro zeminy (až ne ojedinělé případy) je suchý sítový rozbor 

v zásadě nevhodný. Dále platí, že pokud si to okolnosti nevyžádají, je jednoznačně lepší vzorek 

předem nevysušovat a raději ho ponechat v přirozeném stavu. Před samotnou zkouškou se 

vzorek v dostatečném předstihu zalije vodou.  

Jak bylo uvedeno, pro co nejdokonalejší oddělení jemné frakce od hrubé, je zapotřebí provést 

mokrý sítový rozbor pro oddělení jemné frakce, kterou zachytáváme na podsítnou misku. Je 

potřeba zajistit, aby nedošlo k přetížení nejmenšího použitého síta (0,063 mm). Zbytky na sítech 

se nechají vysušit a s tímto vzorkem se pomocí celé sady normových sít provede suchý zrnitostní 

rozbor a zaznamená se procentuální propady jednotlivými síty. S podsítným materiálem 

získaným z mokré i suché sítové zkoušky se provede hustoměná zkouška. Doporučené množství 

zeminy potřebné pro zkoušku jsou uvedeny v následující tabulce. 

Principiálně je tento postup platný pro všechny hrubozrnné a jemnozrnné zeminy. 

 

Tabulka: Minimální požadovaná hmotnost vzorku pro prosévání (ČSN CEN ISO 17892-4) 

Průměr zrna 𝐷90 
(mm) 

Minimální požadovaná 
hmotnost pro metodu 

prosévání (g) 

0,5 50 

1,0 100 

4,0 150 

6,0 350 

8,0 600 

16,0 2 500 

22,4 5 000 

31,5 10 000 

45,0 20 000 

63,0 40 000 

75,0 56 000 
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KALIFORNSKÝ POMĚR ÚNOSNOSTI (CBR, California bearing ratio) 

OKAMŽITÝ INDEX ÚNOSNOSTI (IBI, Immediate bearing index) 

Doporučené podklady pro studium: 

ČSN EN 13286-47 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 47: Zkušební 

metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti 

a lineárního bobtnání 

ČSN EN 13286-2 Nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část 2: Zkušební 
metody pro stanovení laboratorní srovnávací objemové hmotnosti a vlhkosti – Proctorova 
zkouška 

 

Kalifornský poměr únosnosti CBR (California Bearing Ratio) byl vyvinut před 2. světovou válkou 

v Kalifornii. Zkouška byla určená pro měření únosnosti podkladních půd při výstavbě silnic. 

Využívána byla také jako kontrola únosnosti neupravených startovacích a přistávacích dráh 

letadel.  V dnešní době CBR slouží jako průkazní a kontrolní zkoušky při vyhodnocení únosnosti 

podloží a konstrukčních vrstev silničních komunikací.  

Kalifornský poměr únosnosti je číslo, vyjadřující poměr síly potřebné k zatlačení standardního 

trnu se zatěžovacím prstencem konstantní rychlostí do stanovené hloubky vzorku zeminy vůči 

síle potřebné k zatlačení téhož trnu do stejné hloubky v normovém kamenivu. Normové 

kamenivo pro tuto zkoušku je drcený kalifornský vápenec. CBR se stanovuje ihned po zhutnění 

nebo po době zrání. Zráním vzorku zeminy se rozumí saturace vzorku s měřením vertikálního 

bobtnání. Vzorek se nechává bobtnat tak dlouho, dokud hodnota bobtnání dále již nenarůstá.  

Okamžitý index únosnosti je okamžitá hodnota CBR stanovená bez použití zatěžovacího 
prstence. 

Výpočtem lze stanovit hodnotu CBR (nebo IBI) dle vztahu: 

 𝐶𝐵𝑅 =
𝐹

𝐹𝑠
100 %  

F  síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky ve zkoušené zemině (kN), 

Fs   standardní síla potřebná k zatlačení trnu do stanovené hloubky v normovém 

kamenivu (kN). 

Zkoušená zemina / směs se připravuej pomocí Proctorovy nebo modifikované Proctorovy 

zhutňovací zkoušky.  
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PROTOKOL – CBR 

Označení vzorku           

Lokalita:      

Zkoušku provedl:       

Datum:       Doba zrání: 

mváženka: mváženka + suchá zemina: 

mváženka + vlhká zemina: Vlhkost zeminy w: 

Proctorova forma: Výška: 

Hmotnost: Průměr: 

Hmotnost se zeminou: Objem zeminy: 

Hmotnost zeminy: Objem. hmotnost suché zeminy:   

Penetrace 
[mm] 

Standardní síla [kN] 
Zkouška č. 1 Zkouška č. 2 

Průměr CBR [%] 
Síla [kN] CBR [%] Síla [kN] CBR [%] 

0,5               

1,0               

1,5               

2,0               

2,5 13,2           

3,0               

3,5               

4,0               

4,5               

5,0 20,0           

5,5               

6,0               

6,5               

7,0               

7,5               

8,0               

8,5               

9,0               

9,5               

10,0               

Poznámky:                 
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STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI PŮDNÍM DENZITOMETREM 

Doporučené podklady pro studium: 

ČSN 72 1010 Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody 

 

Půdní objemový denzitometr slouží ke: 

• stanovení objemové hmotnosti zeminy v přirozeném uložení ρ (kg/m3), 

• stanovení objemové hmotnosti zeminy vysušené ρd (kg/m3) konstrukčních nebo 

přírodních vrstev zemin in-situ. 

Přístrojem se dále prokazuje míra zhutnění posuzované vrstvy porovnáním objemové 

hmotnosti stanovené denzitometrem in-situ a laboratorním měřením zkouškou Proctor 

standard. 

 

  



Geotechnická laboratoř 

 

11 

 

PROTOKOL – STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI MEMBRÁNOVÝM DENZITOMETREM 
Označení vzorku  Popis vzorku 

Datum zahájení 

zkoušky 

 

Zkoušku provedl  

 

Plocha pístu:   datum:   

Vzorek odebral:               

              Obal:   

  

Bod Pozn. 
Měření Váženka Vzorek [g] 

L1 [cm] 
L2.1 

[cm] 

L2.2 

[cm] 
Značka 

m(tára) 

[g] 
mvlhký msuchý1 msuchý2 msuchý2 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

Další údaje:                 
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Doporučené podklady pro studium: 

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
 
Statická zatěžovací zkouška slouží k: 

• přímému ověřování deformačních charakteristik předepsaných dokumentací stavby, 

jako např.: modul přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu (Edef,2), nebo poměr 

modulů přetvárnosti druhého a prvního zatěžovacího cyklu (Edef,2/Edef,1) případně další 

vlastnosti (K – modul reakce podloží, Epr – modul pružnosti podloží), 

 

• zjištění míry zhutnění sypanin při výstavbě pozemních komunikací a stavbě železničního 

spodku, u nichž je problematické použití přímých metod, jako např.: stanovení 

objemové hmotnosti kamenitých a balvanitých sypanin apod. 

Použité zařízení 

ECM-Static (ECM Electronic Control & Measurement s.r.o.) je zařízení sloužící k polo-

automatickému měření deformačních parametrů a kontrole statické únosnosti zhutňovaných 

sypanin. Výběr z technických parametrů výrobce: 

• minimální výška opěrné plochy protizátěže: 520 mm, 

• maximální povolená síla: 50 kN (omezení tenzometrického snímače síly), 

• maximální zatěžovací tlak (deska o průměru 300 mm): cca 0,530 MPa, 

• maximální měřené zatlačení: 24 mm, 

• chyba měření tlaku: +/- (1 % + 1kPa), 

• chyba měření zatlačení: +/- 0,005 mm (snímač 0,001 mm), 

• provozní teplota: (0 až +45) °C. 

Zemina se zatěžuje kruhovou deskou po stupních, kterých má být alespoň 5. Vzrůst zatížení 
z jednoho stupně na druhý má být pozvolný a na každém stupni se udržuje zatížení bez 
kolísání až do ustálení zatlačení. Zatížení se pak zvyšuje na další stupeň, takto se pokračuje až 
do požadovaného zatížení nebo zatlačení. Zatěžovací deska se pak odlehčí plynule až na nulu. 
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PROTOKOL – STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ DESKA 
 
Název lokality: 

Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): 

Datum zkoušky: 

Průměr statické zatěžovací desky:  

Polní náčrt (měřítko                   / bez měřítka)  

 

s uvedením přímého geotechnického průzkumu (např. vrty): 

        

        

        

 

Bod č. Fáze zkoušky Kontaktní napětí [MPa] Zatlačení desky [mm] 

        

        

        

    

    

    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Hladina podzemní vody: 
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LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA 
Doporučené podklady pro studium: 

ČSN 73 6192 Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží  

ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin 

ČSN 73 6190 Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 

 

Lehká dynamická deska slouží k určení rázového modulu deformace Mvd [MPa]. Zkouška je 

vhodná pro sypaniny z nesoudržných zemin (G, S) s průměrem zrn do 63 mm a jemnozrnné 

zeminy s tuhou až pevnou konzistencí. Využití zkouška najde při kontrolách kvality provedených 

zemních prací (zhutnění) na liniových stavbách, zpětných zásypech, obsypech apod. Zkouška 

lehkou dynamickou deskou nenahrazuje zkoušku statickou zatěžovací deskou, ale vhodně ji 

doplňuje a slouží k redukci míst pro detailnější ověření přetvárných parametrů pomocí statické 

zatěžovací zkoušky. Statickou zatěžovací zkoušku je tak možno situovat pro další ověření 

přetvárných parametrů do míst, kde bylo lehkou dynamickou deskou dosaženo nejnižších 

hodnot rázového modulu deformace. Naopak lehkou dynamickou desku lze využít v situacích, 

kdy z dispozičních či jiných důvodů nelze použít statickou zatěžovací zkoušku (např. 

nepřístupnost pro protizátěž). Při velkých objemech zemních prací se na základě zhutňovacích 

pokusů určují korelační vztahy mezi rázovým modulem deformace Mvd a modulem přetvárnosti 

Mdef, případně mezi rázovým modulem deformace Mvd a objemovou hmotností zeminy (dle 

Proctor-standart, nebo pomocí membránového objemoměru). 

 

Použité zařízení 

ECM-LDD 100 (ECM Electronic Control & Measurement) je zařízení sloužící pro provedení rychlé 

kontroly dynamických parametrů zhutňovaných sypanin. Výběr z technických parametrů 

výrobce: 

• měření rázového modulu deformace Mvd v rozsahu 2 až 220 MPa, 

• hmotnost měřicí desky 15 kg,  

• průměr kruhové zatěžovací desky 300 mm, 

• hmotnost rázového závaží 10 kg, 

• silový impuls 7,1 kN,  

• doba rázu 17 ms. 
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PROTOKOL – LEHKÁ DYNAMICKÁ DESKA 

Název lokality: 

Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): 

Typ zkoušeného materiálu: 

Teplota zkoušeného materiálu: 

Datum zkoušky: 

 

 

Polní náčrt (měřítko 1:                 / bez měřítka) *) 

 

s uvedením dalších typů zkoušek (např. statická zatěžovací zkouška): 

        

        

        

 

Další informace: 
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LEHKÁ DYNAMICKÁ PENETRACE 

Doporučené podklady pro studium: 

ČSN EN ISO 22476-2 Geotechnický průzkum a zkoušení – Terénní zkoušky – Část 2: Dynamická 

penetrační zkouška 

 

Cílem dynamických penetračních zkoušek je stanovení odporu zemin a poloskalních hornin in-

situ proti vnikání kužele. K zarážení kužele se používá „konstantní síla“ která je dána beranem 

o známé hmotnosti a konstantní výškou pádu. Penetrační odpor je pak definován jako počet 

úderů potřebných k zarážení kužele o stanovenou hloubku. Dynamické penetrační zkoušky jsou 

nepřímé a slouží jako doplňující k přímému geotechnickému průzkumu, nejčastěji jako doplněk 

geologických vrtů. Z výsledků penetračních zkoušek v konfrontaci s jiným zdrojem informací 

(např. geologickými vrty) lze vysledovat následující závěry: 

• určení rozhraní jednotlivých geologických vrstev do hloubky cca 10 m v závislosti 

na geologickém prostředí, za ideálních podmínek pro zkoušku až 20 m, 

• pevnostní a deformační vlastnosti zemin,  

• v případě výskytu nesoudržných zemin (z podkladů geolog. vrtů) lze určit jejich index 

relativní ulehlosti, 

• v případě výskytu soudržných zemin (z podkladů geolog. vrtů) lze určit jejich 

konzistenční stav, 

• lokalizace velmi ulehlých vrstev podloží (např. potřebné ke stanovení hloubky paty 

opřené/plovoucí piloty), 

• nalezení kritických poloh s oslabenou pevností (např. smykové plochy svahů), 

• posouzení vhodnosti prostředí pro použití zaráženého pažení (štětovnice), 

• lokalizace poloh postižených sufózí v místech s intenzivním prouděním podzemní vody 

(v blízkosti řek, netěsných kanalizačních stok apod.), 

• penetračními zkouškami je možné efektivně provádět kontrolu hutnění zemního tělesa, 

hlubokých zásypů apod. 
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PROTOKOL – LEHKÁ DYNAMICKÁ PENETRACE 

Název lokality: 

Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): 

Datum zkoušky: 

Typ dynamické penetrace: 

Vybavení zkontrolováno a je ve shodě s EN ISO 22476-2, 5.1; Ano / Ne *) dne: 

 

 

Polní náčrt (měřítko 1:                 / bez měřítka) *) 

 

s uvedením přímého geotechnického průzkumu (např. vrty): 

        

        

        

 

Další informace: 
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Záznamy naměřených hodnot a výsledků zkoušky dynamické penetrace 

Dynamická penetrační zkouška           

č:             datum:     

Typ dynamické penetrační zkoušky: DPL           

  

Poloha (x, y, z; GPS souřadnice; staničení): 

  

Hloubka N10 Hloubka N10 Hloubka N10 Hloubka N10 Hloubka N10 

0,1   2,1   4,1   6,1   8,1   

0,2   2,2   4,2   6,2   8,2   

0,3   2,3   4,3   6,3   8,3   

0,4   2,4   4,4   6,4   8,4   

0,5   2,5   4,5   6,5   8,5   

0,6   2,6   4,6   6,6   8,6   

0,7   2,7   4,7   6,7   8,7   

0,8   2,8   4,8   6,8   8,8   

0,9   2,9   4,9   6,9   8,9   

1,0   3,0   5,0   7,0   9,0   

M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   

1,1   3,1   5,1   7,1   9,1   

1,2   3,2   5,2   7,2   9,2   

1,3   3,3   5,3   7,3   9,3   

1,4   3,4   5,4   7,4   9,4   

1,5   3,5   5,5   7,5   9,5   

1,6   3,6   5,6   7,6   9,6   

1,7   3,7   5,7   7,7   9,7   

1,8   3,8   5,8   7,8   9,8   

1,9   3,9   5,9   7,9   9,9   

2,0   4,0   6,0   8,0   10,0   

M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   M [Nm]   

Další údaje:                 

                    

                    

Hladina podzemní vody:           

                    

                    

   

                    

 


