
DOLEXPERT – GEOTECHNIKA 
 

 firma s mnohaletými zkušenostmi s aplikací numerických metod na řešení geotechnických 
problémů inženýrských staveb 

MODELOVÁNÍ A POSUZOVÁNÍ  PŘEHRAD PODLE VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ IN SITU 
 
Simulace postupu výstavby 
přehrady a provozu nádrže 
podle archivních materiálů 

Kalibrace 2D a 3D modelů 
hráze podle 
charakteristických měrných 
etap a veličin 

Využití kalibrovaných 
modelů  
 pro interpretaci 

výsledků měření,  
 odhalení možných 

mechanismů porušení, 
 objasnění příčin vzniku 

poruch v těsnicím 
prvku, 

 posouzení stability 
přehrady, 

 prognózu deformací a 
budoucího vývoje 
chování díla a 

 jako podklad pro 
koncepci sanace a 
rekonstrukce díla.  

 
Programové systémy pro 
řešení sdružených 
mechanicko – hydraulických, 
mechanicko – tepelných a 
vazkoplastických úloh 
mechaniky kontinua (CRISP-
PATH, FLAC, DSC) a 
diskontinua (UDEC, PFC) 
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FS = 2,5

Narušení stability přehradního bloku na prohnětených břidlicích podél hloubkové 
smykové plochy (2D model)

ŽERMANICE ( ), 36m 1958
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Vodorovné posuny při prvním plnění nádrže

leden 1960 leden 1980 leden 2000
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měření 3D model

Přehradní blok na prohnětených
břidlicích 

Přehradní blok na těšínitu

Srovnání  naměřených a vypoč tených 
vodorovných posunů při prvním plnění a provozu 
nádrže 
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Vliv zvýšení (a) a snížení (b) teploty na deformace koruny zděné přehrady Bystřička

Separace obkladu od zdiva

a) b)

BYSTŘIČKA (36,5m), 1909
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smp 3
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ŠANCE (  1969 60m),
smp 1

smp 2

Možné mechanismy porušení hrází zjištěné metodou redukce smykových parametrů a MKP

MOSTIŠTĚ (  196028,5m),
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FS = 1,35

smp - smyková plocha

Smykové plochy při nevhodném postupu sanace 
těsnicího prvku
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