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Mechanical properties of overconsolidated clays in Brno city 
The mechanical properties problem with overconsolidated clays is very actual theme in Brno 
city.  In this paper the mechnical properties were studied in three localities: Brno-Medlanky, 
traffic tunnel VMO Dobrovskeho and Brno – Horni Herspice. The 100 % saturated clays 
show balance of the angle of internal friction higher above the supposed zero. This could be 
explained by microstucture which affected negative pore pressure during triaxial UU testing. 
By the RTG difraction method we observed clay-minerals fabric in soils. The outcomes 
showed us surprising facts on weathering and re-crystallization. 
 
1.  ÚVOD   
 
Problém nasycených nebo částečně nasycených jílovitých zemin je aktuální. Velká část 
brněnské aglomerace je z geologického hlediska situovaná na rovinách a tektonických 
depresích, které jsou vyplněny právě jílovitými zeminami a jíly. V brněnské aglomeraci se 
jedná převážně o překonsolidované neogenní převážně vápnité jíly (tzv. „tégly“). Výzkum byl 
zaměřen na porovnání mechanických vlastností zemin v návaznosti na jejich mineralogické 
složení. Výzkum byl prováděn v následujících lokalitách: Brno-Medlánky, VMO tunel 
Dobrovského, Brno – Horní Heršpice. 
 
1.1 Struktura a mechanické vlastnosti jílu 

 
Struktura jílovitých zemin a mineralogické složení velmi zásadně ovlivňují mechanické 
vlastnosti zeminy. Struktur rozlišujeme několik typů a jsou dány sedimentačními procesy, 
prostředím a pozdějším vývojem. V přírodě kolagující krystality jílových minerálů se k sobě 
shlukují hrana k ploše (jsou opačně nabité). Vznikají tvary v řezu čtyřúhelníku, rovnoběžníku 
(diamantová struktura) a trojúhelníku. Nejpevnější koagulované útvary jsou trojúhelníky, 
neboť vnitřní přitažlivé síly i konsolidační síly mají podobný směr a strukturu zpevňují 
(Kazda 1968).  
      Brněnské neogenní jíly prodělaly výraznou překonsolidaci (jsou tedy výrazně anizotropní) 
a vlivem působícího konsolidačního napětí docházelo ke zmenšování pórů za současného 
vytlačování volné a plasticko viskózní vody ze struktury. Destičkovité krystalky dodáním 
vnější energie překonaly odpudivé síly záporně nabitých ploch a rotovaly do pozice k sobě 
navzájem paralelní (krystaly se orientují jako normálové plochy k působícímu 
konsolidačnímu napětí, Mencl 1966). 
      Plně saturované jílovité zeminy v porovnání se zeminami, kde póry vyplňuje vzduch, 
vykazují nižší smykovou pevnost. Je předpokládáno, že při triaxiální zkoušce UU plně 
saturované jílovité zeminy vzniká v pórech značný pórový tlak. Z toho důvodu může docházet 
k porušování vazeb a efektivně se neuplatňuje tření mezi mikroskopickými zrny, a velikost 



úhlu vnitřního tření (totálního) se blíží k 0°. V takovém případě je pevnost definována pouze 
kohezí. Překonsolidované zeminy se však zmíněnému všeobecnému předpokladu vymykají 
(Mencl 1966).  
 
2. VÝSLEDKY  

 
2.1 Vrt Medlánky-2 a vzorky z čeleb tunelu VMO Dobrovského 

 
Jako modelový profil jílovitou zeminou, kde byly testovány mechanické vlastnosti s ohledem 
na mineralogické složení, byl zvolen vrt Medlánky-2. Vrt byl vyhlouben v celém profilu v 
jílovitých zeminách výhradně pro vědecké účely. Hloubka vrtu je 25 m, výnos jádra 96 %. Z 
makroskopického pozorování vyplývá, že svrchních 12,8 m je tvořeno tuhým jílem 
narezavělé, občasně rezavě béžové smouhované barvy s výskyty velkých drúz sádrovce (až 10 
cm). Pod litologickým rozhraním v 12,8 m byl zkoumán vizuálně homogenní zelenošedý jíl 
tuhé/pevné konzistence.  
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Obr. 1: Závislost konzistence na hloubce odběru, 
v hloubkách 13 a 18 m jsou patrná rozhraní 

Obr. 2: Procentuální zastoupení organického uhlíku 
v zemině, v hloubce 13 m je patrné oxidační  rozhraní 

  
Fyzikálně-indexovými a mechnickými zkouškami (36 analýz) byla stanovena vlhkost, 

zrnitost, Atterbergovy meze a současně byla zkoumána pevnost (triaxiální zkouška UU). Bylo 
zjištěno, že vlhkost zeminy od povrchu (w = 45 %) směrem k bázi vrtu (w = 30 %) klesá. 
Tato relativně pozvolná změna se podepsala na konzistenci zeminy (obr. 1). V průběhu 
vrtného profilu se vážněji nemění Atterbergovy meze. Podle zatřídění dle normy ČSN 73 
1001 je zemina na pomezí tříd F8 CV a F7 MV. Větší změny byly pozorovány v 
procentuálním zastoupení jílové frakce v zrnitostních křivkách (v hloubce 7,0 a 9,0 m klesá 
oproti okolí obsah jílu pouze na 10 hm. %, ostatní vzorky mají zastoupení frakce jílu 40-55 
hm. %). Zastoupení jílové frakce se mírně odráží na Atterbergově mezi plasticity (s klesajícím 
podílem jílu mírně klesá mez plasticity).  

Ač je saturace zeminy 100 % tak s narůstající hloubkou odběru mírně narůstá úhel 
vnitřního tření; velikost koheze roste významněji. Parametry smykových zkoušek však 
odrážejí porušenost jílového masivu (obr. 3). Porušenost jílu smykovými plochami bylo 
sledováno v hloubkách 4-4,2 m, 18-18,2 m (objeven kousek zavrásněného dřeva) a 24,8-25,0 
m. Z obvykle dvojitých neporušených vzorků (celkově 20 neporušených vzorků) byly 
prováděny duplicitní UU zkoušky, které byly následně společně hodnoceny. Krabicové 
smykové zkoušky nepřinesly statisticky zhodnotitelné výsledky. Podobně jako u triaxiálních 
zkoušek se v efektivní pevnosti projevovaly existující smykové plochy vzniklé tektonickými 
pohyby. 

V profilu vrtného jádra bylo pomocí RTG difrakce (práškový difraktometr X´Pert System 
Philips s grafitovým monochromátorem) studováno mineralogické složení odebraných jílů 



(10 analýz). Byly studovány celohorninové vzorky pro přiblížení celkového mineralogického 
složení a ve vyseparované frakci jílu na orientovaných preparátech byly studovány především 
jílové minerály.  
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Obr. 3: Parametry totální smykové pevnosti ve vrtu Medlánky-2, v hloubkách 18 a 25 m jsou patrné poklesy 
pevnosti z důvodu smykového porušení masívu 
 

Ze studia celohorninových vzorků bylo zjištěno, že ve všech vzorcích jsou dominantní 
minerály křemen a kalcit, dále jsou v menším množství ve všech vzorcích zastoupeny 
dolomit, plagioklas, pravděpodobně albit, v malém množství je přítomen K-živec. 
V celohorninových vzorcích byly také identifikovány fylosilikáty – minerál sk. slíd, sk. 
smektitu, kaolinit, chlorit. Ve vzorcích z hloubky 6,3-13,1 m byl identifikován sádrovec a ve 
vzorcích z hloubek 10,3 m a 13,1 m také minoritní pyrit. Ve vzorcích od hloubky 17,1 m níže 
byl identifikován pyrit a pravděpodobně také siderit, který vzniká v redukčním prostředí. 
Podle Donera a Grossla (2002) siderit je také možné nalézt v povrchovém prostředí, v půdách, 
kde jako pedogenní vzniká v redukčním prostředí a za vyššího parciálního tlaku CO2 v půdní 
atmosféře. 

Dominantním minerálem frakce jílu většiny studovaných vzorků je smíšeněvrstevný 
illit/smektit (R0) s expandabilitou cca 70 % S (S = smektitu), v případě vzorku z hl. 13,1 m 
klesá expandabilita cca na 50 % S. Dále jsou významnými minerály ve frakci jílu kalcit > 
chlorit a illit. Ve frakci jílu byl také ve všech vzorcích identifikován kalcit, křemen, živec, 
ojediněle také dolomit. Ve vzorku z hloubky 9,2 m byl zastižen sádrovec. Obsah frakce jílu 
vzorků, na kterých byly studovány jílové minerály, se pohybuje mezi 30-55 hm. %. Kromě 
vymizení sádrovce na litologickém rozhraní v 12,8 m nebyla pozorována předpokládaná 
lineární změna v obsahu karbonátů. Snížení obsahu karbonátů bylo sledováno ve frakci jílu v 
odběrech z hl. 6,3 m, 9,2 m a 12,7 m. Výsledek s měnícím se obsahem kalcitu je obdobný s 
pozorováním ve vrtu Medlánky-1 (Poul 2007). Pomocí stanovení obsahu organického uhlíku 
obsaženého v hornině byla zjištěna pravděpodobně oxidačně-redukční a současně litologická 
hranice v hloubce 12,8 m (obr. 2). Pro tuto hranici vypovídá také výskyt sádrovce v nadloží, 
kde mohlo docházet k oxidaci pyritu (Nehyba, ústní sdělení) a zároveň vysrážení sádrovce. 
Obdobné zastoupení jílových minerálů jako ve vrtu Medlánky-2 bylo sledováno i během 
průzkumných prací (Koubová a kol. 2003) a během ražby tunelu Dobrovského.  

 
2.2 Brno - Horní Heršpice (SO 01-09-07) 
 

Během dokumentace zeminy při vrtání piloty č. 34 byly sledovány barevné změny 
neogenního jílu. Byl zastižen jíl namodralé, nazelenalé a béžové barvy.  
Jílové minerály byly sudovány na 4 vzorcích lokality Brno-Horní Heršpice, z hloubek 4, 5, 8 
a 11 m. Ze studia RTG difrakčních záznamů orientovaných preparátů frakce jílu bylo zjištěno, 
že ve všech vzorcích jsou hlavními jílovými minerály smíšeněvrstevný illit/smektit (R0), 



kaolinit, chlorit a illit. Expandabilita smíšeněvrstevného illit/smektitu je cca 50-60 %, 
v případě nejhlubšího vzorku expandabilita mírně roste na 60-70 % S. Vzorek z hloubky 8 m 
obsahuje nejméně kalcitu. Nejhlubší vzorek (11 m) obsahuje relativně největší množství 
goethitu. V prostředních dvou vzorcích (z hloubek 5 a 8 m) je menší množství I/S s mírně 
nižší expandabilitou v porovnání k Id a K+C. Obsah Corg je ve všech studovaných vzorcích 
velmi malý, pod 0,1 % m/m. Obsah frakce jílu je ve vzorcích z hloubek 5, 8 a 11 m 50-60 hm. 
% a ve vzorku ze 4 m pouze necelých 40 hm. %. 

 
3. SMYKOVÉ PLOCHY A VÝSKYT KARBONÁT Ů 

 
Z makroskopického pozorování vyplývá, že celý masiv tvořený jílem je prostoupen 
smykovými plochami. Toto porušení se významně podepisuje na výsledcích smykových 
zkoušek (triaxiální UU i smyková krabicová zkouška). V některých partiích 18,0 m a 25,0 m 
byly pozorovány rozsáhlé zóny porušení. Již ve vrtu Medlánky-1 byl popsán a analyzován 
úlomek dřeva (17,1 m), jehož pozice na smykové ploše a stáří jednoznačně poukazuje na 
pohřbení během geodynamických jevů (Poul 2007). Stáří dřeva a tedy i geodynamického jevu 
je straší než 40 000 let. Ve vrtu Medlánky-2 v hloubce 18,0 m byly také zjištěny organické 
zbytky (výsledky datování nejsou prozatím k dispozici). Z toho vyplývá, že svah v 
Medlánkách byl před několika desetitisíciletími geodynamicky aktivní, kdy k sesuvům 
docházelo po rozsáhlých zónách oslabení (tloušťka minimálně 1 m) a ne pouze po tenké 
smykové ploše (jak bývá obecně předpokládáno).  

Z pohledu výskytu karbonátů nebyly pomocí RTG difrakce ve vrtu Medlánky-2 
sledovány významné změny. Obecně se předpokládá, že karbonáty jsou v jílu rozptýleny jako 
tmel. Během pozorování jílu v elektronovém mikroskopu však došlo k překvapivému objevu: 
citovaný tmel tvoří tmel zcela zanedbatelně, naopak jsou soustředěny ve schránkách větších i 
menších vymřelých mikroorganismů (obr. 6 a 7). Tyto schránky často tvoří elevace na 
smykových plochách a tím zvyšují jejich drsnost (obr. 7). 

 
4. DISKUSE 

  
Fakt, že mineralogické složení ovlivňuje mechanické vlastnosti je jednoznačný. V tunelu 

Dobrovského a v Medlánkách (Vrt Medlánky-2) se mineralogické složení zásadně nemění. 
Výjimky tvoří pouze krystalizace sádrovců, které bývají spjaté s oxidačními zónami 
(otevřenými geochemickými systémy). Sádrovce krystalují výhradně na smykových plochách, 
kde dochází k přednostním migracím fluid. Síranové anionty vstupují zřejmě do struktury 
oxidací pyritu obsaženého v jílu, vápník se může uvolňovat z karbonátů, mezivrství jílových 
minerálů a také rozkladem plagioklasů.  

V profilu vrtu Medlánky – 2 je mineralogické složení velmi podobné, pouze nad hranicí 
cca 13 m je důležitá přítomnost sádrovce v nadloží a sideritu v podloží. Podle Donera a 
Grossla (2002) jsou sírany měkké, snadno podléhají mechanické abrazi. Sádrovec se může 
rozpouštět, vyluhovat a znovu vysrážet. Podle Fanninga a kol. (2002) sádrovec a ostatní 
sírany mohou vzniknout oxidací sulfidů Fe a dalších kovů. Produktem oxidace Fe sulfidů je 
kyselina sírová a sírany železnaté. Kyselina sírová může dále reagovat s kalcitem za vzniku 
sádrovce. Změna sulfidů na sírany je také provázena změnou objemu. Sádrovec se v půdách 
ukládá „per ascenium“ kapilárním výstupem z hladiny podzemní vody (dominantní v aridních 
podmínkách) nebo „per descensium“ pohybem dolu v neúplně zvlhčeném půdním profilu 
(častější v semiaridních podmínkách). 
Ve vrtu Medlánky-2 jsou mechanické vlastnosti ovlivňovány vlhkostí zeminy (změny 
konzistence) a zejména existencí starých smykových ploch. Při obnažování pohřbených partií 
jílu  zřejmě  dochází  k  odlehčování  struktury  jílu,  začínají  převažovat odpudivé síly na 



plochách krystalitů a začíná se pomalu obnovovat původní struktura „dům z karet“. Tímto 
procesem dochází ke zřeďování hmoty o vodu nasávanou do  nově vznikajících pórů. Klesá 
tak objemová hmotnost i konzistence. Smykové parametry jsou ovlivňovány strukturou jílu, 
obsahem vody na smykové ploše a zejména existujícím smykovým porušením. Větší 
množství Mohrových kružnic pro každý vzorek odběru v diagramu poukázal na variabilitu a 
porušenost jednotlivých těles. Při statistickém vyhodnocení lze získat průměrné, minimální a 
maximální hodnoty pevnosti ve smyku. Výsledky analýz reprezentativního počtu zkušebních 
těles, které vykazují minimální pevnost a nebo vzorky ze smykových zón se mohou 
přibližovat reziduálním parametrům jílu a s takovými je potom třeba uvažovat při statických 
výpočtech. Analýza pouze tří válečků (jak doporučuje ČSN 72 1031) není obvykle schopná s 
dostatečnou objektivitou vyjádřit skutečné smykové parametry zeminy. 

 

  
  
Obr. 4: Detail uměle vytvořené smykové plochy, 
v makroskopickém měřítku se jeví jako relativně 
hladká (foto Škoda a Poul) 

Obr. 5:  Smykově  porušené  krystality  jílu   (triaxiál- 
ní zkouška UU), foto Škoda a Poul 

  

  
  
Obr.6 + 7 Karbonáty jsou vázány na přítomnost ve schránkách mikrofosilií (foto Škoda a Poul) 
  

Charakter smykových ploch byl sledován v elektronovém mikroskopu (obr. 4). Byly 
uměle vytvořené smykové plochy: paralelní s uložením krystalitů jílu, kolmo na uložení a 
šikmo k uložení. U tuhého až pevného jílu, kdy smyková plocha nebyla paralelní s uložením, 
bylo pozorováno, že na smykových plochách dochází k vylomení krystalitů a jejich rotacím 
do pozice paralelní se smykovou plochou, jindy byly porušeny smykem (obr. 5). Pozorování z 
jílu z lokality Brno – Židenice, kdy došlo k porušení slíd pouze střihem (Poul 2007) je zřejmě 
způsobeno značně vyšší velikostí šupin slíd oproti jílovým minerálům a pevnou konzistencí. 



Litologická změna barvy jílu na lokalitě Medlánky - 2 jednoznačně souvisí s obsahem 
organického uhlíku: mezi 0-13 m je obsah Corg nižší (obr. 2), jedná se zřejmě o oxidační 
zónu, kde došlo k oxidaci organické hmoty na vodu na CO2, od hloubky cca 13 m dolů obsah 
Corg stoupá, pravděpodobně se jedná o redukční prostředí, což podporuje i přítomnost 
sideritu pod hranicí 13 m. Přítomnost sádrovce nad hranicí cca 13 m potvrzuje oxidační 
prostředí. 

 
5. ZÁVĚR 

 
Úhel vnitřního tření jílu v triaxiální zkoušce UU vykazuje u překonsolidovaných jílů vyšší 
hodnotu než je nula převážně z důvodu pevné konzistence (silné chemické vazby mezi 
krystality) a změn struktury jílu na smykové ploše, kde z důvodu obnovování struktury „dům 
z karet“ může docházet ke vzniku negativních pórových tlaků 

Na smykové ploše (orientace kolmá a kosá s uložením jílu) v tuhém až pevném jílu 
dochází během smykového porušení k vylomení krystalitů jílových minerálů a jejich natáčení 
do pozice paralelní se smykovou plochou. Tyto reorientace na existující smykové ploše se 
zřejmě nikdy nevyhojí a potom oslabují smykovou pevnost masivu. 

Z detailního průzkumu jílového profilu ve vrtu Medlánky-2 vyplývá, že během běžných 
exogenních geochemických procesů nedochází k významným mineralogickým změnám. 
Hlavním minerálem ve frakci jílu je expandabilní illit/smektit. Charakteristický je pro vzorky 
vyšší obsah jílové frakce, okolo 40 hm. %. Ve frakci jílu je důležitá také přítomnost dalších 
fylosilikátů, kaolinitu, chloritu, illitu, které podporují planární uspořádání struktury zeminy. V 
oxidační zóně (od povrchu do cca 13 m) dochází ke krystalizaci rozpustného, měkkého a 
křehkého sádrovce a k diskutabilnímu úbytku karbonátů. 

Brněnské překonsolidované jíly obsahují velké množství karbonátů, avšak ty nevytváří 
tmel mezi krystality jílových minerálů jak bylo předpokládáno, nýbrž tvoří skelety 
vyhynulých organismů a na pevnosti se tak přímo nepodílejí. 

Výzkum mechanických vlastností nasycených překonsolidovaných jílů přinesl zajímavé 
poznatky a otevřel další témata, ve kterých je třeba i nadále pokračovat. 
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