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Laboratoř 1

Laboratorní zkoušky a ukázky potřebné 
při navrhování staveb pro plnění funkcí lesa

zákLADní LAborAtorní zkouŠky Pro kLAsIfIkAcI zemIn

1. stanovení vlhkosti zemin: Čsn cen Iso/ts 17892-1. Geotechnický průzkum a zkou-
šení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: stanovení vlhkosti zemin (72 1007).

2. stanovení objemové hmotnosti jemnozrnných zemin: Čsn cen Iso/ts 17892-2. 
Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: stanovení 
objemové hmotnosti jemnozrnných zemin (Čsn 72 1007).

3. stanovení konzistenčních mezí: Čsn cen Iso/ts 17892-12. Geotechnický průzkum 
a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: stanovení konzistenčních mezí 
(Čsn 72 1007).

4. stanovení zrnitosti zemin: Čsn cen Iso/ts 17892-12. Geotechnický průzkum 
a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 12: stanovení zrnitosti zemin (Čsn 
72 1007).

5. měření smykové pevnosti zemin: Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní 
zkoušky zemin – Část 10: krabicová smyková zkouška Čsn cen Iso/ts 17892-10 
(Čsn 72 1007).

6. nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část. 2: stanovení zhut-
nitelnosti nestmelených a hydraulicky stmelených materiálů do podkladních vrstev 
pozemních komunikací Čsn en 13286-2 (Čsn 72 1015).

7. nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy – Část. 47: zkušební me-
toda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti, okamžitého indexu únosnosti 
a lineárního bobtnání Čsn en 13286-47 (Čsn 73 6185).

zkouŠky kAmenIvA Pro stAvební úČeLy

1. stanovení zrnitosti kameniva: dle Čsn en 933-1 zkoušení geometrických vlastností 
kameniva – Část 1: stanovení zrnitosti – sítový rozbor.

2. stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti kameniva: dle Čsn en 1097-6 (Čsn 72 
1010). zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: stanovení 
objemové hmotnosti zrn a nasákavosti.

3. stanovení sypné hmotnosti kameniva: dle Čsn en 1097-3 (Čsn 721194) zkoušení 
mechanických a fyzikálních vlastností kameniva – Část 3: stanovení sypné hmotnos-
ti a mezerovitosti volně sypaného kameniva.

4. stanovení tvarového indexu kameniva: dle Čsn en 933-4 (721193) zkoušení geo-
metrických vlastností kameniva – Část 4: stanovení tvaru zrn – tvarový index.

zákLADní hyDrAuLIcké moDeLy

1. chování těles v kapalině

2. vizualizace druhů proudění v kapalině

3. ztráty v potrubí

4. výtok vody otvorem

5. vodní skok

6. most a propustek

7. koryto s koncentračními a usměrňovacími stavbami

8. malá vodní nádrž s požerákem

9. Proudění podzemní vody


