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1 ÚVOD
Skripta „Zakládání staveb – příklady“ doplňují základní skripta „Zakládání staveb“
o příklady, které se v zakládání staveb a v mechanice zemin vyskytují nejčastěji. Obsahují
rovněž nezbytnou teorii, která je nezbytná pro pochopení a spočtení uvedených příkladů.
Výpočtové postupy vycházejí z Eurokódu 7 - EN 1997-1 „Navrhování geotechnických
konstrukcí“. O návrhových postupech, návrhovém zatížení, stupních bezpečnosti,
geotechnických kategoriích a o geotechnickém průzkumu pojednává kapitola 3 „Úkoly
inženýrsko-geologického průzkumu“. V této kapitole jsou obsaženy shrnující informace
o zeminách i obecné principy, s nimiž se setkáváme v jednotlivých výpočetních postupech,
ať už se jedná o plošné základy, hlubinné základy, stabilitu svahu či o jiné aplikace.
Kapitola 4 věnující se plošným základům se zabývá návrhem plošného základu pro
první mezní stav (únosnost) i druhý mezní stav (použitelnost, tedy sedání). Seznámíme se zde
jak s teorií potřebnou pro návrh plošného základu, tak s vlivem excentricity, vlivem podzemní
vody, rovnoměrným i nerovnoměrným sedáním. V Ústí nad Labem je na plošném základu
založen například Palác Zdar na Mírovém náměstí, plošné základy jsou většinou dostatečným
základem pro většinu pozemních staveb pro individuální bydlení (rodinné domy).
Hlubinné základy, o kterých pojednává kapitola 5, jsou zastoupené dvěma nejčastěji
používanými hlubinnými základy, pilotami a mikropilotami. Na pilotách jsou založeny nové
budovy kampusu UJEPu v Ústí nad Labem, většina mostů na dálnici D8, obchodní centrum
Forum v centru Ústí nad Labem. Mikropiloty se používají při statickém zajištění objektů,
v Ústí nad Labem bylo pomocí mikropilot zajištěno několik škol, budova městského archivu,
systémem mikropilot se často zajišťují stožáry vysokého napětí. Ve skriptech je popsáno
nejen rozdělení pilot z hlediska přenášení zatížení (piloty opřené, plovoucí, vetknuté),
z hlediska provádění (vrtané, beraněné, vibrované), ale důraz je kladen právě na výpočet
prvního mezního stavu (únosnost piloty), tak na výpočet druhého mezního stavu (sedání
piloty).
Svahovaným a paženým stavebním jámám jsou věnovány kapitoly 6 a 7. Svahované
jámy se navrhují tam, kde je dostatek místa pro výkopové práce, tedy většinou mimo
zastavěné oblasti, pažené jámy se navrhují tam, kde je naopak místa nedostatek.
U svahovaných jam je zvláštní pozornost věnována přítoku podzemní vody do stavební jámy
a odvodnění stavebních jam. Zakládání ve svahovaných stavebních jámách se v okolí Ústí nad
Labem uplatnilo například při zakládání mostů na dálnici D8, v centru města se pak použila
řada pažených stavebních jam - vždy se jednalo o pažení záporovým pažením (Forum, Palác
Zdar, VZP). Nejčastěji se používají kotvené pažící konstrukce, pro nízké stavební jámy se
používají vetknuté pažící konstrukce. Ekonomicky nejúspornější je záporové pažení, které
však nelze použít pod hladinou podzemní vody a není příliš tuhé. Příkladem tuhých a vodo
nepropustných pažících konstrukcí jsou podzemní stěny, pilotové stěny a za tuhou konstrukci
je možné považovat i štětovnicové stěny.
Poslední kapitola je věnována gravitačním opěrným zdem, jejichž návrh je v podstatě
aplikací předchozích kapitol (únosnost plošného základu, pažící konstrukce).
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2 POUŽITÉ SYMBOLY



C
Eoed


Rd

i
q´


B
Nc, Nq, N
sc, sq, s
dc, dq, d
ic , iq , i

- smyková pevnost;
- normálové napětí;
- úhel vnitřního tření;
- soudržnost;
- edometrický modul deformace;
- poměrná deformace;
- je svislá návrhová únosnost (kPa);
- parciální součinitele únosnosti roven 1,4;
- efektivní přitížení vlivem hloubky založení (kPa);
- objemová tíha;
- šířka anebo průměr základu;
- součinitelé únosnosti;
- součinitelé tvaru základu;
- součinitelé vlivu hloubky založení;
- součinitelé šikmosti zatížení;
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3 VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKY
3.1 Úkoly inženýrsko-geologického průzkumu
Konstrukce stavby a základová půda tvoří jeden celek a vzájemně se ovlivňují. Způsob
založení závisí na inženýrsko-geologických podmínkách a na statických podmínkách
(velikosti zatížení). Průzkum se však často zužuje jenom na stanovení podmínek zakládání
a neberou se v potaz širší souvislosti (například ovlivnění okolo stojících staveb, výskyt
historické těžby), což později vede ke zvyšování nákladů a časovému prodlení. Na vybraném
staveništi a v jeho okolí je třeba ještě před zahájením stavby odpovědět na řadu otázek. Proto
úkolem inženýrsko-geologického průzkumu je podání komplexní odpovědi na následující
otázky:
 stabilita území staveniště;
 údaje o uspořádání vrstev podloží a vlastnostech základových půd;
 vliv podzemní vody na základové poměry;
 určení potřebných podkladů pro zakládání v nepříznivých podmínkách;
 doporučení optimálního způsobu zakládání a zhodnocení vlivu na sousední objekty;
 stanovení podkladů pro návrh stavební jámy;
 posouzení vhodnosti staveniště.
Stabilita území staveniště
Úkolem průzkumu je posoudit, zda se nejenom samotné staveniště, ale rovněž jeho širší
okolí nachází na sesuvném území, nebo je sesuvem ohrožováno. Při zakládání všech druhů
staveb je zapotřebí vyhýbat se nestabilním územím, protože náklady na stabilizaci sesuvných
území jsou vysoké; skoro vždy se jedná o technicky náročné řešení. K výstavbě na územích
ohrožených sesuvem se přistupuje jen v odůvodněných případech.
Na rizikových územích z hlediska stability je zapotřebí vyloučit dle možnosti hluboké
výkopy, strmé svahy, s dostatečným předstihem (někdy až jeden rok) zabezpečit odvodnění
staveniště, před začátkem stavebních prací udělat všechny potřebné preventivní sanační
opatření.
Uspořádání vrstev a vlastnosti hornin
Z průzkumných vrtů zjistíme mocnost vrstev, odebrané vzorky z typických vrstev
se analyzují v laboratoři mechaniky zemin, kde se zatřídí a zejména stanoví pevnostní
a deformační charakteristiky potřebné k návrhu zakládání. Z bodových informací se sestrojí
geotechnický model podloží.
Sestrojení geologických profilů je zapotřebí věnovat náležitou pozornost. Profily
je vhodné vést podle možnosti po spádnici a vrstevnici; jednotlivé vrstvy zemin by se měly
spojovat se zohledněním vzniku území a toto vzít v úvahu při modelování území.
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U prostorově rozlehlejších objektů se vytvářejí modely podloží s lokálními charakteristikami;
klade to vysoké nároky na komplexní pojetí poznání podloží a vlivu stavební konstrukce.
Překročením únosnosti se vyčerpá únosnost základové půdy. Důsledkem je náhlé
zaboření objektu. Zvýšenou pozornost je potřebné věnovat jemnozrnným, pomalu
konsolidujícím zeminám, především jílům. Pevnost zemin je na rozdíl od jiných stavebních
materiálů dána pevností ve smyku. Základními parametry smykové pevnosti jsou úhel
vnitřního tření
a soudržnost neboli koheze (c). V laboratorních podmínkách se stanoví
smyková pevnost zemin v krabicovém přístroji (obr. 3.1), anebo triaxiálním přístroji.
Výsledný tvar typických smykových pevností je zjednodušeně znázorněn na obr. 3.2.
Smyková pevnost zeminy je obecně dána rovnicí

    tg    c

(3.1)

Obr. 3.1 Schéma krabicového přístroje


1

2

u = 0

´
3
cu
c´

´



Obr. 3.2 Znázornění smykové pevnosti zemin
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Čára 1 představuje smykovou pevnost sypkých (nesoudržných) zemin jako jsou štěrk
a písek; smykovou pevnost reprezentuje pouze úhel vnitřního tření
. Čára 2 znázorňuje
efektivní smykovou pevnost jemnozrnných zemin (např. silt, jíl), kdy po konsolidaci
(vytlačení vody z pórů) vzdoruje porušení kromě efektivního úhlu vnitřního tření
také
soudržnost (c´). Když u jemnozrnných zemin nastává porušení smykem bez předchozí
konsolidace, nemůže se počítat s třením mezi zrny zeminy a dostáváme tzv. totální smykovou
pevnost, kterou reprezentuje totální soudržnost (cu, přičemž u = 0) – čára 3.
Nejčastěji registrovanou poruchou konstrukcí bývá nepřiměřeně velké sedání staveb.
Přetváření zemin je způsobeno vnášením vnějšího zatížení. Deformace se přenášejí
i do blízkého okolí staveb. Proto je důležité v zastavěném území zjistit vliv sedání na sousední
stavební konstrukce. Pro dobrou prognózu (výpočty) sedání je zapotřebí znát deformační
charakteristiky zemin v celé tzv. deformační zóně. Je to taková hloubka, ve které
se již neprojeví vliv přitížení na sedání.
V terénních podmínkách se stanovuje deformační modul (Edef), v laboratorních
podmínkách oedometrický modul (Eoed). Základní schéma oedometrického přístroje
je znázorněno na obr. 3.3. Vzorek zeminy je vložen do kovového prstence s možností
drénování (odtok vody) při horním a spodním povrchu vložením porézních destiček.
Po svislém zatížení se měří stlačení vzorku v závislosti na čase. Princip vyhodnocení
laboratorní zkoušky stlačitelnosti je zřejmý z obr. 3.2.

Obr. 3.3 Princip oedometrického přístroje
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2
Obr. 3.4 Křivka stlačitelnosti

Po okamžitém stlačení vzorku (fáze 1) v oedometru následuje postupné stlačování
zeminy (fáze 2), které se s nárůstem normálového napětí postupně ustaluje. Kompresní křivka
má přibližně tvar logaritmické spirály. Její sklon je v každém místě jiný a proto je důležité
se rozhodnout, pro jaký obor napětí nás bude zajímat průměrný sklon křivky. Oedometrický
modul Eoed stlačitelnosti je vyjádřen poměrem přírůstku napětí k přírůstku poměrného
přetvoření:

Eoed  cot g  

 2   1 

 2   1 

(3.2)

kde ε= ∆h / h (h – výška vzorku zeminy).
Vliv podzemní vody
Účinek podzemní vody na zeminy je důležitým faktorem při volbě druhu základové
konstrukce, způsobu jejího založení, výkopu stavební jámy. Někdy je dokonce třeba
přehodnotit původní návrh založení. Nejvhodnější jsou opatření, která vyloučí přímý kontakt
podzemních částí objektů s podzemní vodou; dosáhne se toho například změnou polohy
základové spáry, vyloučením suterénních prostor, použitím hlubinných základů apod.
Průzkum se musí soustředit zejména na tyto údaje:
 polohu hladiny podzemní vody, její kolísání a parametry pohybu,
 chemické působení vody na konstrukce,
 ochranu podzemních částí objektů proti nepříznivým účinkům vody.
Z analýzy poruch vyplývá, že vysoké procento poruch souvisí se zabezpečováním
stavební jámy. Ve styku s podzemní vodou se mění konzistence a tím také parametry
smykové pevnosti a stlačitelnosti soudržných zemin. Hlavním cílem je zakládat v suché
stavební jámě. Hladina podzemní vody se měří v průzkumných nebo hydrogeologických
pozorovacích vrtech, podle možnosti dlouhodobě se zaměřením na sezónní kolísání. Ze sond
se taky odebírají vzorky vody, které se podrobují chemické analýze.
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Podklady pro zakládání v nepříznivých podmínkách
Nepříznivé podmínky pro zakládání vytvářejí zejména současné geodynamické procesy.
Poukážeme na účinky:
 zemětřesení,
 technickou seizmicitu (od provozu),
 krasové jevy,
 poddolování,
 objemové změny zemin (prosedání, bobtnání, smršťování).
Zemětřesení svými katastrofickými účinky na stále odvážnější konstrukce vyžadují
v seizmicky aktivních oblastech zvýšené nároky na inženýrsko-geologický průzkum
i projektování. Největší nebezpečenství je třeba očekávat podél tektonických zlomů. Účinek
zemětřesení na stavby závisí na tuhosti stavby a základové půdy. Běžné stavby
by se ve stlačitelných zeminách měli zakládat tak, aby se vyloučil přímý kontakt objektu
s nevhodnou zeminou. Jednou z možností je zakládání na pilotách. Měkké podloží totiž
zvětšuje amplitudu až dvojnásobně a současně prodlužuje dobu kmitání. Na skalném podloží
se zase může konstrukce dostat do rezonance i při krátké době kmitání. Zvláštní pozornost
je třeba věnovat zakládání na písčitém podloží při vysoké hladině podzemní vody (nebezpečí
ztekucení).
V seismických oblastech musí být všechny konstrukce odolné proti účinkům
zemětřesení. Odolnost skeletových konstrukcí je vyšší, když se místo montovaných použijí
monolitické skelety. Do nedávné doby se doporučovalo zakládat na souvislých roštových
nebo deskových základech s vyztužením v rozích, podle možnosti v jednotné hloubkové
úrovni. V poslední době se stále častěji zakládá na železobetonových pilotách.
Technická seismicita (účinky provozu) má podobné účinky jako zemětřesení. Cílem
je zabránit šíření dynamických účinků od strojů do dalších částí objektu. Průzkum se musí
soustředit na stanovení pružných vlastností podloží. Doporučuje se vytvářet vyšší základové
konstrukce působící masivně a zakládat je na menší ploše. Docílí se tak pomalého kmitání
základu a otřesy se nebudou šířit do okolí. V důsledku velkých amplitud jsou velmi namáhány
rámy strojů a připojovací části. Na zvětšení útlumu amplitud se doporučuje zvětšit hmotu
základu při ponechání menší úložné plochy. V lokalitách s vysokou hladinou podzemní vody
se doporučuje zakládat na pilotách.
Krasové jevy se v našich podmínkách také vyskytují. Přirozené dutiny se dají očekávat
především v oblastech vápenců a dolomitů. Při vyhledávání dutin, které je náročné,
se používají geofyzikální metody. Po lokalizaci podzemních prostor se tyto prostory nejčastěji
vyplňují injektáží.
Poddolování a umělé dutiny se nacházejí nejčastěji v historických centrech měst jako
důsledek předchozí stavební činnosti, budování úkrytů a vytěžení prostor v hornických
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oblastech. Na jejich vyhledávání účinně pomáhá studium archivních materiálů. Zmírnění
účinků poddolování se dá dosáhnout některým z následujících opatření:
 podélnou osu objektu směřovat podle možnosti rovnoběžně s podzemním prostorem; riziko
nerovnoměrného sedání se tak soustředí na příčný směr objektu a sníží se nebezpečí
nerovnoměrného sedání;
 nenavrhovat staticky neurčité konstrukce;
 stavební konstrukce zakládat na kluzné vrstvy (např. asfalt), kyvných blocích nebo
na ložiscích, aby se snížil vliv dilatance a kontraktance základové půdy;
 objekty členit na menší celky, jejichž rozměry nebudou větší než 20 x 20 m;
 pod důležitými konstrukcemi netěžit sloj do vzdálenosti zodpovídající úhlu zálomu.
Objemové změny zemin jsou častou příčinou vážných poruch stavebních objektů. Patří
sem spraše, které jsou vysoce rizikovou základovou půdou. Úkolem průzkumu v takovém
případě je zjistit prosedání spraší a navrhnout vhodná opatření na její eliminaci (nejenom
ve fázi výstavby, ale také po celou dobu předpokládaného provozu hotového objektu).
K opatřením, která zmírňují nebo vyloučí účinky prosedání, patří:
 základovou spáru posunout pod hloubku prosedání (např. zhotovením pilotového základu);
 odstranění prosedání (dynamickou konsolidací, vibroflotací, zhutnění štěrkovými pilíři,
štěrkovými polštáři, stabilizací zeminy, termickým zpevňováním) a následně zakládání
jako kdyby na lokalitě nebyl problém s prosedáním; pro pozemní stavby, které nejsou
plošně příliš rozsáhlé, se doporučuje pro svou jednoduchost zakládání na štěrkových
polštářích.
 ochrana zemin náchylných na prosedání před promočením (odvedení povrchových
a dešťových vod, zamezení úniku vody z potrubí např. vložením vodovodu a kanalizace
do kolektoru s možností kontroly těsnosti, vytvoření nepropustných ploch na povrchu
území v blízkosti objektů apod.); promočení zemin je však obecným problémem
a odvedení povrchových vod má vždy přinejmenším neutrální následky, u většiny zemin
pak následky pozitivní.
 konstrukční úpravy, zmírňující účinky nerovnoměrného sedání.
Změna vlhkosti způsobí u jemnozrnných zemin objemovou změnu (bobtnání
a smrštitelnost). Nejvíce jsou tomuto jevu náchylné jíly s vysokou plasticitou. Povrchová
vrstva je nejčastěji ohrožena promrzáním. Zamrznutím vody v pórech zeminy dochází
ke zvětšení celého jejího objemu. Nebezpečí nadzvednutí staveb hrozí zejména u lehkých
a mělce založených budov. Vysycháním jílovité půdy dochází k opačnému jevu –
smrštitelnosti. Příčinou vysychání můžou být přírodní nebo provozní podmínky. Přirozeným
způsobem se projevuje vysychání především na slunečních stranách budov. Snížení vlhkosti
o několik procent proti vnitřním okrajům základů již způsobuje naklánění celého základu
směrem ven. V důsledku toho se zdivo porušuje svislými anebo šikmými trhlinami. Podobný
nepříznivý účinek způsobují stromy. Proto se doporučuje osazovat vegetaci náročnou
na vlhkost dále od stavebních objektů a kolem staveb zřídit nepropustné betonové chodníky.
Poruchy způsobené umělým vysycháním jsou známé zejména u cihelných staveb a rozvodů
tepla. Nejčastějších ochranným opatřením bývá zhotovení štěrkového polštáře pod zdrojem
tepla, který je nasycován dešťovou vodou.
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Doporučení optimálního způsobu zakládání
Na základě zhodnocení předchozích bodů je součástí průzkumu doporučení
pro projektanta na volbu vhodného způsobu zakládání. Do úvahy se přitom berou i orientační
informace o navrhovaném objektu. Rozhodování o volbě použití plošného nebo hlubinného
zakládání je kromě technických kritérií ovlivněno rovněž ekonomickým porovnáním.
V úvahu se rovněž bere potřeba zlepšení vlastností podloží. Výsledkem průzkumu může být
doporučení na provedení úprav na horní konstrukci. Jedná se například o dilatační spáry, které
umožní eliminovat nepřípustné průhyby, nerovnoměrné sedání apod. Musí se rovněž
zohlednit vliv nově navrhované stavební konstrukce na existující bezprostředně sousedící
objekty.
Podklady pro výkop stavební jámy
Důležitou součástí výstavby jsou zemní práce. Patří sem výkopové práce, čištění
povrchu staveniště, budování zemních konstrukcí, manipulace s horninami, úprava povrchu
zemních konstrukcí a rekultivace pozemků. Hloubení stavební jámy je spojeno s několika
dílčími úkoly:
 volba správné koncepce konstrukčního uspořádání stavební jámy včetně odvodnění,
 dimenzování jednotlivých prvků stavební jámy,
 řešení stability svahů,
 technologické zabezpečení zemních prací,
 ekonomické zhodnocení zemních prací,
 potřebné zařízení staveniště.
Na převážný rozsah vyjmenovaných požadavků poskytují podklady předcházející části
průzkumu. Důležitým údajem, který rozhoduje o rozsahu zemních prací, výpočtu nákladů
a časového harmonogramu, je zatřídění hornin do tříd těžitelnosti. Tyto třídy nezohledňují
jenom práci spotřebovanou na rozpojování hornin, ale také jejich nakypření, uložení
na dopravní prostředek, dopravu a ukládání. Pro stanovení tříd těžitelnosti nejsou zavedeny
zkušební postupy. Z hlediska těžitelnosti zařazujeme horniny do 7 tříd těžitelnosti, které jsou
vedeny v tab. 3.1a. Toto rozdělení vychází z původní ČSN 73 3060 Zemní práce (norma byla
zrušena bez náhrady).
V rámci stavebních norem je dále pro stavby pozemních komunikací užívána
zjednodušená klasifikace rozpojitelnosti a těžitelnosti rozdělující horniny a zeminy do 3 tříd,
a to I až III. Klasifikace vychází z ČSN 73 6133 Návrh provádění zemního tělesa pozemních
komunikací (příloha D) a je uvedena v tab. 3.1b.
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Tab. 3.1a Klasifikace hornin podle těžitelnosti
Třída
1

Druh horniny
Soudržné zeminy měkké konzistence kromě
jílovitých (0,05 < Ic < 0,75; Ip < 17).
Nesoudržné kypré zeminy (ID < 0,33), štěrk Ø 2 až
5 cm, do 10 % celkového objemu

Příklady
ornice, hlinitý písek,
písčitá hlína, kyprý
štěrk

Zvláštní případy
stavební
odpad
a navážka charakteru
horniny 1. třídy

2

Soudržné zeminy tuhé konzistence kromě jílovitých
(0,75 < Ic < 1,0; Ip < 17).
Středné ulehlé nesoudržné zeminy (ID = 0,33 až
0,67), zrna Ø 5 až 10 cm, max. do 10 % celkového
objemu
Soudržné zeminy pevné až tvrdé konzistence (Ic >
1,0; Ip < 17); jílovité s měkkou a tuhou konzistencí
(0,05 < Ic < 1,0; Ip > 17).
Ulehlé nesoudržné zeminy (ID > 0,67), hrubý štěrk
do Ø 10 až 25 cm, do 10 % celkového objemu, štěrk
se soudržnou (Ip < 17) a jílovitou výplní (Ip > 17).
Slabě zpevněné, navětrané středně zpevněné
a zvětrané podskalní horniny, rozložené skalní
horniny.
Jílovité zeminy pevné a tvrdé konzistence (Ic > 1,0;
Ip > 17);
Hrubý štěrk s kameny Ø 10 až 25 cm, do 50 %
celkového objemu a s balvany do 0,1 m3 do 10 %
celkového objemu, štěrk s jílovitou výplní pevné
a tvrdé konzistence (Ic > 1,0; Ip > 17).
Zdravé středné zpevněné a navětrané zpevněné
podskalní horniny, zvětrané skalní horniny středně
a velmi rozpukané.
Hrubý štěrk s kameny Ø 10 až 25 cm bez omezení
a s balvany do 0,1 m3 do 50 % celkového objemu,
nesoudržné zeminy
zařazeny do 4. Třídy s jílovitou výplní pevné
konzistence.
Zdravé podskalní horniny s mocností vrstev do 15
cm, navětrané skalní horniny s plochami dělitelnosti
vzdáleny méně než 15 cm.
Nesoudržné zeminy s balvany do 0,1 m3 bez
omezení a nad 0,1 m3 50 % celkového objemu.
Zpevněné lavicovité skalní horniny, zdravé,
trhavinami těžko rozpojitelné skalní horniny
s lavicovou vrstevnatostí a odlučností do 1,0 m
a sekundárními puklinami do vzdálenosti 25 cm.
Zdravé, trhavinami velmi těžce rozpojitelné skalní
horniny se vzdáleností ploch diskontinuit větší než
25 cm.

hlinitý písek, písčitá
hlína, prachovitá
hlína, štěrk středně
ulehlý

stavební
odpad
a navážka charakteru
horniny 2. třídy

písčitá hlína, hlína,
spraš, jílovitá hlína,
jílovitý písek, štěrk,
zahliněný štěrk,
zvětraný jílovec,
rozložená žula

stavební
odpad
a navážka hornin
charakteru 3. třídy

jíl, písčitý jíl, jílovitá
hlína, hrubý štěrk
s kameny,
jílovec,
navětraná
jílovitá
břidlice,
zvětraný
pískovec,
zvětraná
žula

soudržné zeminy
kašovité a tekuté
konzistence
(Ic < 0,05), tekutý
písek, stavební
odpad a navážka
charakteru 4. třídy

balvanitý štěrk,
pískovec se
slíňovitou a jílovitou
výplní, jílovité
břidlice,
tufity,
navětraný granit

zamrznutá zemina,
navážka hornin
charakteru 5. třídy

pískovec,
slepenec
s vápnitým tmelem,
vápenec,
dolomit,
svor, rula, pórovitý
čedič, arkóza, granit

–

křemenec, slepenec
s křemičitým tmelem,
granit,
čedič, andezit,
amfibolit

–

3

4

5

6

7
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Tab. 3.1b Klasifikace do tříd rozpojitelnosti a těžitelnosti - ČSN 73 6133
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Posouzení vhodnosti staveniště
Komplexním inženýrsko-geologickým zhodnocením výše uvedených hledisek,
ke kterým při výběru staveniště ještě přistupují společenské zájmy, klasifikujeme
staveniště na:
 Vhodné, které splňuje všechny předpoklady pro bezproblémové zakládání. Základovou
půdu tvoří únosné, málo stlačitelné a lehko rozpojitelné horniny. Povrch území
je přibližně vodorovný, hladina podzemní vody je trvale pod navrhovanou úrovní
základové spáry. Celkové uspořádání objektů a návrh zakládání nejsou ovlivněny
inženýrsko-geologickými poměry. Výstavba na lokalitě není v rozporu se společenskými
zájmy a ochranou životního prostředí.
 Podmínečně vhodné staveniště je takové, kdy je třeba počítat se zvýšenými náklady
na zakládání anebo se změnami v konstrukci objektů z důvodu základových poměrů. Tato
situace nastane zejména, když:
 v podloží je málo únosná anebo velmi stlačitelná zemina,
 hladina podzemní vody je nad úrovní podlahy suterénu (zapotřebí je odvodnění
stavební jámy, izolace podzemních částí objektů),
 zeminy v podloží jsou náchylné na objemové změny,
 pevné skalní horniny sahají až k povrchu terénu (nevýhodou je drahé hloubení),
 staveniště je situováno na stabilizovaném sesuvu.
 Nevhodné staveniště je takové, kdy náklady na zakládání překračují přijatelný poměr
k celkovým nákladům na výstavbu.
 Neměly by se zastavovat močály, zaplavovaná území, lokality tvořené organickými
zeminami, oblasti postihnuté sesouváním, poddolované území, pozemky na strmých
svazích, okrajích strží a starých lomů, pozemky na zásobách nerostných surovin,
infiltrační oblasti vodních zdrojů, orná půda 1. a 2. bonity, přírodní rezervace krajinářské,
historické, oblasti kontaminovány průmyslovými odpady.

3.2 Zásady navrhování geotechnických konstrukcí
V této části soustředíme pozornost na novou evropskou normu (Eurokód 7) EN 1997-1
„Navrhování geotechnických konstrukcí“, která se doplněna o Národní přílohu v zemích
Evropské unie musí používat od dubna 2010.

3.2.1 Požadavky na navrhování
Základní zásadou Eurokódu 7 je princip, že všechny stavební konstrukce musejí být
navrženy a realizovány takovým způsobem, aby v průběhu své životnosti se zvolenou mírou
spolehlivosti a přiměřeným způsobem údržby přenesly všechna zatížení a účinky zatížení,
jež se mohou vyskytnout při výstavbě a během užívaní k účelům, na které byly navrženy.
Při navrhování geotechnických konstrukcí se musí prokázat, že není překročen žádný
příslušný mezní stav, definován v EN 1990:2002.
Evropská norma EN 1990 rozeznává dva základní mezní stavy:
 mezní stav únosnosti (ULS),
 mezní stav použitelnosti (SLS).
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Mezní stavy únosnosti, které jsou označeny zkratkami EQU, GEO, STR, HYD, UPL mají
v EN 1997-1 následující definice:
 ztráta rovnováhy konstrukce nebo horninového prostředí, považovaného za tuhé těleso,
ve kterém pevnost konstrukčních materiálů a horninového prostředí nemá vliv
na stanovení odolnosti (EQU);
 vnitřní porušení anebo nadměrná deformace konstrukce nebo konstrukčních prvků,
se zahrnutím např. základových patek, pilot anebo stěn v podzemí. Na stanovení odolnosti
je významná pevnost konstrukčních materiálů (STR);
 porušení anebo nadměrná deformace horninového prostředí; na stanovení odolnosti
je významná pevnost zemin anebo skalních hornin (GEO);
 ztráta rovnováhy konstrukce anebo horninového prostředí vztlakem anebo vertikálním
zatížením (UPL);
 hydraulické porušení dna, vnitřní eroze a eroze horninového prostředí podzemní vodou,
způsobená hydraulickým gradientem (HYD).






Způsoby ověření mezních stavů jsou podle EN 1997-1 následující:
použitím výpočtů,
použitím předepsaných opatření,
experimentálním modelováním a zatěžovacími zkouškami,
observační metodou.

3.2.2 Geotechnické kategorie
Geotechnické konstrukce jsou rozděleny do tří geotechnických kategorií podle
náročnosti konstrukce, základových poměrů, zatížení a stupně rizika, které je přijatelné
pro účel konstrukce. Rozdělení do kategorií je podle EN 1997-1 následující:
Do první geotechnické kategorie patří jen malé a relativně jednoduché stavby,
pro které je možné zabezpečit splnění základních požadavků na základě zkušenosti
a kvalitativním geotechnickým průzkumem se zanedbatelným rizikem. Horninové prostředí
se v rozsahu stavebního objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně stálou
nosnost, jsou uloženy vodorovně anebo téměř vodorovně. Podzemní voda neovlivňuje
uspořádání objektů a návrh jejich konstrukce. Patří sem následující konstrukce:
 základy budov do dvou nadzemních podlaží a zemědělské stavby, které nejsou citlivé
na sedání a nerovnoměrné sedání,
 základy konstrukcí s maximálním zatížením ve sloupu 250 kN, ve stěně 100 kN/m anebo
v základové desce 100 kPa,
 opěrné zdi a pažení výkopů s výškovým rozdílem do 2 m,
 výkopy nad hladinou podzemní vody sahající do hloubky 2 m, dostatečně vzdáleny
od sousedních budov,
 násypy a zářezy do 3 m na stavbách pozemních komunikací III. a IV. třídy, místních
a účelových komunikací. Zemní těleso nesmí být ve styku s tekoucí povrchovou vodou
a hladina podzemní vody musí být min. 1,5 m pod plání. V podloží zemní konstrukce
nesmí být velmi stlačitelné zeminy (organické naplaveniny, bahno, rašelina apod.). Sklon
původního terénu nesmí být větší než 10 %.
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Když základová půda anebo podloží konstrukce mají nepříznivé vlastnosti (tvořeny jsou
zvláštními zeminami, velmi stlačitelnými zeminami) anebo když se konstrukce nachází
na sesuvném území, území postiženém báňskou činností apod., zařadíme takovou konstrukci
do 2. geotechnické kategorie.















Do druhé geotechnické kategorie patří následující geotechnické konstrukce:
základy budov do výšky nejvíce 10 podlaží,
základy běžně zatížených stavebních konstrukcí, které jsou citlivé na sedání
a nerovnoměrné sedání,
pilotové základy,
zdi a jiné konstrukce vyšší než 2 m, které podpírají, nebo zadržují zeminu či vodu,
výkopy (stavební jámy) do hloubky max. 6 m,
pilíře a opěrné konstrukce mostů,
násypy a zemní konstrukce vysoké max. 10 m,
zářezy hluboké max. 15 m,
základy mostních konstrukcí do rozpětí max. 10 m,
horninové kotvy a jiné kotvící systémy,
tunely v nerozpukaných skalních horninách, při kterých se nevyžaduje specielní
vodotěsnost, anebo nemají stanovené jiné požadavky,
zemní konstrukce vyšší než 3 m,
geotechnické konstrukce první geotechnické kategorie, když její výstavbou může být
ohrožena stabilita okolního území, anebo by mohla způsobit nepřiměřené deformace
okolních staveb.

Do třetí geotechnické kategorie patří náročné geotechnické konstrukce v složitých
základových poměrech. Jedná se o následující konstrukce:
 všechny geotechnické konstrukce, které nejsou zahrnuty v první anebo druhé
geotechnické kategorii,
 základy velmi velkých anebo nezvyklých staveb,
 geotechnické konstrukce staveb s abnormálním rizikem,
 geotechnické konstrukce staveb v oblasti s vysokou seismicitou,
 geotechnické konstrukce staveb s možnou nestabilitou staveniště,
 vysoké, velmi členité a složité opěrné zemní konstrukce,
Navrhování geotechnických konstrukcí zařazených do 3. geotechnické kategorie
je individuální, přičemž požadavky na průzkum a zkoušení horninového prostředí uvedené
v Eurokódu 7 jsou minimálními požadavky na navrhování této geotechnické kategorie.

3.2.3 Návrhové situace
Návrhové situace jsou důležité při výběru zatížení, které se bere v úvahu. Návrhové
situace jsou v EN 1990 definovány jako trvalé, dočasné, mimořádné a seizmické. V EN 19971 se zdůrazňují krátkodobé a dlouhodobé návrhové situace, které je třeba zvážit
při navrhování geotechnických konstrukcí z důvodu různé odolnosti zemin v odvodněných
a neodvodněných podmínkách.
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3.2.4 Zatížení
EN 1997-1 obsahuje 20 druhů různého zatížení, které je třeba zohlednit do návrhu
geotechnické konstrukce. Jsou zde uvedeny běžné typy zatížení jako např. vlastní tíha zeminy,
skalní horniny a vody, zemní tlaky, účinky objemových změn způsobené klimatickými
změnami, účinky teploty zahrnující také zatížení mrazem.
Pro opěrné konstrukce se musí zvážit přitížení, tíha zásypu, tíha vody, průsakové síly,
účinky teploty apod.
V Eurokódech se rozlišuje zatížení příznivé (stabilizující) a zatížení nepříznivé
(destabilizující), které mají různé parciální součinitele. Příznivé zatížení se snižuje anebo
ponechává nezměněné (γF ≤ 1) a zatížení nepříznivé se obyčejně zvětšuje (γF > 1). Rozdíl mezi
příznivým a nepříznivým zatížením je v běžných situacích jednoznačný a proto se může
použít jeden parciální součinitel na součet zatížení stejného druhu anebo na součet jejich
účinků.

3.3 Navrhování geotechnických konstrukcí výpočtem
Navrhování geotechnických konstrukcí výpočtem je nejčastěji používána metoda
ověřování mezních stavů v geotechnice. Tento postup obsahuje:
 stanovení zatížení, která mohou mít přímé anebo nepřímé (účinky zatížení tj. vynucené
deformace),
 stanovení vlastností zemin, skalních hornin a dalších konstrukčních materiálů,
 geometrické údaje,
 definování mezních hodnot deformací, šířky trhlin, vibrací atd.,
 výběr vhodných výpočetních modelů pro relevantní mezní stavy a návrhové situace.
Návrhové hodnoty zatížení (Fd) se
z reprezentativních hodnot (Frep) pomocí vztahu
Fd = γF Frep

musí

stanovit

přímo

anebo

odvodit

(3.3)

Návrhové hodnoty geotechnických parametrů (Xd) se musí stanovit přímo anebo se
odvodí z charakteristických hodnot pomocí vztahu
Xd = Xk / γM

(3.4)

3.3.1 Mezní stav únosnosti
Při posuzování mezního stavu únosnosti, anebo nadměrné deformace konstrukčního
prvku anebo horninového prostředí (STR a GEO), se musí prokázat že:
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Ed  Rd nebo: E {Fd; Xd; ad} 

RFd ; X d ; a d 

(3.5)

R

Parciální součinitele se mohou aplikovat na:
 zatížení (F) anebo účinky zatížení (E),
 vlastnosti materiálu (horninového prostředí) (X) a/anebo odolnost (R),
 geometrické údaje/parametry (a).
Návrhová odolnost se vypočítá ze vztahu

Rd 

RFd ; X d ; a d 

(3.6)

R

Samotný návrh se musí udělat podle jednoho ze tří návrhových postupů. Volbu
návrhového postupu určuje Národní příloha. Výběr parciálních součinitelů označených
jako A (pro zatížení anebo účinky zatížení), M (pro parametry zemin a skalních hornin)
a R (pro únosnost) podléhá příslušnému návrhovému postupu. Jednotlivé návrhové postupy
se tedy mezi sebou liší aplikací parciálních součinitelů.
Návrhový postup 1 (DA 1) vyžaduje ověřit zároveň dva výpočty. V kombinaci 1
se aplikují parciální součinitele na zatížení, v kombinaci 2 zase na materiálové vlastnosti (při
pilotách na odolnost). Uvažuje se nepříznivější výsledek.
Návrhový postup 2 (DA 2) vyžaduje jeden výpočet, ve kterém se aplikují parciální
součinitele na zatížení a odolnost. V případě stability svahů se parciální součinitele aplikují
na účinky zatížení (ne na zatížení).
Návrhový postup 3 (DA 3) vyžaduje jeden výpočet, ve kterém se aplikují parciální
součinitele na zatížení a vlastnosti horninového prostředí (materiál). V případě stability svahů
se aplikují parciální součinitele na účinky zatížení (ne na zatížení).
Nejlépe je systém návrhových postupů znázorněn v tab. 3.2 až 3.4.
Tabulka 3.2 Parciální součinitelé pro Návrhový postup 1
Kombinace 1
A1
„+“
M1
„+“
R1
únosnost:
G;dst = 1,35
´ = 1,0
R;v = 1,0
G;stb = 1,0
c´ = 1,0
posun:
Q;dst = 1,5
cu = 1,0
R;h = 1,0
qu = 1,0

a

Kombinace 2
A2
„+“
M2
„+“
R1
únosnost:
G;dst = 1,0
´ = 1,25
R;v = 1,0
G;stb = 1,0
c´ = 1,25
posun:
Q;dst = 1,3
cu = 1,4
R;h = 1,0
qu = 1,4

 = 1,0

 = 1,0
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Tabulka 3.3 Parciální součinitelé pro Návrhový postup 2
A1
G;dst = 1,35
G;stb = 1,0
Q;dst = 1,5

Kombinace
„+“
M1
´ = 1,0
c´ = 1,0
cu = 1,0
qu = 1,0
 = 1,0

„+“

R2
únosnost:
R;v = 1,4
posun:
R;h = 1,1

Tabulka 3.4 Parciální součinitelé pro Návrhový postup 3
A1
anebo
A2
G;dst = 1,35
G;dst = 1,0
G;stb = 1,0
G;stb = 1,0
Q;dst = 1,5
Q;dst = 1,3

Kombinace
„+“

M2
´ = 1,25
c´ = 1,25
cu = 1,4
qu = 1,4
 = 1,0

„+“

R3
únosnost:
R;v = 1,0
posun:
R;h = 1,0

Poznámka: A1 se použije pro zatížení konstrukce;
A2 se použije pro geotechnické zatížení (pro stabilitu svahu se zatížením zeminy
(např. zatížení konstrukcí nebo od dopravy) považuje za geotechnické zatížení.

3.3.2 Mezní stav použitelnosti
Mezní stav použitelnosti je v EN 1990 definován jako stav odpovídající podmínkám,
po jejichž překročení konstrukce nebo konstrukční prvek přestane vyhovovat specifickým
provozním požadavkům. Ověření tohoto mezního stavu zahrnuje kontrolu, zda účinky
zatížení (např. sedání) nepřekračují příslušnou limitní hodnotu (např. limitní sedání). Musí být
splněna podmínka:
Ed  Cd

(3.7)

Účinky zatížení mohou být sedání, relativní (nerovnoměrné) sedání, naklonění,
překlopení, průhyb, vodorovné posunutí a amplituda vibrací. Pro mezní stavy použitelnosti
doporučuje EN 1997-1 použít parciální součinitele rovné 1,0. Eurokód 7 udává jako
informativní hodnoty přetvoření základů, které mají být upřesněny v Národní příloze.
U neobvyklých konstrukcí se limitní hodnoty přípustných deformací musí stanovit
individuálně.
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3.4 Návrh přijetím předepsaných opatření
Návrh přijetím předepsaných opatření se použije v případech, kdy nejsou k dispozici
výpočetní modely, anebo když použití těchto modelů je nevhodné. Tento návrhový postup
je možný pro běžné konstrukce, kdy se používá konvenční a všeobecně konzervativní
navrhování. Odkazy na tato pravidla mohou být uvedeny v Národní příloze. Jako příklad
se může uvést využívání tabulkové výpočetní únosnosti pro plošné základy.

3.5 Observační metoda
Observační metoda se používá, kdy je náročné stanovit předpokládané chování
geotechnické konstrukce. Návrh konstrukce se porovnává s naměřenými hodnotami,
přehodnocuje se v průběhu výstavby a podle potřeby se upravuje. Navrhování observační
metodou musí obsahovat následující činnosti: zjistit přípustné meze chování geotechnické
konstrukce, odhadnout rozsah možného chování, připravit program monitoringu, zabezpečit
dostatečně rychlou analýzu měřených výsledků, zpracovat plán případných opatření
pro situace, kdy chování překročí přípustné meze.

3.6 Zatřídění zemin
Zeminy rozdělujeme na štěrky, písky a jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) podle podílu
jemnozrnných částic (menší než 0,06 mm) a hrubozrnných částic (větší než 0,06 mm a menší
než 60 mm). Velmi hrubé částice (větší než 60 mm) se při zatřiďování vyjmou a zaznamená
se jejich celkový hmotnostní podíl v zemině, popř. jejich další kvalitativní znaky.

Obr. 3.5: Klasifikace zemin pro zakládání staveb podle částic g, s, f (ČSN 736133)
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Pro zatřídění zeminy je rozhodující podíl jemných částic. Je-li podíl jemných
částic (< 0,06 mm) větší než 35 %, jedná se o jemnozrnnou zeminu, je-li podíl jemnozrnných
částic menší než 35 %, jedná se o hrubozrnnou zeminu. Názorně je vidět zatřídění zemin dle
trojúhelníkového diagramu. V trojúhelníkovém diagramu (obr. 3.5) se na svislou osu vynáší
množství jemnozrnných částic, na vodorovné ose se rozlišuje, zda se jedná o písek či štěrk.
Toto rozdělení zemin vychází z normy ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy
(norma je zrušena) a ČSN 73 6133.
V rámci zavedených evropských norem v ČR je dále používáno v geotechnice
a inženýrské geologii rozdělení a pojmenování zemin dle ČSN EN 14688 Geotechnický
průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřídění zemin. Zatřídění zemin podle zrnitosti dle EN
je uvedeno na obr. 3.6.

Obr. 3.6: Zatřídění zemin na základě zrnitosti (ČSN EN 14688)
Klasifikace zemin a jejich zařazení do skupin obdobných vlastností na základě grafů a
metodiky dle obr. 3.6. (ČSN EN 14688) je uvedena v tabulce 3.8.
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3.6.1 Jemnozrnné zeminy
Jemnozrnné zeminy jsou zeminy, u nichž tvoří jemnozrnné částice menší než 0,06 mm
více než 35 % hmotnosti. Jemnozrnnými zeminami jsou hlíny (označení M) a jíly (označení
C). Rozdělení na jíl či hlínu určuje diagram plasticity (obr. 3.7). V případě, že podíl jemných
částic je menší než 65%, dělíme jemnozrnnou zeminu podle polohy v plasticitním diagramu
na hlínu nebo jíl a podle příměsi na hlínu/ jíl štěrkovitý (množství štěrku je větší než množství
písku) či písčitý (množství písku je větší než množství štěrku – obr. 3.5).

Obr. 3.7: Diagram plasticity
V tab. 3.5 jsou uvedeny charakteristické hodnoty fyzikálních vlastností jemnozrnných
zemin, které je možné považovat za porovnatelnou zkušenost na území ČR (tabulky 3.5 - 3.7
vychází ze zrušené normy 73 1001). Tyto údaje se můžou použít v mnoha případech při
posuzování mezních stavů.
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Tabulka 3.5 Charakteristiky jemnozrnných zemin
Konzistence

Třída

F1

F2

F3

F4

Symbol

MG

CG

MS

CS

Charakteristika

tuhá

-

-

3

pevná
Sr > 0,8

Sr < 0,8

v,β, γ

kN / m

Edef

MPa

5 až 10

10 až 21

12 až 21

15 až 30

cu

kPa

40

70

70

70 až 80

φu

°

0

0

10

12 až 15

cef

kPa

8 až 16

16 až 12

φef

°

v, β, γ

kN / m3

Edef

MPa

4 až 8

7 až 15

10 až 12

18 až 25

cu

kPa

30

60

60

60 až 70

φu

°

0

0

10

12 až 15

cef

kPa

10 až 18

18 až 36

φef

°

tvrdá
Sr > 0,8

Sr < 0,8

v = 0,35; β = 0,62; γ = 19,0;

4 až 12

vyšetří se zkouškami
16 až 24

zkouškami

26 až 32
v = 0,35; β = 0,62; γ = 19,5;

6 až 14

vyšetří se zkouškami
18 až 26

zkouškami

24 až 30
3

v, β, γ

kN / m

v = 0,35; β = 0,62; γ = 18,0;

Edef

MPa

3 až 6

5 až 8

8 až 12

12 až 15

cu

kPa

30

60

60

60 až 70

φu

°

0

0

10

12 až 15

cef

kPa

12 až 20

20 až 40

φef

°

8 až 16

vyšetří se zkouškami
20 až 28

zkouškami

24 až 29
3

v, β, γ

kN / m

v = 0,35; β = 0,62; γ = 18,5;

Edef

MPa

2,5 až 4

4 až 6

5 až 8

8 až 12

cu

kPa

30

50

70

70 až 80

φu

°

0

0

5

8 až 14

cef

kPa

14 až 22

22 až 44

φef

°

v, β, γ

kN / m3

10 až 18

vyšetří se zkouškami
22 až 30

zkouškami

22 až 27
v = 0,40; β = 0,47; γ = 20,0;

vyšetří se zkouškami

ML

Edef

MPa

1,5 až 3

3 až 5

5 až 8

7 až 10

10 až 15

12 až 20

MI

cu

kPa

30

60

70

70 až 80

200

80 až 90

φu

°

0

0

5

8 až 14

0

15 až 20

cef

kPa

20 až 40

20 až 28

zkouškami

φef

°

F5

v, β, γ

F6

měkká

8 až 16

19 až 23
3

vyšetří se zkouškami

kN / m

CL

Edef

MPa

1,5 až 3

3 až 6

6 až 8

8 až 12

10 až 15

12 až 20

CI

cu

kPa

25

50

80

80 až 90

170

80 až 90

φu

°

0

0

0

4 až 12

0

14 až 18

cef

kPa

12 až 20

20 až 40

20 až 28

zkouškami

φef

°

8 až 16

17 až 21

25

v, β, γ

vyšetří se zkouškami

MH

Edef

MPa

1 až 3

3 až 5

5 až 7

7 až 10

10 až 15

12 až 20

CV

cu

kPa

25

50

80

80 až 90

170

80 až 90

CE

φu

°

0

0

0

4 až 12

0

14 až 18

cef

kPa

8 až 16

14 až 28

φef

°

v, β, γ

kN / m3

F7

F8

kN / m3

4 až 10

zkouškami

15 až 19
vyšetří se zkouškami

CH

Edef

MPa

1 až 2

2 až 4

4 až 6

6 až 8

8 až 10

10 až 15

CV

cu

kPa

20

40

80

80 až 90

150

80 až 90

CE

φu

°

0

0

0

3 až 10

0

12 až 16

cef

kPa

6 až 14

14 až 28

14 až 22

zkouškami

φef

°

2 až 8

13 až 17

V tabulce 3.5 značí v – Poissonovo číslo; převodní součinitel β = 1 -

2 ν2
; γ – objemová tíha (kN/m3).
1- ν

3.6.2 Písčité zeminy
Písčité zeminy obsahují méně než 35 % částic menších než 0,06 mm (tedy méně
než 35% jemnozrnných částic) a obsah štěrkovitých částic (částic větších než 2 mm a menších
než 60 mm) je menší než podíl písčitých částic. Písčité zeminy se dále třídí do pěti tříd podle
toho, jak se jednotlivá hrubá zrna mezi sebou dotýkají, a podle výplně mezi hrubými zrny
(hrubými zrny myslíme zrna > 0,06mm). Významným kritériem určujícím vlastnosti písčitých
zemin i ve stejné třídě, je ulehlost. Charakteristické hodnoty písčitých zemin udává tab. 3.6.
Písčité zeminy jsou poměrně vhodnou základovou půdou, protože mají relativně vysokou
smykovou pevnost a poměrně vysoký modul deformace.
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Tabulka 3.6 Charakteristiky písčitých zemin
Edef
(MPa)
Třída Symbol

S1

SW

v

β

φef
(-°)

γ

cef
(kPa)

(kN.m-3)

0,28 0,78

20

ID =
0,33 až
0,67
30 až
60
15 až
35
12 až
19

ID = 0,67
až 1,0
50 až 100
30 až 50

ID =
0,33 až ID = 0,67
0,67
až 1,0
34 až
39
37 až 42
32 až
35
34 až 37
28 až
31
30 až 33

S2

SP

0,28 0,78

18,5

S3

S-F

0,3 0,74

17,5

S4

SM

0,3 0,74

18

5 až 15

28 až 30

S5

SC

0,35 0,62

18,5

4 až 12

26 až 28

17 až 25

Činitelé
ovlivňující
stanovení
charakteristik
v rámci rozpětí
třídy

0
0

ID, w, % g, tvar
zrn, angularita

0
0 až
10
4 až
12

podíl jemných
částic
a konzistence
zeminy

3.6.3 Štěrkovité zeminy
Štěrkovité zeminy obsahují méně než 35 % částic menších než 0,06 mm (tedy méně
než 35 % jemnozrnných částic) a obsah štěrkovitých částic (částic větších než 2 mm
a menších než 60 mm) je větší než podíl písčitých částic. Rozdělují se do pěti tříd
(viz tab. 3.7) podle toho, jak se jednotlivá hrubá zrna mezi sebou dotýkají, a podle výplně
mezi hrubými zrny (hrubými zrny myslíme zrna > 2 mm).
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Tabulka 3.7 Charakteristiky štěrkovitých zemin
φef
(-°)

Edef
(Mpa)
Třída

Symbol

V

β

γ
(kN.m-3)

ID =
0,33
až
0,67
250 až
390
100 až
190
80 až
90

ID = 0,67
až 1,0
360 až
500
170 až
250

ID =
0,33
až
0,67
36 až
41
33 až
38
30 až
35

ID = 0,67
až 1,0

Činitelé ovlivňující
stanovení
cef
charakteristik
(kPa)
v rámci rozpětí
třídy

39 až 44

0

36 až 41

0

33 až 38

0

G1

GW

0,2

0,9

21

G2

GP

0,2

0,9

20

G3

G-F

0,25

0,83

19

G4

GM

0,3

0,74

19

60 až 80

30 až 35

0 až 8

G5

GC

0,3

0,74

19,5

40 až 60

28 až 32

2 až
10

90 až 100

ID, w, % g, tvar zrn,
angularita

podíl jemných
částic a konzistence
zeminy

Štěrkovité zeminy jsou velmi vhodné pro zakládání: mají vysokou smykovou pevnost
rozhodující pro únosnost zeminy a vysoký modul deformace a tedy i nízkou stlačitelnost.
Další významnou vlastností štěrkovitých zemin je vysoká propustnost.
Štěrkovité zeminy (stejně jako písčité zeminy) mohou mít v jedné třídě rozdílné
vlastnosti v závislosti na ulehlosti: mohou být ulehlé, středně ulehlé nebo kypré. Ulehlost
bude ovlivňovat především stlačitelnost a propustnost.

28

Tabulka 3.8 Zásady zatřiďování zemin (dle ČSN EN 14688)
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4 PLOŠNÉ ZÁKLADY
Plošné základy přenášejí zatížení stavby bezprostředně do základové půdy
a jsou nejspodnější částí konstrukce. Plošné základy jsou ekonomicky méně náročné než
hlubinné základy a použijeme je vždy, kdy je lze použít, tedy při dostatečné únosnosti
základové půdy.

4.1 Druhy plošných základů
Plošné základy dělíme na prosté, rozšířené, patkové, pásové, roštové, deskové
a krabicové.
Prosté plošné základy používáme v situacích, kdy namáhání v základové spáře
nepřekračuje návrhovou únosnost základové půdy. Příkladem prostého plošného základu jsou
základy přehrady. Prosté plošné základy jsou nejčastěji z prostého betonu (obr. 4.1 a).

Obr. 4.1 Prosté a rozšířené základy
a – prostý základ přehrady, b – rozšířený základ cihlové zdi, c – rozšířený základ
mostního pilíře
Rozšířené plošné základy používáme při větším namáhání základové půdy,
aby namáhání v základové spáře bylo menší než návrhová hodnota únosnosti základové půdy.
Rozšířené plošné základy se používají například u mostních pilířů nebo u pozemních staveb.
Rozšířené plošné základy jsou nejčastěji ze železobetonu.
Základové patky navrhujeme nejčastěji pod sloupy betonových nebo ocelových skeletů.
Půdorys základové patky je obvykle několikanásobně větší než půdorys sloupu, patky
jsou obvykle ze železobetonu. Velké patky se mohou z úsporných důvodů navrhovat jako
jehlanové nebo pyramidové. Nevýhodou patek je, že základ tvořený patkami není příliš tuhý,
a není tedy příliš odolný proti nerovnoměrnému sedání. Výhodou patek je, že se jedná
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o nejlevnější možný způsob založení. Příklady základových patek jsou znázorněny
na obr. 4.2.
Základové pasy navrhujeme pod nosné zdi anebo sloupy (pokud vycházejí rozměry
patek příliš velké). Pasy mají obvykle větší šířku, než je šířka zdí. Výhodou základových pasů
je, že vyrovnávají nerovnoměrné sedání pod jednotlivými sloupy. Ještě lépe vyrovnávají
nerovnoměrné sedání základové pasy, umístíme-li je do dvou kolmých směrů. V případě,
že základové pasy umístíme do dvou kolmých směrů, mluvíme o základových roštech.
Základové pasy mohou být z prostého betonu i železobetonu.

Obr. 4.2 Základové patky
a – hranolová patka z prostého betonu, b – stupňovitá patka z prostého betonu,
c – patka při excentrickém zatížení, d – patka pod ocelovým sloupem,
e – nesymetrická patka při excentrickém zatížení, f – spojení průčelí patky pásem se sousední
patkou
Výhodou základových pasů je, že se jedná o tužší základovou konstrukci, než jsou
základové patky. Základové rošty jsou tužší než základové pasy. Základové pasy i rošty jsou
méně tuhé než základové desky; jsou dražší alternativou oproti základovým patkám,
ale levnější variantou proti základovým deskám.
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Základové desky jsou nejvíce tuhým a tedy nejvíce odolným plošným základem proti
přetvoření. Základovou desku tedy použijeme vždy, když je zapotřebí minimalizovat následky
nerovnoměrného sedání na konstrukci.
Základové desky navrhujeme na málo únosných půdách, v případě velkého zatížení,
nebo když potřebujeme omezit nerovnoměrné sedání a pod hladinou podzemní vody.
Základové desky mohou mít různou tloušťku či různý stupeň vyztužení v závislosti
na namáhání v jednotlivých místech desky (tloušťka či vyztužení bude vyšší pod sloupem
než mezi sloupy).

Obr. 4.3 Základové pásy pod zdmi
a – obdélníkový pás z prostého betonu, b – obdélníkový železobetonový pás,
c – železobetonový pás tvaru obráceného T, d – obdélníkový železobetonový pás
s nadložní slabě vyztuženou zdí






Několik jednoduchých zásad pro volbu tvaru příčného řezu patek a pásů:
u konstrukcí z prostého betonu se napětí šíří do hloubky pod úhlem přibližně 30°;
u železobetonových konstrukcí se úhel roznosu zvětšuje na 45°, příp. i více;
minimální šířka základového pasu nebo patky by neměla klesnout pod 0,5 m;
širší základy je vhodné v příčném řezu odstupňovat tak, aby se úhel roznášení napětí
nedostal mimo základovou konstrukci.
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Z hlediska klimatického je zapotřebí dodržet minimální hloubku založení:
Při zakládání na skále není třeba řešit zámrznou hloubku, a ani svislou únosnost (pokud
se nejedná o náročnou stavbu), která téměř vždy vyhoví. Je tedy dostačující zakládat
stavbu v úrovni terénu, a není třeba hloubit základy do skály. Jediným „problémem“
je vodorovná únosnost základu, kdy je třeba vetknout základ do skály tak, aby byla
zajištěna vodorovná únosnost základu. Příkladem může být například vetknutí rohů stavby
do skály, které je naprosto dostatečným řešením vodorovné únosnosti. Běžně se na skalním
podloží zakládá v hloubce 0,4 m.
V případě zakládání na štěrcích není u běžných staveb problém s vodorovnou ani svislou
únosností, se zámrznou hloubkou (štěrky nejsou namrzavé) a ani s deformací konstrukce.
Běžně se doporučuje zakládat v hloubce 0,8 – 1,2 m.
V případě zakládání na píscích by neměl u běžných staveb být problém s vodorovnou ani
svislou únosností, se zámrznou hloubkou (písky nejsou namrzavé). Největším problémem
při návrhu konstrukce bude pravděpodobně řešení její deformace. Stejně jako ve štěrcích
se doporučuje zakládat v hloubce 0,8 – 1,2 m.
V případě zakládání v hlínách a jílech se objevují problémy s vodorovnou i svislou
únosností, se zámrznou hloubkou, s vysycháním základové půdy pod konstrukcí,
se sednutím, přičemž u deformací konstrukce se navíc objevuje časový problém, tzv.
konsolidace. Většina z těchto jemnozrnných zemin je objemově nestálá. Aby
se předcházelo problémům s objemovými změnami, požaduje se v těchto zeminách
zakládat do hloubky min. 1,6 m.

4.2 Návrh plošného základu pro 1. geotechnickou kategorii
V souladu s EN 1997-1 se nebudou pro konstrukce zařazené do 1. geotechnické
kategorie používat zásady mezních stavů. Pro návrh plošného základu se použijí předepsaná
opatření anebo porovnatelné zkušenosti. Postupovat se rovněž může podle rutinních metod,
např. tabulkových návrhových únosností Rt . Napětí v základové spáře musí být menší
než příslušná hodnota Rt:

d 

Vd
 Rt
A

(4.1)

kde d – návrhová hodnota napětí v základové spáře,
Vd – návrhové svislé zatížení,
A – plocha základové spáry,
Rt – tabulková hodnota návrhové únosnosti zeminy (tab. 4.1 – 4.4)
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Tabulka 4.1 Hodnoty tabulkové návrhové únosnosti Rt (kPa) jemnozrnných zemin při hloubce
založení 0,8 až 1,5 m a pro šířku základu ≤ 3 m

Třída
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8

Tabulková návrhová únosnost Rt (kPa)
Konzistence
měkká
tuhá
pevná
tvrdá
Symbol
MG
110
200
300
500
CG
100
175
275
450
MS
100
175
275
450
CS
80
150
250
400
ML; MI
70
150
250
400
CL; CI
50
100
200
350
MH; MV; ME
50
100
200
350
CH; CV; CE
40
80
160
300

Poznámky:
 Při větší šířce založení než je předpokládána (0,8 – 1,5 m) je možné Rt zvětšit o 1 násobek
efektivního napětí od tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou a předpokládanou spárou.
 Když se hladina podzemní vody bude nacházet pod základovou spárou v hloubce menší
než je šířka základu, hodnoty Rt se sníží o 30 %.
 Když se pod základovou spárou nachází pevnější a méně stlačitelná vrstva základové půdy
v hloubce menší než je poloviční šířka základu, hodnoty Rt se mohou zvýšit o 20 %.
Tabulka 4.2 Hodnoty tabulkové návrhové únosnosti Rt (kPa) zemin písčitých pro hloubku
založení 1m
Třída
S1
S2
S3
S4
S5

Symbol
SW
SP
S-F
SM
SC

0,5
300
250
225
175
125

Tabulková výpočtová únosnost Rt (kPa)
Šířka základu B (m)
1
3
500
800
350
600
275
400
225
300
175
225

6
600
500
325
250
175

Tabulka 4.3 Hodnoty tabulkové návrhové únosnosti Rt (kPa) zemin štěrkovitých pro hloubku
založení 1m
Třída

Symbol

G1
G2
G3
G4
G5

GW
GP
G-F
GM
GC

0,5
500
400
300
250
150

Tabulková výpočtová únosnost Rt (kPa)
Šířka základu B (m)
1
3
800
1000
650
850
450
700
300
400
200
250
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6
800
650
500
300
200

Poznámky:
 Pro zeminy tříd S1 – S3 a G1 – G3 platí hodnoty Rt pro ulehlé zeminy. Pro středně ulehlé
se hodnoty Rt násobí součinitelem 0,65. Pro zeminy tříd S4 – S5 a G4 – G5 platí hodnoty
Rt pro tuhou až pevnou konzistenci.
 Při větší hloubce založení než je předpokládána hloubka (1 m) se může hodnota Rt zvýšit
o 2,5 násobek efektivního napětí od vlastní tíhy základové půdy ležící mezi skutečnou
a předpokládanou základovou spárou.
 Když se hladina podzemní vody bude nacházet pod základovou spárou v hloubce menší
než je šířka základu, hodnoty Rt se sníží o 30 %.
 Když se pod základovou spárou nachází pevnější a méně stlačitelná vrstva základové půdy
v hloubce menší než je poloviční šířka základu, hodnoty Rt se mohou zvýšit o 20 %.
Tabulka 4.4 Hodnoty tabulkové návrhové únosnosti Rt skalního masívu
Zatřídění skalních hornin podle pevnosti

Třída

Pevnost
σc
(MPa)

R1
R2
R3
R4
R5

 150
50 až 150
15 až 50
5 až 15
1,5 až 5

R6

0,5 až 1,5

Pevnost

velmi vysoká
vysoká
střední
nízká
velmi nízká
extrémně
nízká

Únosnost Rt MPa
Střední hodnota diskontinuit – vzdálenost
(mm)
Velmi velká
velmi malá
střední až
až extrémně
až malá
velká
velká
600 až 60
600
<60
8
4
2,5
4
2
1,2
1,6
0,8
0,5
0,8
0,4
0,25
0,6
0,3
0,2
0,4

0,25

0,15

Poznámky:
 Hodnoty Rt pro třídy R1 až R4 jsou použitelné pro skalní masivy se sevřenými
diskontinuitami bez jílovité výplně. V opačné situaci je potřebný individuální přístup.
 Když se skalní masiv tříd R5 a R6 může posuzovat metodami mechaniky zemin, může
se vycházet z hodnot Rt platných pro zeminy příslušného zatřídění.
Příklad 4.1
Navrhněte základ pod zdí dvoupodlažního rodinného domu. Charakteristické trvalé
zatížení na 1 m úsek zdi je VG,k = 55 kN/m a proměnné VQ,k = 10 kN/m. Zeď má tloušťku
400 mm. V podloží se nachází do hloubky 4,2 m jíl střední plasticity, tuhé konzistence
(třída F6, symbol CI). Hladina podzemní vody nebyla průzkumem zjištěna.
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Řešení
Nejprve se musí stanovit geotechnická kategorie. Vytvořeny jsou podmínky
pro zařazení do 1. geotechnické kategorie, protože zeď nenáročného objektu je umístěná
do jednoduchých základových poměrů. Pod zeď se navrhne plošný základ – základový pas.
Dalším krokem je stanovení návrhové hodnoty zatížení základového pasu:
Vd = VG,d +VQd = VG,k.G +VQ,k.Q = 74,25 + 15 = 89,25 kN/m
VG,k.G = 55. 1,35 = 74,25 kN/m
VQ,k.Q = 10. 1,5 = 15 kN/m
Hloubka založení: podloží tvoří homogenní zemina třídy F6; protože nejsou definovány
žádné další podmínky (zejména vytvoření suterénu), zvolíme minimální hloubku založení,
tj. 0,8 m. Na návrh šířky základového pasu použijeme metodu předepsaných opatření
využívající tabulkové návrhové únosnosti. Pro jíl střední plasticity a tuhé konzistence udává
tab. 4.1 hodnotu Rt = 100 kPa. Protože zatím není navržen základový pas, odhadneme jeho
vlastní tíhu na 15 % z návrhového zatížení. Poté použijeme vztah (4.1) a dostaneme
potřebnou šířku základového pasu:
A

1,2 Vd 1,2 . 89,25

 1,07 m2;
Rt
100

protože navrhujeme 1 m dlouhý úsek pasu, musí být šířka pasu B větší než 1,07 m.
Navrhneme šířku pasu 1,2 m.

400

400

400

800
30°

Obr. 4.4 Tvar navrženého základového pasu
Výška základového pasu z prostého betonu musí sledovat roznášení napětí do hloubky
přibližně pod úhlem 30°. Potom minimální výška pasu musí být

hmin 

0,4
 0,69 m
tg 30o

Z podmínky dodržení minimální hloubky založení bude navržena výška základu 800 mm.
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Posouzení
Vlastní tíha 1 m základového pasu bude
Gz = h B 1 γbγG = 0,8 1,2 1 23 1,35 = 29,81kN / m

σd =

Vd 89,25 + 29,81
=
= 99,22 kPa ≤ R t = 100 kPa
A
1,2 . 1,0

Navržený pásový základ vyhovuje zásadám 1. geotechnické kategorie.

4.3 Návrh plošného základu pro 2. geotechnickou kategorii
U konstrukcí zařazených do 2. geotechnické kategorie musí být prokázáno, že není
překročen žádný mezní stav. Z mezních stavů I. skupiny se musí prokázat, že nenastane
porušení smykem nebo nadměrná deformace horninového prostředí (mezní stav únosnosti);
na stanovení odolnosti je významná pevnost zemin nebo skalních hornin. K mezním stavům
II. skupiny (mezní stavy použitelnosti) patří mezní stavy, které ztěžují běžné užívání
konstrukcí. Výpočtem se musí prokázat, že návrhové zatížení nevyvolá takové deformace
(sedání – rovnoměrné nebo nerovnoměrné), které způsobí nepřípustné přetvoření konstrukce.
Na navrhování plošných základů pro 2. a 3. geotechnickou kategorii se používá převážně
přímá metoda na základě mezních stavů.
Pro posuzování mezních stavů se každá členská země musela rozhodnout, který
návrhový postup bude používat. Za tímto účelem bylo uděláno mnoho parametrických studií,
při kterých se porovnávaly výsledky dosažené podle dosavadních národních norem
a Eurokódu 7. V ČR se prozatím povolilo používání všech tří návrhových postupů.
U plošných základů se k ČSN 73 1001 nejvíce přiblížil návrhový postup 2. Proto bude
v dalším blíže popsána metodika návrhového postupu 2.

4.3.1 Posouzení plošného základu na mezní stav únosnosti
Základním požadavkem prokázání splnění mezního stavu únosnosti je splnění
podmínky

σd =

Vd
≤R d
A´

(4.2)

kde Vd je návrhové zatížení působící kolmo na plochu základové spáry,
A´ – efektivní plocha základové spáry,
Rd – návrhová hodnota únosnosti.
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Pro trvalé a dočasné návrhové situace se zatížení stanoví pomocí reprezentativních
hodnot zatížení, násobených parciálním součinitelem zatížení (viz. tab. 3.3).
Při centricky zatíženém plošném základu se kontaktní napětí d rozloží rovnoměrně
na celou plochu základové spáry A. Při excentricky zatíženém základu se předpokládá,
že rovnoměrně bude zatížena jenom efektivní plocha základu A´, přičemž výslednice zatížení
bude působit v těžišti efektivní plochy. Efektivní plocha základové spáry se stanoví
redukováním původních rozměrů základu (šířky B a délky L) podle vztahu
A´ = B´. L´= (B - 2eB) . (L - 2eL)

(4.3)

Největší přípustná excentricita nesmí překročit 1/3 rozměru základové konstrukce ve směru
působící excentricity. Když je excentricita menší než 1/20 rozměru základové konstrukce ve
směru působení excentricity, může se zanedbat. Excentricitu způsobuje nejčastěji momentové
zatížení vstupující do základu. Velikost excentricity se stanoví z podmínky

e=

Md

(4.4)

Vd

Pro homogenní základovou půdu se návrhová únosnost stanoví pomocí vztahu
Rd = (cd Nc sc dc ic + q´ Nq sq dq iq + 0,5 ´ B N s d i) / R

(4.5)

kde Rd je svislá návrhová únosnost (kPa);
R – parciální součinitel únosnosti roven 1,4;
cd – návrhová hodnota soudržnosti (kPa);
q´ – efektivní přitížení vlivem hloubky založení (kPa);
´efektivní objemová tíha základové půdy pod základovou spárou (kPa);
B – šířka anebo průměr základu (m);
Nc, Nq, N – součinitelé únosnosti, závislý na návrhové hodnotě úhlu smykové pevnosti;
sc, sq, s – součinitelé tvaru základu;
dc, dq, d – součinitelé vlivu hloubky založení;
ic, iq, i – součinitelé šikmosti zatížení.
Návrhové charakteristiky zemin d, cd a ´ se stanoví z charakteristických hodnot
jednotlivých parametrů redukcí parciálním součinitelem. Pro návrhový postup 2 jsou parciální
součinitelé zemin rovné 1,0.
Součinitele únosnosti Nc, N a Nq se stanoví podle obr. 4.5 anebo vztahy:
Nc = (Nq - 1) cotg d pro d > 0

(4.6)

Nc = 2 + 

pro d = 0

(4.7)

(

(4.8)

N q = tg 2 45 +

d

2

e π tg

)
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N = 1,5 (Nq - 1) tg φd

(4.9)

Součinitele tvaru základu se určí pomocí vztahů:
B
L

(4.10)

B
. sin  d
L

(4.11)

sc  1  0,2

sq  1 

Obr. 4.5 Graf pro stanovení hodnot součinitelů N
sd  1  0,3

B
L

(4.12)

kde B a L jsou rozměry obdélníkového základu.
Součinitele hloubky založení se stanoví ze vztahů:

d c  1  0,1

D
B

(4.13)
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D
. sin 2 d
B

d q  1  0,1

(4.14)

d = 1

(4.15)

kde D je hloubka založení základu.
Součinitele šikmosti zatížení se vyjádří:
ic = iq = i = (1 - tg )2

(4.16)

kde  je úhel odklonu výslednice sil od svislice. Pro  > 30o se postupuje individuálně.
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Obr. 4.6 Vliv hladiny podzemní vody pod základovou spárou na objemovou tíhu zeminy
a – když je HPV mimo dosah předpokládaných smykových ploch
b – když je HPV v dosahu smykových ploch
c – když je HPV v úrovni nebo nad základovou spárou
U základů se základovou spárou v dosahu vlivu podzemní vody se její vliv zohledňuje
zmenšením objemové tíhy zeminy ovlivněním vztlakem (obr. 4.6). Když je hladina podzemní
vody:
 pod úrovní základové spáry v hloubce větší anebo rovné dvěma šířkám základu
při zeminách třídy S1 až S3 a G1 až G3 anebo v hloubce větší anebo rovnající se šíři
základu pro zeminy dalších tříd (obr. 4.6a) se objemová tíha zeminy pod základovou
spárou nezmenšuje v důsledku vztlaku;
 v úrovni základové spáry, objemová tíha pod základovou spárou se zmenší o plný vztlak
( ´= su);
 pod úrovní základové spáry v hloubce menší než je šířka (anebo dvě šířky – podle druhu
zeminy) základu (obr. 4.6b), se stanoví objemová tíha zeminy ( ´) lineární interpolací
mezi hodnotami a su podle hladiny podzemní vody;
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 nad úrovní základové spáry se uvažuje s plným zmenšením objemové tíhy zeminy
v důsledku vztlaku a se zmenšením objemové tíhy zeminy jenom pod úrovní hladiny
podzemní vody (obr. 4.6c).

q´ = .D

q´ = 1.D1 + 2.D2

D1

2



D2

1

D2 D1

D



c

D

b

D

a

su

HPV

q´ = .D1 + su.D2

4.7 Stanovení efektivní hodnoty přitížení od hloubky založení
Přitížení vlivem hloubky založení zvětšuje únosnost. Hloubka založení pro výpočet
únosnosti může být jiná než je její poloha vzhledem k povrchu terénu. Z důvodu nesprávného
pochopení je na obr. 4.7 znázorněno stanovení efektivního přitížení vlivem hloubky založení.
V situaci obr. 4.7a je nad základovou spárou jenom jeden typ zeminy. V případu obr. 4.7b
je nad základovou spárou dva anebo i více vrstev zeminy různé objemové tíhy. Případ
obr. 4.7c znázorňuje zohlednění hladiny podzemní vody v propustných zeminách
nad základovou spárou.
Pro zeminy v neodvodněných podmínkách se návrhová únosnost Rd základu stanoví
následujícím způsobem:
Rd = ((π + 2) cu,d sc ic + qd)/R

(4.17)

Kde qd je návrhová hodnota přitížení anebo povrchového zatížení v úrovni základové
spáry (kNm-2);
R – parciální součinitel únosnosti roven 1,4;
cud – návrhová hodnota totální/neodvodněné pevnosti zemin; cud = cuk /cu
cuk – charakteristická hodnota totální/neodvodněné pevnosti zemin cu,
cu – parciální sou činitel totální/neodvodněné pevnosti zemin rovný 1,0.

4.3.2 Únosnost základové půdy pod plošným základem ve skalních horninách
Návrhová únosnost skalních a poloskalních hornin s vodorovnou základovou spárou
se stanoví pomocí pevnosti horninového materiálu a hustoty diskontinuit:
Rd =

σ c;d

(4.18)

r.p

kde Rd je návrhová únosnost v MPa (R = 1,0);
c;d – návrhová pevnost skalní horniny v prostém tlaku v MPa (R = 1,0);
r – součinitel kvality skalní horniny;
p – součinitel hustoty diskontinuit.
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Součinitelem kvality skalní horniny r se zohledňuje vliv pevnosti skalní horniny na
únosnost. Jeho velikost je pro různé třídy hornin uvedena v tab. 4.5. Hodnoty součinitele
hustoty diskontinuit jsou uvedeny v tab. 4.6.
Tabulka 4.5 Hodnoty součinitele kvality skalní horniny
Třída horninového masívu

Součinitel kvality horniny
r
15
15
15
10
10
6
6
2,5
2,5
1

R1
R2
R3
R4
R5
R6

c = 50 MPa
c = 15 MPa
c = 15 MPa
c = 5 MPa
c = 5 MPa
c = 1,5 MPa
c = 1,5 MPa
c = 0,5 MPa

Tabulka 4.6 Hodnoty součinitele hustoty diskontinuit
Hustota diskontinuit
velmi malá – malá
střední – velká
velmi velká – extrémní

Součinitel hustoty diskontinuit
p
1,0
1,8
3,0

Návrhovou únosnost Rd pro třídy hornin R5 a R6 je možné vyjádřit i vztahy (4.5
anebo 4.17).

4.3.3 Únosnost vodorovně zatíženého plošného základu
V situacích, kdy zatížení nepůsobí kolmo na základovou spáru, se musí posoudit
porušení usmyknutím v základové spáře. Při malých odklonech zatížení se únosnost může
posoudit s využitím vztahu (4.5) a (4.16). S narůstajícím odklonem zatížení od svislice je
třeba prokázat splnění podmínky
(4.19)

Hd ≤ Rdh . A´
přičemž odolnost základové půdy bude

Rdh . A´ = (Vd . tg d + cd . A´ + Spd) /



R,h
Kde Hd je
vodorovná složka návrhového zatížení;
Rdh – návrhová únosnost základové spáry ve vodorovném směru;
A´ – efektivní plocha základové spáry;
γR,h – parciální součinitel horizontální únosnosti (γR,h =1,1);
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(4.20)

d – návrhová hodnota úhlu smykové pevnosti zeminy pod základovou spárou;
cd – návrhová hodnota soudržnosti zeminy pod základovou spárou;
Spd – vodorovná složka návrhového zemního odporu, uvažovaná jenom na výšku
základové konstrukce (Spd = Spk / r);
Spk – charakteristická hodnota vodorovní složky zemního odporu;
r – modelové součinitele podmínek působení s hodnotou:
pro tlak v pokoji r = 1,3;
pro pasivní odpor r = 1,5.
Návrhová hodnota vodorovné únosnosti je také ovlivněna rozsahem pohybu, který je
možné předpokládat pro uvažovaný mezní stav. Přitom je třeba zvážit, zda v průběhu
předpokládané životnosti nebude zemina vzdorující vodorovnému posunutí odstraněna, byť
jen na velmi krátký čas.

4.3.4 Posouzení plošného základu na mezní stav použitelnosti
U plošných základů se mezní stav použitelnosti běžně spájí se stanovením
předpokládaného sedání a jeho porovnáním s přípustnou hodnotou pro daný typ konstrukce.
Konečné průměrné sedání musí být menší nežli přípustné (limitní) hodnoty pro různé druhy
konstrukcí:

s ≤ sllim

(4.21)

Mezní hodnoty přípustného sedání jsou uvedeny v tab. 4.7.
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Tabulka 4.7 Mezní hodnoty sedání
Konečné celkové
průměrné sedání

sm,lim

Druh stavby

Hodnota
(mm)
1. Budovy a konstrukce,
při kterých nevznikají vlivem nerovnoměrného sedání
přídavné namáhání a není nebezpeční porušení přestupů
a souvisejících konstrukcí

120

2.2 železobetonové staticky neurčité
2.3 ocelové staticky neurčité
3. Vícepodlažní skeletové budovy
3.1 železobetonové skelety s výplňovým zdivem

Druh

Hodnota

s
LT

0,003

s
L

0,006

100

s
L

0,005

50

s
L

0,002

80

s
L

0,003

50

s
L

0,0015

70

s
L

0,0025

2. Konstrukce
2.1 staticky určité

Nerovnoměrné sedání

3.2 ocelové skelety s výplňovým zdivem
4. Vícepodlažní budovy s nosnými zdmi
4.1 zděné z cihel a bloků se stužujícími

80

věnci
4.2 z velkorozměrových panelů a monolitického

60

s
LT

s
L

0,0015

0,0015

Betonu

5. Tuhé železobetonové konstrukce

200

0,003

Komíny do výšky 100 m

200

0,005

Komíny vyšší jako 100 m

100

0,002

50

6. Jeřábové dráhy

s
L

0,0015

Mezní hodnoty rovnoměrného a nerovnoměrného sedání (obr. 4.8) uvedeny v tab. 4.7
platí, pokud nejsou stanoveny jiné meze vyplývající z požadavků projektu a technologické
vybavenosti stavebního objektu.
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a

b

c

Obr. 4.8 Druhy nerovnoměrného sedání: a – relativní průhyb (∆s/LT),
b – úhlové přetvoření (∆s/L), c – naklonění (∆s/L),
Návrhové hodnoty vlastností zemin se do výpočtu sedání stanoví z charakteristických
hodnot násobených parciálním součinitelem rovným 1,0. Konečné sednutí základové půdy
pod vyšetřovaným bodem se stanoví vztahem

(

σ z ,i
s = ∑s i = ∑

)

m i .σ or ,i .h i

(4.22)

E oed ,i

kde s je sedání pod uvažovaným bodem;
σz,i – svislá složka napětí pod uvažovaným bodem vlivem přitížení stavbou (σol)
ve středu i-té vrstvy;
mi – opravný součinitel přitížení, který se pro i-tou vrstvu stanoví v závislosti od druhu
základové půdy podle tabulky 4.8;
σor,i – původní geostatické napětí ve středu i-té vrstvy;
hi – tloušťka i-té vrstvy;
Eoed,i – návrhová hodnota oedometrického modulu i-té vrstvy základové půdy.
Podloží se při výpočtu sedání rozdělí na vrstvy a celkové sedání bude součtem dílčích
stlačení jednotlivých vrstev. Výpočtový model sedání je znázorněn na obr. 4.9. Zde můžeme
ukázat, jakou mírou se na sedání podílí jednotlivé vlivy. Původní napětí – geostatický tlak
(or) se stanoví z vlastní tíhy zeminy od původního terénu v příslušné hloubce
se zohledněním vztlaku vody. Geostatické napětí se určuje v efektivních hodnotách
se zohledněním historie zatížení (např. překonsolidace). Přitížení základové spáry stavebním
objektem se stanoví podle vztahu

σ ol = σ d

σ or ,D =

Vd
A

γD

(4.23)
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kde d je kontaktní napětí v základové spáře od návrhového zatížení pro mezní stav
použitelnosti;
o r,– originální napětí v základové spáře;
Vd – svislá složka návrhového zatížení;
A – tlačená plocha základové spáry;
 – objemová tíha zeminy nad základovou spárou;
D – hloubka založení.
V běžných případech je možné hodnotu odlehčení základové spáry or,D – výkop
zeminy potřebný pro zhotovení plošného základu – odečíst od kontaktního napětí. V případě,
kdy v krátkém čase nenastane opětovné přitížení základové spáry stavbou, je možné velikost
přitížení uvažovat až plnou hodnotou kontaktního napětí.

Obr. 4.9 Výpočtový model sedání
Průběh svislého napětí pod základovou spárou σz se stanoví z přitížení základové spáry

σol na základě teorie pružného poloprostoru a to i pro případ vrstevnatého podloží. Velikost
svislého napětí σzi v hloubce zi pod základovou spárou se stanoví vztahem
σzi = σol . Izi

(4.24)

kde σol je přitížení v základové spáře stavebním objektem;
Izi – součinitel pro výpočet svislého napětí v základové půdě v hloubce zi pod
základovou spárou.
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Na průběh svislého napětí v podloží má vliv:
 hloubka založení základové konstrukce;
 blízkost nestlačitelné vrstvy pod základovou spárou;
 rozdělení napětí v základové spáře a způsob přenosu zatížení základovou konstrukcí.
Vliv hloubky založení a blízkost nestlačitelné vrstvy se může zohlednit pomocí
součinitelů 1 a 2. Se součinitelem 1 je vhodné uvažovat v případech, kdy se v prostoru
mezi povrchem terénu a základovou spárou nachází soudržná zemina. Hloubka z pod
základovou spárou se upraví pomocí vztahu
zr1 = 1 . z

(4.25)

Obr. 4.10 Stanovení součinitele 1 pro pás a patku
anebo

zr2 = 2 . z

(4.26)

anebo se zohledněním obou vlivů

zr3 = 1 . 2 . z

(4.27)

Rozdělení napětí v základové spáře a způsob přenosu zatížení základovou konstrukcí
ovlivňuje tuhost základové konstrukce, která je definována vztahem
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E t
k
 
E def  L 

3

(4.28)

kde E je modul pružnosti materiálu základové konstrukce;
E def – vážený průměrný modul přetvárnosti základové půdy v rozsahu deformační
zóny;
t – tloušťka základové konstrukce;
L – rozměr základové konstrukce ve směru, ve kterém se určuje tuhost.
Při tuhosti konstrukce podle (4.28) k > 1 se pokládá základ za tuhý. Když je k < 1,
považujeme základ za poddajný. Průběh kontaktního napětí a deformace v základové spáře
pro tuhý a poddajný základ jsou znázorněny na obr. 4.11. Zatím co se poddajný základ
prohne, přičemž kontaktní napětí zůstane rovnoměrně rozložené v základové spáře, tuhý
základ bude rovnoměrně sedat při proměnném rozdělení kontaktních napětí. V místech A a B
je sedání obou typů základů stejné. Tato místa se nazývají charakteristické body základu
a nacházejí se ve vzdálenosti 0,37 B a 0,37 L od osy symetrie.
B

B
L

V
0,37 B

1
2

a)

B

B

A

A
b)
2

1

Obr. 4.11 Průběh deformace a kontaktního napětí v základové spáře
a – průběh deformace, b – průběh napětí, 1 – poddajný základ, 2 – tuhý základ

Průměrné konečné sedání tuhého základu reprezentuje sedání pod charakteristickým
bodem. U poddajného základu bude průměrné sedání celého základu aritmetickým průměrem
sedání pod středem, středem hrany a rohem příslušného základu.
Při výpočtu sedání (rovnice 4.22) se hodnota svislého napětí od přitížení σz v každé
vrstvě redukuje o účinek strukturní pevnosti (mi σor,i). Deformace zeminy nastává až
překročením strukturní pevnosti působícím svislým napětím. Na obr. 4.9 je oblast napětí,
které způsobí sedání, vyšrafována. Výpočtem se tak vymezí oblast, která se bude skutečně
přetvářet – tzv. deformační zóna. Velikost strukturní pevnosti se stanoví jako m násobek
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0,37 L

originálního (geostatického) napětí v příslušné hloubce. Představuje odpor přitěžované
zeminy proti přetvoření, které právě začíná zeminu přetvářet porušováním její struktury.
Pro různé tvary základových konstrukcí, zatížení a body, pod kterými se počítá průběh
svislého napětí, jsou sestaveny grafy, které ulehčují výpočet. Nejvíce se používá graf na
stanovení průběhu napětí pod charakteristickým bodem, který je na obr. 4.12. Zde je označen
součinitel pro výpočet svislého napětí v základové půdě v hloubce zi pod základovou spárou
Izi z rovnice (4.24) symbolem I2.
Hodnoty opravného součinitele přitížení mi na stanovení strukturní pevnosti pro
jednotlivé třídy zemin jsou vedeny v tab. 4.8.
Tloušťky vrstev hi, na které se rozdělí podloží pod základem, se musí přizpůsobovat
skutečným podmínkám. Na dělení má vliv geologická skladba podloží s různými
deformačními vlastnostmi. Vrstvy se musí dělit tak, aby bylo možné jednoznačně přiradit
příslušné vrstvě hodnotu přetvárné charakteristiky Eoed. Rozhraní vrstev musí korespondovat
s rozhraním jednotlivých vrstev zemin. Napětí, charakterizující průměrnou hodnotu příslušné
vrstvy, se stanoví ve středu každé vrstvy. Doporučuje se, aby v zájmu lepšího vystihnutí stavu
napjatosti bylo podloží těsně pod základovou spárou děleno na vrstvy menší mocnosti
a s narůstající hloubkou se tloušťka vrstev zvětšovala.
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Obr. 4.12 Průběh svislých napětí pod charakteristickým bodem základu

50

Tab. 4.8: Hodnoty opravného součinitele přitížení
Druhy základové půdy
Silně stlačitelné jemnozrnné zeminy tříd F1 až F8 s modulem přetvoření Edef < 4
MPa, nepřekonsolidované, konzistence měkké nebo tuhé (všechny 3 znaky musí
byt splněny).
Náspy a jiné sypaniny, základové půdy dodatečně zatížené a dosud
nezkonsolidované.
Horniny tříd R1 a R2.
Zdravé druhohorní a třetihorní sedimenty tříd R4 a R5.
Jemnozrnné zeminy tříd F1 – F8, jimž nenáleží součinitel m = 0,1 ani 0,4 ani 0,5.
Písky a štěrky tříd S1, S2, G1, G2 pod hladinou podzemní vody.
Horniny třídy R3.
Písky a stěrky tříd S1, S2, G1, G2 nad hladinou podzemní vody.
Písky a štěrky hlinité, jílovité či s příměsí jemnozrnné zeminy, tříd S3, S4, G3,
G4, G5.
Horniny tříd R4, R5 – kromě zdravých druhohorních a třetihorních sedimentů.
Horniny tříd R6 (eluvia).
Spraše a sprašové hlíny nad hladinou podzemní vody, lze-li vyloučit jejich
nasycení vodou.

m

0,1

0,2

0,3
0,4
0,5

Když konečné průměrné, anebo nerovnoměrné sedání, stanovené podle (4.22) je větší
než limitní hodnoty uvedené v tab. 4.7, musí se změnit tvar základu, anebo způsob založení.
Při výpočtu sedání se musí zohledňovat porovnatelné zkušenosti, které byly
zdokumentovány a vztahují se na horninové prostředí s porovnatelnými vlastnostmi
a podobné typy konstrukcí. U sedání základů je rovněž nutné vzít v úvahu konsolidaci
soudržných zemin, kdy v čase dochází k poklesu pórového napětí a ke zvyšování efektivního
napětí, které způsobuje deformace v zemině. U soudržných zemin tak může sedání probíhat
i několik let po dokončení stavby.

4.3.5 Výpočet nerovnoměrného sednutí plošného základu
Při excentrickém zatížení plošného základu bude napětí pod základem rozdělené
nerovnoměrně. Hrany základu, které jsou blíže k působišti výslednice zatížení, budou
v důsledku většího zatížení sedat více než ostatní hrany základu. V důsledku takového
nerovnoměrného zatížení bude nerovnoměrné sedání a naklonění základu. Hranové napětí
nerovnoměrné zatíženého základu se stanoví ze vztahu

σ1, 2 =

Vd Vd . e
±
A
W

(4.29)

kde Vd je návrhové zatížení,
A – skutečná plocha základu,
e – excentricita působícího zatížení,
W – průřezový modul základu stanovený podle vztahu
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W 

1 2
L . B – když moment působí ve směru délky základu
6

(4.30)

W

1 2
B . L – když moment působí ve směru šířky základu
6

(4.31)

Rozdělení napětí v základové spáře bude mít lichoběžníkový průběh (obr. 4.13a)
při malé excentricitě zatížení. V situaci, kdy nastane velká excentricita, bude na jedné straně
hranové napětí podle vztahu (4.29) záporné a bude zde působit tah ( 2-), druhá hodnota
hranového napětí bude kladná (2+) a bude zde působit tlak (obr. 4.13b). Zemina
pod základovou spárou bude ale přenášet jenom tlakové napětí. Průběh napětí v základové
spáře bude trojúhelníkový. Výslednice bude působit v těžišti tohoto trojúhelníka, kterého
plocha vynásobená šířkou základu B se musí rovnat velikosti působícího zatížení Vd.
a

b

L
e

Vd

Vd
 2-

L

e
l = 3a

a

1

 2+
 1+

 1+

Obr. 4.13 Průběh napětí v základové spáře pod excentricky zatíženým základem
a – celá základová spára je tlačená, b – část základové spáry je tažená (vyloučení tahu)
Když nebude místo nulového napětí v základové spáře vzdálené přesně trojnásobné
vzdálenosti výslednice od tlačené hrany, potom velikost hranového napětí stanovíme
ze vztahu

h 

2 Vd
l1 . B

(4.32)

kde Vd je návrhové zatížení,
l1 – trojnásobek vzdálenosti výslednice od tlačené hrany základu,
B – šířka základu.

52

Nerovnoměrné sednutí excentricky zatíženého základu, resp. jeho naklonění stanovíme
z velikosti sednutí středu nejvíce a nejméně zatížené hrany základu. Když je celá základová
spára tlačená, stanovíme průběh svislého napětí pod oběma těmito body. V případě, že část
základové spáry vyloučíme z důvodu tahových účinků, průběh svislého napětí určíme
pod středem nejvíce zatížené hrany a pod středem hrany přecházející nulovým bodem.
Při lichoběžníkovém průběhu napětí v základové spáře se bude svislé napětí určovat
jako součet napětí od rovnoměrného zatížení a od trojúhelníkového zatížení. Velikost
rovnoměrného zatížení bude mít hodnotu σ2 a svislé napětí určíme podle vztahu
z = 2 Iz 2

(4.33)

kde Iz je součinitel svislého napětí pod rohem základové konstrukce (obr. 4.14).

Obr. 4.14 Průběh svislého napětí pod rohem základu
Trojúhelníkové zatížení bude mít hodnotu 1 - 2 a průběh svislého napětí
od trojúhelníkového zatížení se musí stanovit zvlášť pod zatíženou a pod nezatíženou hranou
základu a to pomocí součinitelů Iz pro svislé napětí pod nezatíženou hranou (obr. 4.15)
a pod zatíženou hranou (obr. 4.16).
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Obr. 4.15 Průběh svislého napětí pod nezatíženou hranou od trojúhelníkového zatížení

Obr. 4.16 Průběh svislého napětí pod zatíženou hranou od trojúhelníkového zatížení
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Příklad 4.2
Navrhněte základ pod sloup železobetonové skeletové konstrukce, která je zařazená
do 2. geotechnické kategorie a přenáší tyto zatížení:
pro mezní stav únosnosti VG,k = 1800 kN; VQ,k = 800 kN; MG,k = 400 kNm;
pro mezní stav použitelnosti VG,k = 1600 kN; VQ,k = 650 kN; MG,k = 350 kNm;
Podloží tvoří tyto geologické poměry:
0,0 – 1,0 m písčitý jíl, tuhý (třída F4 – CS);
1,0 – 8,0 m štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, středně hutný (G3 – G-F);
8,0 – 12,0 m jíl s vysokou plasticitou, pevný (F8 – CH);
HPV je 3,2 m pod povrchem terénu.
Řešení
Nejprve se musí stanovit návrhová hodnota zatížení pro posouzení mezního stavu
únosnosti a odhadované rozměry základové patky.
Vd = VG,d +VQd = VG,k.G +VQ,k.Q = 2430 + 1200 = 3630 kN/m
VG,k .G = 1800 . 1,35 = 2430 kN/m
VQ,k .Q = 800 . 1,5 = 1200 kN/m
MG,k .G = 400 . 1,35 = 540 kNm
Momentový účinek rozložíme na dvojici sil a stanovíme velikost excentricity. Podle
(4.4) dostaneme

e=

Md
540
=
≈ 0,15 m
Vd
3630

Orientační tvar základové patky stanovíme s pomocí postupů známých
z 1. geotechnické kategorie. Základovou spáru zvolíme do hloubky 1,2 m (v hloubce 0,2 m
pod rozhraním jílu a štěrku by měli již být očekávané vlastnosti štěrkovité zeminy)
A

1,2 Vd 1,2 . 3630

 6,22 m2  B 
Rt
700

A  6,22  2,49 m

Hodnota Rt = 700 kPa se váže na předpokládanou šířku základové spáry 3,0 m.
Z důvodu rezervy navrhneme základovou patku rozměrů 2,6 x 2,6 m, vysokou 1,2 m.
Posouzení
Vzhledem k momentovému působení bude efektivní šířka základové spáry zmenšena
o hodnotu
B´ = B – 2 e = 2,6 – 2 . 0,15 = 2,3 m
a efektivní plocha základové spáry bude podle (4.3) A´ = B´ . L = 2,3 . 2,6 = 5,98 m2
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Únosnost podloží závisí od vlastností základové půdy. Pro štěrk s příměsí jemnozrnné
zeminy budou podle návrhového postupu 2 návrhové hodnoty:
d = 32° . m = 32° . 1,0 = 32°; cd = 0 . mc = 0 . 1,0 = 0 kPa; d = 19 m = 19 . 1,0 = 19
kN/m3
Únosnost základové půdy bude podle (4.5)
Rd = (cd Nc sc dc ic + q´ Nq sq dq iq + 0,5 ´ B N s d i) / R = (0 + 22,3 . 23,176 . 1,468
. 1,068 . 1 + 0,5 . 19 . 2,3 . 20,785 . 0,735 . 1) / 1,4 = 817,2 kPa
Kde dílčí součásti vzorce dosáhnou hodnoty:
N q = tg 2 45 +

d

2

(

)

e π tg = tg 2 45 +

32 (π tg32 )
e
= 23,176
2

Nc = (Nq - 1)cotg d = (23,176 – 1) cotg 32° = 35,489
N = 1,5 (Nq - 1) tg d = 1,5 (23,176 – 1) tg 32° = 20,785
s c  1  0,2

B
2,3
 1  0,2
 1,177
L
2,6

sq  1 

s  1  0,3

B
2,3
 1  0,3
 0,735
L
2,6

q´ = 1,0 . 18,5 + 0,2 . 19 = 22,3 kPa

B
2,3
. sin  d  1 
sin 32  1,468
L
2,6

d c  1  0,1

D
1,2
 1  0,1
 1,072
B
2,3

d q  1  0,1

D
1,2
. sin 2 d  1  0,1
. sin2 . 32  1,068
B
2,3

d = 1

Hmotnost základu bude (základová patka bude z armovaného betonu)
GG,k .G = 2,62 . 1,2 . 25 . 1,35 = 273,78 kN
A celková svislá síla bude
Vd = VG,d + VQd + GG,d = 2430 + 1200 + 273,78 = 3903,78 kN/m
Skutečná excentricita bude
Md
540
e=
=
≈0,14 m
Vd
3903,78
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efektivní plocha základové spáry bude
A´ = (B – 2e) . L = (2,6 – 2 . 0,14) . 2,6 = 6,032 m2
a napětí v základové spáře dosáhne hodnoty



1,2 Vd 3903,78

 647,18 kPa což je méně jak únosnost Rd = 817,2 kPa
A´
6,032

Na základě toho můžeme konstatovat splnění podmínky mezního stavu únosnosti.
Pro mezní stav použitelnosti budou návrhové hodnoty zatížení tyto:
Vd = VG,d +VQd = VG,k.G +VQ,k.Q + GG,d = 2160 + 975 + 273,78 = 3408,78 kN/m
VG,k .G = 1600 . 1,35 = 2160 kN/m
VQ,k .Q = 650 . 1,5 = 975 kN/m
MG,k .G = 350 . 1,35 = 472,5 kNm
Momentový účinek rozložíme na dvojici sil a stanovíme velikost excentricity. Podle
(4.4) dostaneme
e

Md
472,5

 0,14 m
Vd
3408,78

Skutečná efektivní plocha v základové spáře bude A´ = 6,032 m2. Základová spára se
bude nacházet ve vrstvě štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy (G3), který má hodnotu
deformačního modulu na základě porovnatelné zkušenosti Edef = 85 MPa,  = 0,83 (z toho
vyplývá Eoed = 85 / 0,83 = 102,4 MPa) a pro spodní jílovitou vrstvu vysoké plasticity a pevné
konzistence bude Edef = 12 MPa,  = 0,37 (z toho vyplývá Eoed = 12 / 0,37 = 32,43 MPa).
Objemová tíha písčitého jílu je = 18,5 kN/m3, štěrku nad hladinou podzemní vody
 = 18 kN/m3 a štěrku nadlehčovaného podzemní vodou  su = 10,5 kN/m3.
Napětí v základové spáře pro výpočet sednutí bude



Vd 3408,78

 565,12 kPa
A´
6,032

Vzhledem k rozměrům základové patky můžeme konstatovat, že se jedná o tuhý základ,
jehož průměrné sedání bude stanoveno z výpočtu sedání pod charakteristickým bodem.
Na obr. 4.13 je znázorněn průběh svislého napětí pod charakteristickým bodem základové
patky z spolu s geostatickým napětím or a strukturní pevností m.or. Výpočet sednutí
jednotlivých vrstev je zpracován v tab. 4.9 spolu s celkovou hodnotou sednutí. Součinitel
I2 pro svislá napětí pod charakteristickým bodem je stanoven z obr. 4.17.
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Tab. 4.9: Výpočet sedání základové patky
Číslo
vrstvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

hi
(m)
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
1,0
1,0
1,6

zi
(m)
0,2
0,6
1,0
1,4
1,8
2,3
2,9
3,7
4,7
6,0

zi/B
L/B
Iz,i
mi m.or,i Eoed,i
z,i
or,i
si
(-)
(-)
(-)
(-)
(MPa)
(kPa)
(kPa)
(kPa)
(mm)
0,086
0,92 519,91 26,10 0,3
7,83 102,4 2,00
0,259
0,61 344,72 29,90 0,3
8,97 102,4 1,31
0,431
0,46 259,96 37,50 0,3 11,25 102,4 0,97
0,603
0,37 209,09 45,10 0,3 13,53 102,4 0,76
0,776
0,31 175,19 52,70 0,3 15,81 102,4 0,62
1,12
0,991
0,25 141,28 59,15 0,3 17,74 102,4 0,72
1,250
0,20 113,02 65,45 0,3 19,63 102,4 0,55
1,595
0,14
79,12 73,85 0,3 22,15 102,4 0,56
2,026
0,10
56,51 84,35 0,3 25,30 102,4 0,30
2,586
0,06
33,91 98,00 0,3 29,40 102,4 0,07
7,86 mm
Celkové konečné sednutí základové patky s =  si

Celkové sednutí 7,86 mm je menší než přípustná hodnota pro železobetonové staticky
neurčité konstrukce (50 mm). Navrhnutá základová patka vyhovuje.

Obr. 4.17 Sednutí základové patky
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4.4 Návrh plošného základu pro 3. geotechnickou kategorii
U konstrukcí zařazených do 3. geotechnické kategorie musí být prokázáno, že není
překročen žádný mezní stav. Z mezních stavů I. skupiny se musí prokázat, že nenastane
porušení smykem nebo nadměrná deformace horninového prostředí (mezní stav únosnosti);
na stanovení odolnosti je významná pevnost zemin nebo skalních hornin. K mezním stavům
II. skupiny (mezní stavy použitelnosti) patří mezní stavy, které stěžují běžné užívání
konstrukcí. Výpočtem se musí prokázat, že návrhové zatížení nevyvolá takové deformace
(sedání – rovnoměrné nebo nerovnoměrné), které způsobí nepřípustné přetvoření konstrukce.
Na navrhování se běžně používá přímá metoda využívající mezních stavů. Znamená
to uplatnění stejných výpočtů jako v 2. geotechnické kategorii. Na rozdíl od ní se ale musí
použít jako vstupní charakteristické hodnoty vlastností zemin zjištěné průzkumem v takovém
rozsahu, že budou dostatečně spolehlivě stanoveny v celém rozsahu staveniště.
Kromě toho se musí v průběhu výstavby kontrolovat (monitorovat), zda narůstající
přetvoření zodpovídají očekávaným hodnotám. Jakékoliv odchylky od předpokladů projektu
se musí neprodleně prošetřit kontrolním výpočtem a v případě potřeby navrhnout opatření
na eliminaci vybočených údajů (např. dodatečným podchycením základů, odlehčením
konstrukce, zlepšením vlastností podloží apod.).
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5 HLUBINNÉ ZÁKLADY
Hlubinné základy se navrhují v situacích, kdy se únosná a málo stlačitelná základová
půda nachází v takové hloubce pod povrchem terénu, že plošné základy jsou staticky,
konstrukčně anebo ekonomicky nevýhodné. Jedná se zejména o lokality s výskytem kyprých
hrubozrnných anebo měkkých jemnozrnných zemin, stlačitelných násypů, objemově
nestálých zemin apod. Někdy se hlubinný základ musí navrhnout z důvodu bezpečnosti
budoucího objektu anebo okolních staveb. Příkladem může být zakládání mostních pilířů,
kdy z důvodu vytváření výmolů je třeba posunout základovou spáru do větší hloubky.
Hlubinným základům se dává přednost také v prolukách, kdy hrozí nebezpečí porušení
sousedních starších objektů při hloubení stavební jámy anebo účinky přitížení sousedních
plošných základů. Konečně to jsou situace, kdy v prostoru základové spáry plošného základu
působí teplo anebo chlad, případně vysoká hladina podzemní vody ohrožuje stabilitu
základové spáry vztlakovým účinkem.
Z uvedeného vyplývá, že při rozhodování o vhodnosti použití hlubinných základů
budou v první řadě rozhodovat statické podmínky nad ekonomickou efektivitou. Při návrhu
je třeba rovněž zvážit, zda není vhodné navrhnout plošný základ větších půdorysných
rozměrů, anebo bude výhodnější kombinace plošného základu se zlepšením vlastností
podloží. Moderní technologické postupy umožňují vytvářet hlubinné základy několika
způsoby. Tento vývoj zdaleka není u konce.







Hlubinné základy dělíme podle způsobu zhotovení a rozměrů na:
mikropiloty (mají menší průměr než 300 mm);
piloty (s průměrem větším než 300 mm);
podzemní stěny (souvislé stěny nebo jenom lamely tloušťky 400 až 1500 mm);
studny a kesony (s příčným průřezem větším než 2000 mm);
pilíře zhotovené tryskovou injektáží (s průměrem 800 až 3000 mm).










Volby typu hlubinného základu závisí na:
konstrukčních zvláštnostech navrhované stavební konstrukce a velikostí jejího zatížení;
geotechnických vlastností základové půdy na staveništi;
polohy únosné horniny pod povrchem terénu;
okolní zástavby;
výskytu podzemní vody a její vlastností;
požadovaného času výstavby;
ekonomických ukazatelů;
jiných vlivů (např. seismicity, poddolování, zaplavování území a pod).

Při výběru optimálního způsobu zakládání se výše uvedeny faktory zohledňují různou
vahou. Přednost mají taková řešení, která jsou technicky přijatelná, ekonomicky efektivní
a časově vyhovující.
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5.1 Piloty
Piloty jsou zjednodušeně sloupy z pevného materiálu, přes které se vnější zatížení
přenáší do podloží. Podle způsobu přenosu zatížení rozeznáváme piloty:
 Opřené: svojí patou se opírají o únosnou zeminu anebo skalní podklad. Celé vnější
zatížení přenáší dřík piloty přes patu do únosné horniny. Používají se tehdy, kdy se únosná
základová půda nachází v dosažitelné hloubce (obr. 5.1a).
 Plovoucí: zatížení se do podloží přenáší třením na plášti piloty o okolní zeminu. Využití
paty piloty jako statického konstrukčního prvku je zanedbatelné. Používají se v situacích,
kdy se únosná vrstva zeminy nachází ve velké hloubce (obr. 5.1b).
 Vetknuté: zatím co horní část piloty se nachází v málo únosné zemině, spodní část piloty
je vetknuta do únosné vrstvy, kde se může využít tření na plášti piloty a zároveň únosnost
paty piloty (obr. 5.1c). Toto uspořádání se používá při výskytu únosné vrstvy základové
půdy v dosažitelné hloubce. V situacích, kdy vrchní neúnosná vrstva je tvořena kyprými
sypkými zeminami, anebo jemnozrnnými zeminami měkké konzistence, je třeba počítat
s možností vzniku tzv. negativního plášťového tření (obr. 5.1d), kdy po zatížení piloty
nastane přitížení okolní zeminy pilotou.

Obr. 5.1 Přenosové funkce pilot: a – opřená, b – plávající, c – vetknutá
1 – únosnost paty, 2 – únosnost pláště, 3 – negativní plášťové tření
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Kromě namáhání prostým tlakem můžou být piloty namáhány tahem, ohybem,
vodorovnou silou, anebo kombinací více účinků. Ve zvláštních případech, (např. kdy pilota
prochází měkkými vrstvami a opírá se o skalní podklad) se posuzuje namáhání piloty
na vzpěrný tlak.
Podle výrobního postupu rozeznáváme dvě skupiny pilot:
 piloty vyrobené předem (prefabrikované),
 piloty vyrobené na místě (monolitické).
Podle nové evropské terminologie se piloty dělí na:
 Ražené (displacement piles), které jsou zabudovány do podloží bez vytěžení zeminy z vrtu
anebo prostoru který zabírají. Patří sem nejenom dřevěné, prefabrikované železobetonové
a ve většině případů ocelové piloty, které se zaráží (beraní, vibroberaní, zavibrují, vtlačují
anebo vplachují), ale taky na místě zhotovené zavrtávané piloty, které při zhotovování
roztlačují okolní zeminu do stran.
 Vrtané (replacement pilies) – kdy se vytěžená zemina nahrazuje betonem.

5.1.1 Návrh pilotových základů namáhaných svislým zatížením









Při návrhu pilotových základů je zapotřebí dodržet následující postup:
zhodnocení inženýrsko-geologických poměrů na staveništi, stanovení vlastností hornin
podloží,
stanovení zatížení základů,
volba způsobu zhotovení a typu piloty,
stanovení výpočtové únosnosti samostatně stojící piloty,
stanovení počtu pilot (když to vyplývá ze statického výpočtu), návrh půdorysného
rozmístění pilot a rozměrů hlavice s respektováním konstrukčních zásad,
posouzení celého pilotového základu na 1. a 2. mezní stav,
konstrukční úprava hlavice zajišťující spojení základu s horní stavbou,
stanovení technologického postupu pro zvolený typ piloty.

Ke spolehlivému návrhu délky pilot je třeba znát vlastnosti podloží nejméně 5 m
pod patami pilot. Průměrná hloubka průzkumných vrtů je tedy výsledkem spolupráce geologa
s projektantem. V případě zvlněného anebo šikmého povrchu terénu a nepravidelného
výskytu únosné vrstvy v podloží je zapotřebí očekávat, že na relativně půdorysně malém
staveništi se mohou vyskytovat piloty různé délky. Když se v takových podmínkách navrhují
prefabrikované piloty, je zapotřebí počítat s odřezáním části přebytečné délky pilot nad úrovní
základové spáry. V takových případech jsou výhodnější piloty zhotovovány na místě, které
se lépe přizpůsobují proměnlivým podmínkám.






Výpočtová únosnost piloty se stanoví:
jako orientační únosnost při předběžném návrhu,
analytickými výpočtovými metodami,
výpočtem zohledňujícím porušení dříku piloty,
ze zatěžovací zkoušky,
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 výpočtem na základě 2. skupiny mezních stavů - stanovení mezní zatěžovací křivky piloty
(tento postup nebudeme dále podrobněji rozvíjet, je užíván především ve výpočetních SW,
např. Fine-GEO5),
 statickými anebo dynamickými vzorci, anebo z výsledků penetračních zkoušek (tento
postup nebudeme dále podrobněji rozvíjet, používá se relativně málo).
Navrhování pilotových základů musí splnit podmínky mezních stavů. Výjimkou
je jenom orientační stanovení únosnosti.
5.1.1.1 Orientační únosnost piloty
Orientační (předpokládanou) únosnost Rc,p piloty anebo skupiny pilot je možné použít
pro projekty nižších stupňů jako jsou projektové studie anebo úvodní projekty. Při navrhování
musí být splněna podmínka
Fc;d  R c;p

(5.1)

Kde Fc;d je svislá složka návrhového zatížení tlačené piloty,
Rc;p – předpokládaná únosnost piloty stanovená z tabulek 5.1 až 5.3.
Když se vychází ze zatížení na návrh únosnosti, je zapotřebí tabulkové hodnoty násobit
součinitelem 1,3. Předpokládané únosnosti ražených pilot průměru 0,25 až 0,5 m jsou vedeny
v tab. 5.1, vrtaných pilot průměru 0,3 až 1,5 m v tab. 5.2 a 5.3 a na obr. 5.2 až 5.10. Hodnoty
předpokládané únosnosti na obr. 5.8 až 5.10 se nemůžou použít pro zeminy tříd F7 a F8.
Tabulka 5.1 Předpokládaná svislá únosnost Rc;p ražených pilot
Délka piloty (m)

3 až 5

> 5 až 10

Průměr piloty (m)
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,30
0,35
0,40
0,50

Rc;p (kN)
150
200
250
350
450
350
400
500
600

Poznámka: Hodnoty Rc;p platí, když zaberaněná pilota vnikne při energii jednoho úderu
beranu 20 kJ nejvíc o 30 mm, anebo vibroberaněná pilota vnikne při posledních 5 minutách
do základové půdy nejvíce 20 mm, anebo je ukončená ve skalních horninách třídy R1 až R5.
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Tabulka 5.2 Předpokládaná svislá únosnost Rc;p vrtaných pilot v horninách tříd R1 až R3
Délka vetknutí
Únosnost Rc;p (kN) v horninách třídy R1 až R3
(m) v hornině
pro průměry pilot d (m)
třídy R1 až R3
0,30
0,40
0,50
0,60
1,00
1,30
1,50
0, až 0,5
200
380
600
850
2300
4000
6000
1,5
300
500
720
1000
2500
4300
6000
Tabulka 5.3 Předpokládaná svislá únosnost Rc;p vrtaných pilot v horninách třídy R4 až R6
Délka vetknutí
(m) v hornině
třídy R4 až R6
0, až 0,5
1,5
3,0

0,30
100
150
200

Únosnost Rc;p (kN) v horninách třídy R4 až R6
pro průměry pilot d (m)
0,40
0,50
0,60
1,00
1,30
1,50
200
300
430
1000
1600
2000
300
400
580
1250
1900
2200
400
500
730
1500
2200
2600

1600
1400

Rc;p (kN)

1200
1 až 1,5

1000

3m

800

5m

600

10 m

400
200
0
0,3

0,4

0,5

0,6

1

1,3

1,5

Průměr piloty (m)

Obr. 5.2 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd G1 až G4
s hutností ID = 0,33 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
3500
3000
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(kN)

3m

Rc;p

1 až 1,5

2000
1500

5m
10 m

1000
500
0
0,3

0,4

0,5

0,6

1

1,3

1,5

Průměr piloty (m)

Obr. 5.3 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd G1 až G4
s hutností ID = 0,67 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.4 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd G1 až G4
s hutností ID = 1,00 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.5 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd S1 až S5
s hutností ID = 0,33 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.6 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd S1 až S5
s hutností ID = 0,67 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.7 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd S1 až S5
s hutností ID = 1,00 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.8 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd F1 až F6 a G5
s indexem konzistence IC = 0,5 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.9 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd F1 až F6 a G5
s indexem konzistence IC = 1,0 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m
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Obr. 5.10 Předpokládaná svislá únosnost vrtaných pilot v zeminách tříd F1 až F6 a G5
s indexem konzistence IC > 1,5 pro délky vetknutí od 1 až 1,5 m po 10 m

Příklad 5.1
Jaká bude předpokládaná únosnost piloty průměru 0,6 m, dlouhé 8,0 m, která
je zhotovena v zemině třídy F3 s číslem konzistence IC = 0,5?
Řešení
S použitím obr. 5.8 vychází při interpolaci délky piloty předpokládaná únosnost
navrhované piloty 290 kN.

5.1.1.2 Analytické výpočtové postupy
Pilotové základy se navrhují podle zásad mezních stavů. Použitím analytických
výpočtových postupů musí být splněna podmínka
Fc;d  Rc;d

(5.2)

kde Fc;d je návrhové osové zatížení piloty,
Rc;d – únosnost základové půdy při namáhání piloty v tlaku při návrhu mezního stavu
únosnosti.
Na prokázání dostatečné bezpečnosti ve výpočtu únosnosti tlačené piloty se použije
parciální součinitel nejistoty modelu únosnosti γR;d = 1,1. Únosnost v tlaku Rc,d se ve
všeobecnosti skládá ze dvou složek:
 únosnosti podloží pod patou piloty (Rb;d),
 mobilizaci tření na plášti piloty (Rs;d):
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Rc,d = Rb;d + Rs;d

(5.3)

Návrhové hodnoty únosnosti pod patou a tření na plášti piloty se stanoví
z charakteristických hodnot
Rb;d = Rb;k / γb a Rs;d = Rs;k / γs

(5.4)

kde Rb;k a Rs;k jsou charakteristické hodnoty únosnosti pod patou a tření na plášti piloty;
γb a γs –
parciální součinitele únosnosti (ve všeobecnosti označované γR):
 pro únosnost paty γb = 1,1;
 pro únosnost pláště při namáhaní tlakem γs = 1,1;
 pro celkovou únosnost v tlaku γt = 1,1;
 pro únosnost pláště v tahu γs,t = 1,15.
Charakteristické hodnoty Rb;k a Rs;k se musejí stanovit jako menší z hodnot pomocí vztahu
Rc; k  Rb;k  Rs;k  

Rb;cal  Rs;cal



 Rc;cal mean Rc;cal min 
 Min 
;
,
3
4 


Rc;cal





(5.5)

kde 3 a 4 jsou korelační součinitele (viz. tab. 5.4), které závisí od počtu zkoušek vlastností
zemin n a jsou použité pro:

(

– průměrné hodnoty R c; cal

)

mean

(

= R b;cal + R c;cal

)

mean

R 

– resp. pro minimální hodnoty

c;cal min

(

= R b;cal

)

mean

(

+ R s;cal

)

mean

,

 Rb;cal  Rs;cal min

Tabulka 5.4 Korelační součinitele  na odvození charakteristických hodnot
z výsledků zkoušek zemin (n – počet zkoušených pilot)
 pro n =

1

2

3

4

5

7

10

3

1,40

1,35

1,33

1,31

1,29

1,27

1,25

4

1,40

1,27

1,23

1,20

1,15

1,12

1,08

Druhou možností je stanovení charakteristických hodnot výpočty
Rb;k = Ab qb;k a Rs;k = ƩAs;i . qs,i;k

(5.6)

kde qb;k a qs,i;k jsou charakteristické hodnoty odporu paty a plášťového tření v různých
vrstvách, získané z hodnot parametrů základové půdy.
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Stanovení svislé únosnosti piloty se může udělat několika způsoby. Doporučuje
se použít takovou metodu výpočtu, která vzhledem k technologii zhotovení piloty a znalosti
dílčích vstupních informací potřebných k výpočtu se jeví jako nejvhodnější. Dále uvedeme
dva postupy. V prvním z nich (označeném jako všeobecné řešení únosnosti podle 1. skupiny
mezních stavů) je poměrně názorně znázorněné přenášení zatížení z piloty do podloží. Druhý
z nich využívá charakteristické hodnoty odporu paty a plášťového tření.
Všeobecné řešení únosnosti podle 1. skupiny mezních stavů
Návrhová únosnost paty piloty se stanoví vztahem, kterého princip spočívá v zjištění
únosnosti podobně jako u plošných základů:
Rb;d = K1 Ab qb;k / (γb . γR;d)

(5.7)

kde K1 je součinitel hloubky založení,
Ab – plocha paty piloty,
qb;k – charakteristická hodnota únosnosti zeminy pod patou piloty.
Hodnoty součinitele K1, který zohledňuje zvětšení únosnosti s narůstající hloubkou, jsou
uvedené v tab. 5.5.
Tabulka 5.5 Součinitel K1
Délka piloty L (m)
L  2
2< L  4
4< L  6
L > 6

Součinitel K1
1,00
1,05
1,10
1,15

Charakteristická únosnost základové půdy je na rozdíl od plošných základů zjednodušená:
qb;k = ck Nc + γ1 D Nq + 0,7 γ2 B/2 Nγ

(5.8)

kde D je hloubka paty piloty pod povrchem terénu,
B – délka hrany beraněné piloty nebo průměr vrtané piloty.
Význam všech symbolů a způsob stanovení jednotlivých členů je stejný jako při
stanovení únosnosti plošných základů.
Návrhová únosnost pláště piloty bude
Rs;d = u Ʃ hi qs,i;k / (γs . γR;d)

(5.9)

kde u je obvod piloty,
hi – tloušťka vrstvy, ve které působí tření na plášti,
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qs,i;k – charakteristická hodnota tření na plášti piloty v i-té vrstvě.
Podle Caquota a Kérisela by se nemělo plášťové tření uvažovat podél celého dříku
piloty. Při zatíženích, která se blížík únosnosti piloty, se v blízkosti paty piloty začnou
vytvářet plastické oblasti cibulovitého tvaru. Jejich délka je
Lp = 0,25 d Nq0,67

(5.10)

kde d je průměr piloty (u beraněných pilot délka hrany),
Nq - součinitel únosnosti (viz. rovnice 5.8).
Tato plastická oblast by se měla započítávat do výpočtového tření; znamená to, že o tuto
plastickou oblast by se měla zkrátit skutečná délka piloty.
Výpočtová hodnota tření na plášti závisí na vodorovném napětí v jednotlivé vrstvě
a na mobilizovaném tření na plášti:

q s ,i;k = K 2 σ ori tg

k

k r1

+

ck
k r2

(5.11)

kde σori je původní geostatické efektivní napětí v hloubce zi pod hlavou piloty,
K2 – součinitel horizontálního tlaku zeminy na pilotu
pro zi  10 m je K2 = 1,0
pro zi > 10 m je K2 = 1,2
φk – charakteristická hodnota úhlu vnitřního tření,
ck – charakteristická hodnota soudržnosti,
kr1, kr2 – součinitelé podmínek působení;
Součinitel podmínek působení kr1 je ovlivněn technologií zhotovení piloty:
kr1 = 1,0 – betonáž piloty bez ochrany pažnice,
kr1 = 1,1 – betonáž piloty do suchého vrtu bez pažnice v nesoudržných zeminách
a poloskalních horninách,
kr1 = 1,2 – betonáž piloty bez pažnice po vyčerpání vody, betonáž do vrtu
chráněného ocelovou pažnicí při oddělené betonáži,
kr1 = 1,25 – betonáž do vrtu chráněného suspenzí, do vrtu chráněného fólií z PVC
anebo PE tlustou méně než 0,25 mm,
kr1 = 1,5 – betonáž do vrtu chráněného fólií z PVC anebo PE tlustší než 0,25 mm,
betonáž do vrtu chráněného ocelovou výpažnicí,
kr1 = 1,6 – betonáž do vrtu chráněného suspenzí spolu s fólií z PVC nebo PE,
betonáž do vrtu průměru > 2 m chráněného suspenzí.
Hodnoty součinitele kr2 závisí na hloubce pod hlavou piloty a jsou uvedeny v tab. 5.6.
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Tabulka 5.6 Hodnoty součinitele kr2
Hloubka pod hlavou z (m)
z  1
1< z  2
2< z  3
z > 3

Součinitel kr2
1,3
1,2
1,1
1,0

Svislá únosnost piloty stanovena z charakteristických hodnot únosností zemin
Jednoduchý a zároveň výsledkově rovnocenný postup je využití rozsáhlých archivních
údajů charakteristických únosností hornin, zpracovaných prvně v ČSN 73 1002 z roku 1967.
Únosnost piloty namáhané svislou tlakovou sílou se stanoví vztahem
Rc,d = Rb;d + Rs;d = k1 Ab qb;k / (γb . γR;d) + k2 u Ʃhi qs,i;k / (γs . γR;d)

(5.12)

kde kromě známých symbolů je
qb;k – charakteristická hodnota únosnosti zeminy pod patou piloty (tab. 5.7 až 5.9);
qs,i;k – charakteristická hodnota plášťového tření (tab. 5.7 až 5.9);
k1, k2 – součinitele zohledňující typ piloty (tab. 7.10).
Tabulka 5.7 Charakteristické hodnoty únosnosti horniny v skalných horninách
Typ horniny
R 1 až R 4
R 5 až R 6

L/d príp. L1 /d
<3
3
<3
3

qb;k (MPa)
7
9
4
5

qs,i;k (MPa)
0,28
0,28
0,28
0,28

Pozn.: L1 – délka vetknutí piloty do únosné vrstvy; d – průměr piloty.
Tabulka 5.8 Charakteristické hodnoty únosnosti v štěrkovitých a písčitých zeminách
Typ horniny
G

S

ID
> 0,65
0,35 - 0,65
< 0,35
> 0,65
0,35 - 0,65
< 0,35

qb;k (MPa)
7
3
1,5
5,5
1,4
0,8
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qs,i;k (MPa)
0,20
0,11
0,05
0,14
0,08
0,03

Tabulka 5.9 Charakteristické hodnoty únosnosti v jemnozrnných zeminách
Typ horniny

IC
< 0,25
0,25 - 0,50
0,50 - 0,90
> 0,90

F

qb;k (MPa)
0,2
0,7
2,1
4,0

qs,i;k (MPa)
0,01
0,04
0,07
0,14

Poznámka: Mezilehlé hodnoty hledané charakteristické únosnosti se stanoví lineární
interpolací.
Tabulka 5.10 Hodnoty součinitelů k1 a k2
Typ piloty
ocelová
Razená
(vyrobená předem)
Vrtaná
(vyrobená na místě)

beraněná

betonová

dřevěná
vibroberaněná
betonová
bez výpažnice
s výpažnicí

k1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,0
1,0

k2
0,8
1,2
1,0
1,0
1,0
0,8

5.1.1.3 Svislá únosnost piloty zohledňující porušení tělesa piloty
Když je pilota ukončená v skalných horninách tříd R1 až R5, je zapotřebí prokázat,
zda nenastane porušení dříku piloty:
Rc ;d 

Ab f cd

r

 Fc ;d

(5.13)

kde Ab – plocha příčného řezu paty piloty,
fcd – návrhová pevnost materiálu piloty v tlaku,
γr – součinitel podmínek zhotovení piloty rovný:
1,25 – betonáž do vrtu chráněného ocelovou výpažnicí,
1,45 – betonáž do vrtu pod hladinou podzemní vody, chráněného výpažnicí,
1,65 – betonáž piloty do suchého vrtu bez výpažnice, do vrtu chráněného fólií,
2,00 – betonáž do vrtu pod vodou, do vrtu chráněného suspenzí.
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Zároveň nesmí namáhání paty piloty při svislém návrhovém zatížení pro 1. skupinu
mezních stavů překročit únosnost horniny pod patou piloty, nebo 10 % pevnosti této skalní
horniny v prostém tlaku. Pro návrhovou únosnost horniny Rd zahrnutím γR,v = 1,0 platí

Rd =

σc
rp

(5.14)

kde σc je pevnost horniny v prostém tlaku (MPa),
r – součinitel kvality skalní horniny,
p – součinitel hustoty diskontinuit.
Součinitel kvality skalní horniny r dosahuje hodnoty:
u tříd R1 a R2 má konstantní hodnotu r = 15;
u třídy R 3 má pro σc = 50 MPa hodnotu r = 15, pro σc = 15 MPa hodnotu r = 10;
u třídy R 4 má pro σc = 15 MPa hodnotu r = 10, pro σc = 5 MPa hodnotu r = 6;
u třídy R 5 má pro σc = 5 MPa hodnotu r = 6, pro σc = 1,5 MPa hodnotu r = 2,5;
u třídy R 6 má pro σc = 1,5 MPa hodnotu r = 2,5, pro σc = 0,5 MPa hodnotu r = 1.
Pro mezilehlé hodnoty σc se na stanovení r použije lineární interpolace.
Vliv hustoty diskontinuit se zohlední takto:
při velmi malé a malé hustotě diskontinuit je p = 1;
při střední a velké hustotě diskontinuit je p = 1,8;
při velmi velké a extrémní hustotě diskontinuit je p = 3.

Příklad 5.2
Jaká bude svislá únosnost vrtané piloty průměru 0,6 m a dlouhé 10 m, která prochází
vrstvou hlíny se střední plasticitou a je opřená o skalní horninu třídy R 3 s pevností v prostém
tlaku σc = 40 MPa a se střední hustotou diskontinuit. Pilota je zhotovena z betonu třídy
C 20/25 betonováním do vrtu chráněného ocelovou výpažnicí.
Řešení
Plocha paty piloty Ab = π r2 = π . 0,32 = 0,283 m2.
Svislá únosnost piloty se stanoví podle vztahu (5.13):
R c ;d 

Ab f cd

r



0,283 . 8,5
 1,9244 MN
1,25
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Je možné předpokládat, že opřením o skalní horninu bude celé svislé zatížení přenášeno
do paty piloty. Potom napětí pod patou piloty dosáhne hodnoty

σ = Rc;d / Ab = 1,9244 / 0,283 = 6,8 MPa
Návrhová únosnost horniny podle (5.14) bude
Rd 

c
rp



40
 1,634 MPa < σ = 6,8 MPa
13,6 . 1,8

Druhou kontrolní hranicí je 10 % z pevnosti horniny v prostém tlaku:
0,1 . σc = 0,1 . 40 = 4 MPa < σ = 6,8 MPa
Protože není splněno kritérium pevnosti skalní horniny, pilota může být zatížená svislou
silou nejvíce
Rc;d = Rd . Ab = 1,634 . 0,283 = 0,462 MN.
5.1.1.4 Svislá únosnost stanovená ze zatěžovací zkoušky
Statická zatěžovací zkouška je nejspolehlivějším způsobem stanovení únosnosti piloty,
při kterém se získá taky závislost sedání piloty na působícím zatížení. Svislá charakteristická
únosnost se stanoví z podmínky
 Rc; m mean Rc; m min 
Rc; k  Min 
;

2 
 1

(5.15)

kde Rc;m je měřená hodnota pro jednu anebo několik zatěžovacích zkoušek;
(Rc;m)mean – průměrná hodnota únosnosti z několika zatěžovacích zkoušek;
(Rc;m)min – minimální hodnota únosnosti z několika zatěžovacích zkoušek;
ξ1, ξ2 – korelační součinitele na odvození charakteristických hodnot ze statických
zatěžovacích zkoušek (tab. 5.11).
Tabulka 5.11 Korelační součinitele  na odvození charakteristických hodnot
ze statických zatěžovacích zkoušek (n – počet zkoušených pilot)
 pro n =

1

2

3

4

5

1

1,40

1,30

1,20

1,10

1,00

2

1,40

1,20

1,05

1,00

1,00
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Při tlačených pilotách je často obtížné stanovit mezní stav únosnosti z grafického
průběhu sedání od zatížení, když je tato závislost plynule zakřivena. V těchto případech se má
za hranici porušení považovat sednutí hlavy piloty rovné 10 % průměru paty piloty. Mezní
únosnost při zatěžovací zkoušce může být rovněž limitována přípustným sedáním piloty.
Návrhová hodnota únosnosti se potom stanoví
Rc;d = Rc;k / ξt anebo Rc;d = Rb;k / γb + Rs;k / γs

(5.16)

Příklad 5.3
Na dvou hotových vrtaných pilotách zhotovených z betonu třídy C 25/30 betonováním
do vrtu chráněného ocelovou výpažnicí, průměru 0,4 m a dlouhých 10 m byly uskutečněny
zatěžovací zkoušky (obr. 5.11). Úkolem je stanovit počet pilot a únosnost pilot, když
je předepsáno maximální sednutí piloty smax = 10 mm. Základ je zatížen jenom svislými
silami: charakteristickým stálým zatížením Gk = 20000 kN a charakteristickým proměnným
zatížením Qk = 5000 kN.
Řešení
Mezní zatížení odpovídá deformaci (sednutí) piloty rovné 10 % průměru piloty
(s = 0,1 . D = 0,1 . 400 = 40 mm). Ze zatěžovací křivky odečítáme velikost svislé síly
připadající sednutí 40 mm: Rc,m1 = 5600 kN a Rc,m2 = 5000 kN.
Velikost návrhového zatížení základu bude
Fc,d = Gk . γG + Qk . γQ = 20000 . 1,35 + 5000 . 1,5 = 34500 kN
Charakteristická hodnota únosnosti bude
 Rc;m mean Rc;m min 
 5600  5000 / 2 5000
Rc;k  Min 
;
;
  Min 
  Min4077;4167
2 
1,3
1,2 

 1

Charakteristickou únosností jedné piloty je menší hodnota, tj. Rc,k = 4077 kN.
Návrhovou hodnotou únosnosti bude
Rc,d = Rc,k / γt = 4077 / 1,1 = 3706 Kn
Do základu se rozmístní počet pilot:
N = Fc,d / Rc,d = 34500 / 3706 = 9,3  10 pilot
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Zatížení piloty P (MPa)

Sedání piloty s (mm)

Zkouška 1

Zkouška 2

Obr. 5.11 Výsledek zatěžovací zkoušky dvou pilot
Zároveň se musí prokázat únosnost a počet pilot, když se aplikuje podmínka
přípustného sedání smax = 10 mm. Při posuzování mezního stavu použitelnosti se uvažuje
s charakteristickým zatížením piloty. Zatížení jedné piloty bude:
Pk = (20000 + 5000) / 10 = 2500 kN
Pro průměrné sedání ze dvou zatěžovacích zkoušek bude korelační součinitel 1 = 1,3
a potom Pk . 1 = 2500 . 1,3 = 3250 kN. Pro tuto sílu odečteme ze zatěžovací křivky hodnotu
sedání s = 9,5 mm, což je méně než předepsané maximální sedání smax = 10 mm. Z výpočtu
vyplývá, že vyhovuje do základu navržených 10 pilot.

5.1.2 Svislá výpočtová únosnost pilotové skupiny
Když jsou piloty opřené o skalní podloží anebo vetknuté do ulehlé štěrkovité anebo
písčité zeminy (ID > 0,67), návrhová hodnota svislé únosnosti pilotové skupiny se rovná
součtu návrhových únosností jednotlivých pilot
Rc;d = Ʃ Rc;d,i

(5.17)

76

V ostatních podmínkách (jemnozrnné zeminy a středně ulehlé štěrkovité a písčité
zeminy) se musí prokázat zohlednění vzájemného působení pilot v základě. Aby nedocházelo
k negativnímu technologickému ovlivňování sousedních pilot, které by vedlo ke snížení jejich
únosnosti, třeba zajistit, aby nejmenší osová vzdálenost pilot neklesla pod tyto hodnoty:
2,5 d – u pilot vyrobených na místě s průměrem d ≤ 0,6 m,
3,5 d – u pilot předrážených s průměrem d < 0,6 m,
1,5 d – u velkoprůměrových pilot (d > 0,6 m), se zachováním prostoru mezi
pilotami min. 0,5 m zeminy.
Skutečný tvar pilotového základu se nahradí modelem fiktivního plošného základu,
který musí prokázat splnění podmínky výpočtové únosnosti. Fiktivní základová spára se
uvažuje v úrovni paty pilot (viz. obr. 5.11). Rozměry fiktivního základu v jemnozrnných
zeminách jsou dané osovou vzdáleností krajních pilot zvětšenou o 2 d (d je průměr piloty).
Musí být splněna podmínka
Fc;d  Rc;d = b L Rd

(5.18)

kde b a L jsou rozměry fiktivního plošného základu (viz. obr. 5.12),
Rd – návrhová únosnost fiktivního plošného základu (podle zásad uvedených v kap. 4).

Obr. 5.12 Schéma fiktivního plošného základu
Při centrickém namáhání se uvažuje s rovnoměrným zatížením všech pilot v základě.
Při excentrickém zatížení bude každá pilota namáhána jinou silou:
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Fi 

Fc;d
n



Fc ;d e1 z

z

2



Fc;d e2 y

y

(5.19)

2

Označení je zřejmé z obr. 5.13. Nejvíc namáhána pilota pomocí vztahu (5.19) nesmí
překročit hodnotu návrhové únosnosti samostatné piloty
Fi max  Rc;d,1

(5.20)

Obr. 5.13 Excentricky namáhaný pilotový základ

5.1.3 Sedání samostatné piloty
Celkové sedání piloty s je součtem stlačení deformační zóny pod patami pilot
sz a stlačení vlastního tělesa piloty sp
s = sz + sp

(5.21)

Stlačení tělesa piloty je většinou zanedbatelné a neovlivňuje celkové sednutí piloty.
Konečné sednutí samostatné piloty je možné počítat jako sedání plošného základě s tím,
že ve štěrkovitých a písčitých zeminách má šířka a délka fiktivní základové spáry v úrovni
paty piloty rozměr
b = L = d + 2 Ʃ hi tg αi

(5.22)

kde d je průměr piloty,
hi - tloušťka vrstvy zeminy podél dříku piloty,
αi = φdi / 2 anebo αi = φdi / 4 (u dlouhých pilot) pro příslušnou vrstvu hi.
V jemnozrnných zeminách bude mít šířka fiktivní základové spáry hodnotu b = L = 2 d.
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5.1.4 Sedání skupiny pilot
Když jsou piloty ukončené ve skalní anebo poloskalní hornině, případně jsou vetknuty
do ulehlých štěrků a písků, sedání deformační zóny se zanedbává. Když má centricky zatížená
skupina piloty ukončené v ostatních třídách zemin, je třeba udělat posouzení sedání pilotové
skupiny.
Návrhová hodnota zatížení se stanoví z charakteristických zatížení, které budou
upravené parciálními součiniteli rovnými 1,0 (návrhové zatížení budou stejné jako
charakteristické). Zatížení pro výpočet sedání bude působit v hloubce 0,67 l (l je délka pilot).
Tvar fiktivního plošného základu (šířka a délka) je daný vzdáleností krajných pilot zvětšenou
o 2d (viz. obr. 5.14). V případě výskytu stlačitelné zeminy v hloubce 0,67 l možno sedání
počítat pro úroveň paty pilot. Sedání se počítá podle zásad platných pro plošné základy
(včetně stanovení tloušťky deformační zóny) se zahrnutím vlivu hloubky založení
a zohledňující polohu fiktivního plošného základu. V úrovni fiktivního plošného základu bude
působit napětí
σ=

Vd + n G p + G h

(5.23)

bL

kde Vd je svislé návrhové zatížení působící na základ,
n - počet pilot,
Gp - vlastní tíha piloty,
Gh - vlastní tíha pilotové hlavice.
Půdorysné rozměry fiktivního základu budou v jemnozrnných zeminách podle
obr. 5.14, v štěrkovitých a písčitých zeminách podle principu naznačeného rovnicí (5.22).
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Obr. 5.14 Schéma pro výpočet sedání

Příklad 5.4
Navrhněte založení sloupu skeletové konstrukce, zatížené charakteristickou svislou
trvalou silou Gk = 1900 kN a charakteristickou svislou proměnnou silou Qk = 300 kN.
Průzkumem bylo zjištěno následující složení podloží:
0,0 - 7,5 m hlína s vysokou plasticitou tuhé konzistence, třída F7, φu = 0o, cu = 50 kPa,

γ = 21 kNm-3, Eoed = 6,5 MPa,
> 7,5 m

štěrk hlinitý, třída G4, středně ulehlý, φ´ = 32o, c´ = 4 kPa, γ = 19 kNm-3,

γsu = 10,6 kNm-3, Eoed = 90 MPa.
Hladina podzemní vody je v hloubce 8,1 m pod povrchem terénu.
Řešení
Navrhneme vrtané piloty průměru d = 0,4 m chráněné ocelovou pažnicí, vetknuté
do štěrkovité zeminy 3,5 m. Návrhová hodnota svislého zatížení na stanovení únosnosti piloty
bude
Fc;d = Gk . γG + Qk . γQ = 1900 . 1,35 + 300 . 1,5 = 3015 kN

80

Únosnost piloty navrhneme pomocí metody všeobecného řešení únosnosti (vztah 5.7):
Rb;d = K1 Ab qb;k / (γb . γR;d . γR;v)
kde návrhová únosnost základové půdy bude dosahovat hodnoty dle (5.8)
qb;k = ck Nc + γ1 D Nq + 0,7 γ2 B/2 N = 4 . 35,48 + (21 . 7,5 + 19 . 0,6 + 10,6 . 2,9) . 23,17 +
+ 0,7 . 10,6 . 0,4 . 0,5 . 20,78 = 141,92 + 4625,66 + 30,84 = 4798,42 kN
Součinitele únosnosti budou:

Nc = 35,48 Nq = 23,17

Nγ = 20,78

Rb;d = K1 Ab qb;k / (γb . γR;d) = 1,15 . 0,126 . 4798,42 / (1,1 . 1,1) = 574,62 kN
kde Ab = π r2 = π 0,22 = 0,126 m2
U paty piloty se budou tvořit plastické oblasti v úseku délky piloty (rov. 5.10)
Lp = 0,25 d Nd0,67 = 0,25 . 0,4 . 23,170,67 = 0,82 m
Návrhová únosnost pláště piloty bude podle (rov. 5.9)
Rs;d = u Ʃ hi qs,i;k / (γs . γR;d) = π . 0,4 [6,4.50 + (3,5 – 0,82) . 72,65]/ (1,1 . 1,1) =
= 534,54 kPa
když se ve vrstvě hlíny bude na plášti mobilizovat tření
  c
 0  50
qs ,i ;k  K 2  ori tg  k   k  1,0 . 4,3 . 21 . tg   
 50 kPa
 1,5  1
 k r1  k r 2

a ve vrstvě štěrku bude plášťové tření
  c
 32  4
qs ,i ;k  K 2  ori tg  k   k  1,0 . 7,5.21  0,6.19  0,65.10,6 . tg     72,65 kPa
 1,5  1
 k r1  k r 2

Celková návrhová únosnost jedné piloty bude
Rc,d = Rb;d + Rs;d = 574,62 + 534,54 = 1109,16 kN
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Na přenesení návrhové výpočtové svislé síly Fc;d = 3015 kN bude potřebné navrhnout
n

Fc;d
3015

 2,72 pilot  navrhneme 4 piloty
Rc;d 1109,16

Do výpočtu prozatím nebyla zahrnuta tíha základu. Aby se mohlo uvažovat s plnou
únosností každé piloty, musí být mezi pilotami v základě dodržena osová vzdálenost
min. 2,5 d = 2,5 . 0,4 = 1,0 m. Po takovém rozmístění je možné přistoupit k posouzení
pilotového základu.
Únosnost navrhnutého pilotového základu bude splněna, když
Fc;d  Rc;d = b L Rd

b = L = 1,0 + 2 . 0,4 = 1,8 m;

pro φ = 32° budou součinitele únosnosti Nc = 35,48; Nq = 23,17; Nγ = 20,78 a únosnost
v úrovni paty pilotového základu
Rd = (cd Nc + γ1 d Nq+ 0,5 γ2 b Nγ) / γR;v = [4 . 35,48 + (21 . 7,5 + 19 . 0,6 + 10,6 . 2,9)
. 23,17 + 0,5 . 10,6 . 1,8 . 20,78] / 1,4 = 4965,82 kPa
Tíha základu se skládá z tíhy 4 pilot a tíhy hlavice:
Gp = π r2 L γbet γF γG = π . 0,22 . 8,9 . 25 . 1,0 . 1,35 = 37,75 kN
Vlastní tíha 4 pilot bude 4 Gp = 4 . 37,75 = 151,0 kN
Gh = b L h γbet γF γG = 1,8 . 1,8 . 1,1 . 25 . 1,0 . 1,35 = 120,28 kN
Celková svislá síla, kterou musí přenést pilotový základ:
Fc;d = 3015 + 151,0 + 120,28 = 3286,28 kN
Fc;d = 3286,28 kN < Rc;d = b L Rd = 1,8 . 1,8 . 4965,82 = 16089,25 kN  vyhovuje
Sedání pilotové skupiny bude



Vd  n G p  Gh
bL



2200  4 . 27,96  89,1
 741,03 kPa
1,8 . 1,8
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Vd = Gk + Qk = 1900 + 300 = 2200 kN
Gp = π r2 L γbet γF = π . 0,22 . 8,9 . 25 . 1,0 = 27,96 kN
Gh = b L h γbet γF = 1,8 . 1,8 . 1,1 . 25 . 1,0 = 89,1 kN
Pozn.: γbet – objemová tíha betonu piloty, resp. hlavice pilotového základu
Výpočet sedání je uspořádán do tab. 5.12.
Tabulka 5.12 Sedání pilotového základu
zi (m)

z/b

I2

0,25
0,75
1,5
2,5
3,5
4,5

0,139
0,417
0,833
1,389
1,944
2,500

0,81
0,46
0,28
0,16
0,10
0,07

σzi (kPa) σor (kPa)
600,23
340,87
207,49
118,56
74,10
51,87

191,69
196,99
204,94
215,54
226,14
236,74

mi σor
57,507
59,097
61,482
64,662
67,842
71,022

hi (m) Eoed (kPa)
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

90000
90000
90000
90000
90000
90000
Ʃs

s (m)
0,00302
0,00157
0,00162
0,00060
0,00007
0,00688

Výpočtem bylo stanoveno předpokládané celkové sedání pilotové skupiny s = 6,88 mm.

Příklad 5.5
Navrhněte pilotový základ z předcházejícího úkolu (příklad 5.4) metodou využívající
charakteristickou únosnost zemin.
Řešení
Únosnost piloty namáhané svislou tlakovou silou se stanoví vztahem (5.12) s použitím
tab. 5.8 až 5.10:
Rc,d = Rb;d + Rs;d = k1 Ab qb;k / (γb . γR;d) + k2 u Ʃ hi qs,i;k / (γs . γR;d) = 1,0 . 0,126 . 3000 / (1,1 .
. 1,1) + 0,8 . π . 0,4 (6,4 . 40 + 3,5 . 110) / (1,1 . 1,1) = 312,40 + 532,56 = 844,96 kN
Poznámka: v tomto případě nezohledňujeme případné vytváření plastických oblastí v okolí
paty piloty.
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Počet pilot (bez započítání tíhy hlavice a pilot):

n

Fc;d
Rc;d



3015
 3,57  navrhneme 4 piloty
844,96

Dále se přikročí k posouzení, přičemž se postupuje stejně jako v příkladu 5.4.

5.1.5 Příčně zatížené piloty
Příčně zatížené piloty se navrhují podle více výpočtových modelů. Nejčastěji jsou piloty
situované svisle a musejí přenášet vodorovné zatížení. Piloty odkloněné od svislice se budou
navrhovat analogicky. V případě, kdy postačuje znát vodorovnou únosnost jenom orientačně,
využijí se tabulkové hodnoty únosnosti, aby došlo ke splnění podmínky
Ftr;d  Rtr;d

(5.24)

kde Ftr;d je návrhová hodnota příčného zatížení piloty anebo pilotového základu;
Rtr;d – návrhová únosnost příčně zatížené piloty.
Na orientační stanovení únosnosti příčně zatížené piloty mohou
předpokládané únosnosti (Rtr;p), které jsou uvedeny v tab. 5.13 a 5.14.

posloužit

Tabulka 5.13 Předpokládaná vodorovná únosnost beraněných pilot
Materiál piloty

Rtr;p (kN) pro délku hrany piloty d (m)
0,30
0,35
0,40
20
25
30
30
35
40

dřevěná pilota
železobetonová pilota

Tabulka 5.14 Předpokládaná vodorovná únosnost vrtaných pilot
Třída
Délka (m)
zeminy vetknutí
G, S
5
10
F
5
10

0,30
90
140
60
120

0,40
110
180
80
150

Rtr;p (kN) pro průměr piloty d (m)
0,50
0,60
1,00
140
170
280
200
280
450
100
120
200
190
240
360

1,30
360
560
250
450

1,50
400
650
300
550

Detailní návrh příčně zatížené piloty není předmětem těchto učebních textů pro zvýšené
nároky na teoretické zvládnutí úkolu. Současně je zapotřebí poznamenat, že ve známých
analytických výpočtových přístupech jsou významnější rozdíly, vyplývající z různě
definovaného zadání okrajových podmínek. Pro aplikaci analytického postupu doporučujeme
obrátit se na specielní literaturu zaměřenou na pilotové základy, anebo využít komerční
programové balíky.
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5.1.6 Konstrukční zásady pilot
Velmi důležitou součástí návrhu pilot je příprava výkresové dokumentace, která slouží
zhotoviteli jako základní podklad.
Zásady návrhu kompletního pilotového základu:
 Po zvolení typu piloty se orientačně stanoví počet pilot pod jednotlivými svislými nosnými
prvky (sloupy, stěnami).
 Stanoví se pilotovací úroveň, přičemž se podle druhu objektu přihlíží na výškové osazení
stavby, délku typizovaných sloupů, úroveň a výšku konstrukce podlahy, povrchu kotvení
sloupů a vedení umístěných pod podlahou. Při běžných budovách bez suterénních částí
se podle možnosti navrhne pilotovací úroveň jednotná, co nejblíže k povrchu základové
spáry podlahy. Pilotovací úroveň je uvedena ve výkopovém plánu a v charakteristických
řezech, které by měly obsahovat vodorovné průměty všech průzkumných vrtů.
Nehomogenní podloží se přitom zjednoduší do vrstev přibližně stejných vlastností.
Podobným způsobem se přehodnotí a uvedou hladiny naražené a ustálené podzemní vody.
 Pro zadané tvary sloupů anebo rozměry kotvení se navrhnou rozměry hlavice. Tyto
se porovnají s orientačním počtem pilot.
 Na základě složení průzkumných vrtů se podle možnosti v součinnosti s geologem
definitivně potvrdí typ piloty a průměrná délka piloty. Dále se stanoví podle řezů
zachytávajících pilotovací úroveň jedna průměrná délka piloty, případně podle potřeby víc
průměrných délek spolu s průměrným geologickým složením za účelem rozpočtování
pilot.
 Zvolí se nejnepříznivější kombinace zatížení horní stavby a vlastností podloží, pro kterou
se navrhne typická pilota výpočtem. Když jsou k dispozici výsledky zatěžovacích zkoušek
pilot, mají přednost před návrhem výpočtem. Na rozlehlejších staveništích se výpočet pilot
uskuteční pro více kombinací okrajových podmínek. Upřesní se počet pilot v hlavicích tak,
aby se na staveništi nacházel co nejmenší sortiment pilotových základů.
 Navrhne se vyztužení pilot, hlavic a způsob kotvení svislých nosných prvků.
 Nakonec se vypracuje vytyčovací plán pilotových základů, který kromě přesného umístění
každé piloty a označení jejího případného vychýlení od svislého směru obsahuje tvary
hlavic, jejich půdorysné rozměry a výšky hlavic. Musí tu také být polohy vytyčovacích
a zajišťovacích kolíků a pevných bodů, přičemž se vyžaduje zřetelně a jednoznačně rozlišit
osy základu, kotvení a sloupu. Do vytyčovacího plánu je třeba také napsat:
 typ piloty,
 požadovanou návrhovou únosnost piloty,
 minimální vetknutí nebo opření piloty do únosné horniny,
 délku piloty, průměr piloty, kótu horní úrovně piloty, typ vyztužovacího armokoše,
 objemy použitých materiálů.
Kompletní pilotový základ se zhotoví přepojením hlav pilot monolitickým základovým
roštem, který zabezpečí rovnoměrnější zatížení jednotlivých pilot a minimalizuje účinky
nerovnoměrného sedání.
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a)
b)
c)
d)

Kotvení sloupů ocelových konstrukcí je možné upravit podle obr. 5.15:
zahnutými šrouby - používají se dva anebo čtyři zahnuté šrouby s kotevní délkou
310 anebo 520 mm,
šrouby s kotevní hlavou - jednou, dvěma anebo čtyřmi šrouby s kotevní délkou
530 až 1810 mm,
šrouby s hlavou T - dvě anebo čtyři šrouby s kotevní délkou 1000 až 1850 mm,
závlačkami typu DAKON Krnov - závlačka osazená při betonovaní hlavy piloty na kotevní
délku 300 mm.

Několik způsobů kotvení sloupů železobetonových konstrukcí je znázorněných na
obr. 5.16. Ke kotvení monolitických sloupů na hlavě piloty (obr. 5.16a) se používají
svařované kotevní koše, které se ukládají na pracovní spáru a po zabetonování tvoří hlavu
piloty. Prefabrikované železobetonové piloty kotvené do kalichů si vyžadují hlavu piloty
průměru 1200 mm (obr. 5.16b). Kalichy se zhotovují z ocelových forem. Pro sloupy rozměrů
300/400 mm a 500/500 mm jsou kotevní délky 700 a 900 mm. Na kotvení železobetonových
prefabrikovaných sloupů k hlavě piloty se používají kotevní desky, na které jsou čelně
přivařeny trny systému Nelson, anebo ručně přivařeny kotvy z pásové, případně tyčové ocele
(obr. 5.16c, d, e).

Obr. 5.15 Kotvení sloupů ocelových konstrukcí do hlavic velkoprůměrových pilot
a - zahnuté šrouby, b - šrouby s kotevní hlavou, c - šrouby s hlavou T,
d - závlačkami typu „Dakon Krnov“
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Obr. 5.16 Kotvení železobetonových sloupů do hlavic velko-průměrových pilot
a - monolitický sloup, b - prefabrikovaný sloup kotvený do kalicha, c - prefabrikovaný
na příložky pomocí trnů „Nelson“, d - pomocí trnů z pásové ocele,
e - pomocí trnů z tyčové ocele
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5.2 Mikropiloty
Mikropiloty patří k moderním způsobům hlubinného zakládání. Jejich průměr je menší
než 300 mm. Používají se jako hlubinné základy, ale také jako pažící konstrukce. V této
kapitole se věnujeme funkci mikropilot jako hlubinných základů. Mikropiloty se nejprve
začaly používat při podchytávání a rekonstrukcích základů, sanacích havarijních situací
(např. sesuvů), na pažení méně hlubokých stavebných jam a až později jako základy pod
novými konstrukcemi.
Rozsahem nejmenší použití mají mikropiloty vyztužené armokošem a betonované
na místě. V betonové směsi musí být množství cementu nejméně 500 kg/m3. Největší zrno
kameniva nesmí přesáhnout polovinu krytí výztuže anebo světlou vzdálenost prutů betonářské
výztuže. V prvcích průměru do 200 mm nesmí největší zrno kameniva přesáhnout velikost
8 mm. Kořenová část mikropiloty se musí injektovat tlakem nejméně 0,5 MPa. V současnosti
se již tyto typy prvků nepoužívají.
Nejrozšířenější jsou mikropiloty, jejichž nosnou částí jsou ocelové trubky (nejčastěji
průměru 70 až 150 mm) s tloušťkou stěny 8 až 16 mm, které jsou ve spodní části perforované
a překryté pryžovými manžetami. V posledních létech se jako výztuž používá také tuhá
tyčová výztuž (průměru přibližně 50 mm). Tuto technologii vyvinula firma Dywidag. Postup
výroby těchto dvou druhů mikropilot je v zásadě podobný:
 vyvrtání vrtu, který je obyčejně dočasně pažen ocelovou pažnicí;
 vyplnění vrtu cementovou zálivkou a vytažení pažnice;
 vložení trubky anebo tyčové výztuže do vrtu ještě před zatuhnutím cementové suspenze;
 injektování kořenové části mikropiloty po zatuhnutí výplně vrtu; injekční tlak
a injektované množství se přizpůsobí základové půdě a místním podmínkám. Injekční tlak
v kořenové části musí být větší než 0,5 MPa;
 když se při injektování kořenové části nedosáhne tlaku 0,5 MPa, musí se mikropilota
opakovaně injektovat. Opakovaně se taky injektují mikropiloty s trubkovou a tyčovou
výztuží, vybavené manžetovými trubkami anebo hadicemi, aby se zvýšilo plášťové tření.
Podle Verfla (1983) se injekční tlak v závislosti na výpočtovém zatížení 1 m kořene
tažené mikropiloty pohybuje v rozmezí:
pro hlíny
0,2 až 1,0 MPa,
pro slíny
0,4 až 1,2 MPa,
pro písky a písky se štěrkem
0,9 až 2,4 MPa,
pro horniny s pevností min. 15 MPa
více než 4,0 MPa.
Jako příklad je možné uvést některé často používané druhy trubkových mikropilot:
do vrtů průměru 118, 137 anebo 150 mm se nejčastěji vkládají trubky průměru 76/10 anebo
89/10 mm (tloušťka ocelového pláště se mění podle vyžadované únosnosti dříku). Injekční
suspenze musí po 28 dnech dosahovat min. pevnost v prostém tlaku 25 MPa. Při délce
kořenové části min. 3 m dosahují mikropiloty běžně únosnost v tlaku anebo tahu 400 až
500 kN.
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5.2.1 Návrh mikropilot
Návrh a způsob zhotovení mikropilot musí respektovat EN 14199. Síla vnášená
do mikropiloty se přenáší do dostatečně únosného podloží kořenovou částí. Za dostatečně
únosnou zeminu je možné považovat alespoň středně ulehlé písčité a štěrkovité zeminy
a jemnozrnné zeminy alespoň tuhé konzistence. V těchto zeminách musí být kořenová část
dlouhá nejméně 3,0 m. V skalních a poloskalních horninách se může délka kořene přiměřeně
zkrátit, nemá ale být menší než 0,75 m. Aby se zamezilo nepříznivému ovlivňování
sousedních mikropilot, v kořenové části má být osová vzdálenost mikropilot min. 0,8 m.
Základní metodou stanovení výpočtové únosnosti a chování mikropilot v závislosti
na jejich posunu je statická zatěžovací zkouška. Musí se jí prokázat, že je dostatečná
bezpečnost proti dosažení mezní únosnosti.
Ve výjimečných případech se může únosnost tlačených mikropilot předběžně posoudit
na základě mezních hodnot plášťového tření, uvedených v tab. 5.15. S odporem paty
se neuvažuje.
Tabulka 5.15 Mezní plášťové tření (kPa)
Zemina
Tlačené mikropiloty
Střednozrnný a hrubozrnný štěrk
200
(ID  0,67)
písek a písek se štěrkem
150
(ID  0,67)
jemnozrnná (soudržná) zemina
100
(IC  0,67)
Charakteristická hodnota plášťového tření se stanoví dělením mezního plášťového tření
korelačním součinitelem ξ Jeho hodnota je v případě jedné zatěžovací zkoušky ξ= 1,4.
U osamělých mikropilot kratších než 10 m se při takto stanoveném výpočtovém plášťovém
tření může očekávat posun hlavy mikropiloty méně než 10 mm (se zahrnutím pružných
i trvalých deformací).
Návrhová hodnota plášťového tření na kořeni mikropiloty se může rovněž stanovit
stejným postupem jako návrh únosnosti kořene injektované kotvy. Klein a Mišove (1986)
zpracovali své poznatky do jednoduchého postupu dle tabulky 5.16. Kromě zjištěné hodnoty
na mezi únosnosti kořene kotvy délky 1 m (Fm1) jsou zde pozoruhodné zjištění
mobilizovaného tření na plášti kotvy τ a z odkopaných kotev průměr injektovaného kořene
(dk) v různých typech zemin.
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Tabulka 5.16 Parametry kotev ze zatěžovacích zkoušek
Hornina
skalní horniny
poloskalní horniny
štěrkovité injektovatelné
štěrkovité neinjekovatelné
písky středné a jemnozrnné
soudržné tvrdé a pevné konzistence
soudržné pevné až tuho-plastické
soudržné měkko-plastické

d
(cm)
12
12 – 22
25 – 40
28 – 35
22 – 35
20 – 28
15 – 40
30 – 45

τ
(kPa)
1000 – 1600
300 – 1000
250 – 320
230
150 – 180
130 – 190
100 – 130
50 – 70

Fm1 pro injektovaný
kořen (kN/m)
350 – 500
200 – 400
200 – 400
200 – 250
110 – 200
80 – 170
70 – 150
40 – 100

Do návrhu vstupuje charakteristická hodnota únosnosti kořene kotvy. Dostaneme ji
ze zjištěné hodnoty na mezi únosnosti, kterou redukujeme korelačním součinitelem ξ
(v případě jedné zatěžovací zkoušky to bude ξ = 1,4).
Tlačená mikropilota se musí posoudit rovněž na porušení v prostém tlaku pomocí
vztahu
Rdv = 0,85 (Ab fcd + Aa fyd)

(5.25)

kde Ab je plocha příčního řezu betonu,
fcd – návrhová pevnost betonu v tlaku,
Aa – plocha příčního řezu výztuže,
fyd – návrhová hodnota pevnosti výztuže
V případě, že dřík mikropiloty prochází jemnozrnnou zeminou, která má cu < 15 kPa,
musí se mikropilota posoudit rovněž na vzpěr. Princip řešení je znázorněn na. obr 5.17.
Mikropilota, po stranách podepřena nekonečně velkým počtem pružných podpor, je zatížena
osovou silou, která může dosáhnout nejvíce hodnoty Rdv. Když se tuhost těchto podpor označí
k, jejich vzdálenost mezi sebou a, potom bude ekvivalentní tuhost prostředí
kn = k / a

(5.26)

Tato veličina reprezentuje tuhost prostředí na jednotku délky.
V nejnepříznivější situaci může nastat vybočení mikropiloty v jedné polorovině.
Minimální osová síla Vmin, kterou bude mikropilota schopna přenést, se vypočítá ze vztahu
Vmin  2 k h E m I

(5.27)
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kde kh je modul reakce podloží v horizontálním směru (kN.m-3),
Em – modul pružnosti dříku mikropiloty,
I – moment setrvačnosti dříku mikropiloty.

Obr. 5.17 Schéma posouzení mikropilot
Modul reakce kh se pro tlačené mikropiloty stanoví ze vztahu

kh 

ARmd
4d E m I

(5.28)

kde kromě známých symbolů je:
A – plocha příčního řezu dříku mikropiloty,
d – průměr příčního řezu dříku mikropiloty.
Pro tažené mikropiloty se udávají tyto hodnoty modulu reakce kh:
písek přirozeně vlhký - ulehnutý
450 až 900 MN.m-3
středně ulehnutý 200 až 400 MN.m-3
kyprý
60 až 120 MN.m-3
písek zvodněný

jíl

-

-

pevný
tuhý
měkký

ulehnutý
300 až 600 MN.m-3
středně ulehnutý 100 až 200 MN.m-3
kyprý
40 až 80 MN.m-3
60 až 160 MN.m-3
30 až 80 MN.m-3
20 až 50 MN.m-3
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5.2.2 Konstrukční uspořádání mikropilot
Široké uplatnění mikropilot dává prostor pro velký počet konstrukčních detailů jejich
napojení na svislé nosné konstrukce. Důležité je, aby bylo objektech zabezpečeno dokonalé
napojení mikropiloty na existující nosné části konstrukce a to nejen u novostaveb,
ale obzvlášť při podchytávaných starších staveb. Vhodný příklad je znázorněn na obr. 5.18.

Obr. 5.18 Příklad přepojení mikropiloty s nosnou konstrukcí
1 - tyčová mikropilota, 2 - výztuž, 3 - matice, 4 - podložka, 5 - základový pás,
6 - podkladový beton

Příklad 5.6
Navrhněte mikropilotu pod stožár, u kterého byla na základě statické analýzy stanovena
v první kombinaci zatížení návrhová tlaková síla Vd = 1300 kN a ohybový moment působící
v jednom směru Md = 300 kNm; v druhé kombinaci zatížení vychází návrhová tahová síla
Vd = –800 kN a ohybový moment Md = 260 kNm. Při předběžném návrhu se předpokládá
podepřít každou ze 4 noh ocelového příhradového stožáru jednou mikropilotou. Vzdálenost
mezi mikropilotami bude B = 1,5 m. Hlavy mikropilot budou vetknuty do betonového bloku
rozměrů 2,5 x 2,5 x 1,0 m.
Podloží je tvořeno těmito vrstvami:
0,0 – 2,3 m jíl vysoké plasticity (F8), pevný;
2,3 – 3,9 m jíl vysoké plasticity (F8), tuhý až pevný;
3,9 – 4,5 m jíl vysoké plasticity (F8), tuhý;
4,5 – 5,8 m jíl štěrkovitý (F2) nasycený vodou, výplň tuhá až pevná;
5,8 – 6,4 m písčitý jíl (F4) tuhý;
> 6,4 m
štěrk jílovitý (G5) s jílovitou výplní pevné konzistence; poloha byla
dokumentována do hloubky 13,0 až 14,3 m
HPV naražena – 4,6 m pod terénem, ustálená –4,5 m pod terénem.
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Řešení
Vlastní tíha betonového základu bude
Gz,d = Gz,k . γG = 2,5 . 2,5 . 1,0 . 24 . 1,35 = 202,5 kN
Umístěním dvou párů mikropilot se ohybový moment přenese do mikropilot v podobě
dvou dvojic sil (jedna z nich bude tlaková a druhá tahová):
∆Vd = ± Md / B = ± 300 / 1,5 = ± 200 kN  pro jednu dvojici platí ∆Vd1 = ± 100 kN
a jedna mikropilota v první kombinaci bude přenášet sílu
Fc,d = (Vd / 4) ± ∆Vd1 = (1300 + 202,5 / 4) ± 100  Fc,d, max = 475,625 kN;
Fc,d, min = 275,625 kN.
V druhé kombinaci zatížení bude
∆Vd = ± Md / B = ± 260 / 1,5 = ± 173,3 kN  pro jednu dvojici platí ∆Vd1 = ± 87 kN
a jedna mikropilota v druhé kombinaci bude přenášet sílu
Fc,d = (Vd / 4) ± ∆Vd1 = [(–800 + 202,5) / 4)] ± 87  Fc,d, max = – 236.4 kN;
Fc,d, min = – 62.4 kN.
Vzhledem k variabilitě tlouštěk vrstev zemin a jejich vlastností se bude uvažovat
se dvěma různými litologickými typy (kvartérem a neogénem), kterým budou přiřazeny
doporučené pevnostní a deformační charakteristické hodnoty. Návrh mikropiloty musí
splňovat ČSN EN 1997-1. Respektováním Národní přílohy k této normě musí být v případě
návrhu výpočtem splněna podmínka
Fc,d ≤ Rc,d
kde Fc,d je návrhové zatížení (stanovené podle ČSN EN 1990);
Rc,d – návrhová hodnota mezní únosnosti mikropiloty.
Z plášťového tření bude vyloučena oblast 1 m těsně pod povrchem terénu, která může
být nestejnorodá, příp. znehodnocena. Celková délka mikropiloty je navržena 9,0 m: z toho
0,5 m bude vetknutí do betonového základu, 4,5 m v kvarterním jílu tuhé až pevné
konzistence a 4,0 m v neogenním jílovitém štěrku.
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Únosnost mikropiloty
Rs,k = π d (l1 τd1 + l2 τd2) = π 0,16 (3,5 . 80 + 4 . 230) = 603,18 kN
kde d je průměr vrtu zvětšený o injektovanou zeminu (předpokládá se proniknutí injekční
směsi 1 cm od okraje vrtu;
l1 – účinná délka mikropiloty v kvartéru;
τd1 – mobilizované napětí na plášti v kvartéru v prostředí tuhém;
l2 – účinná délka mikropiloty v neogénu;
τd2 – mobilizované napětí na plášti v neogénu v štěrkovité zemině s tuhou až pevnou
jílovitou výplní.
Poznámka: Hodnoty mobilizovaného napětí na plášti mikropiloty byly použity z porovnatelné
zkušenosti, opírající se o zatěžovací zkoušky.
Protože u mikropilot se zanedbává únosnost paty, návrhová hodnota únosnosti bude
Rc.d = Rs,k / (γs . γR,d) = 603,18 / (1,1 . 1,1) = 498,49 kN > 475,625 kN  vyhovuje
Z důvodu vyloučení paty z únosnosti se únosnost mikropiloty v tahu a tlaku považuje
za stejnou. Vzhledem k charakteru zemin podloží (tuhá až pevná konzistence jílovitých poloh)
není zapotřebí posuzovat únosnost ocelové trubky na vzpěr.
Poznámky: Návrh uvažoval s vrtem Ø 140 mm, do kterého bude vkládána ocelová trubka
Ø 76/10 mm. Při vrtání se nemůže použít vodní výplach vzhledem k ochraně jemnozrnných
zemin před znehodnocením vodou. Vrty pro mikropiloty musí být chráněny ocelovou
výpažnicí; odpažování vrtů bude probíhat souběžně s injektováním mikropiloty. Alternativně
je možné v první fázi vyplnit vrt výztuží a cementovou zálivkou a odpažit vrt, v druhé fázi
injektovat po etážích cementovou suspenzí přes manžetové trubky. Rovnoměrné obalení
výztuže cementovým kamenem se zabezpečí ocelovými anebo plastovými vložkami
nasazenými na výztužní trubku ve vzájemných vzdálenostech po 3,0 m. Manipulace
s dokončenými mikropilotami je možná až po dosažení min. 75 % pevnosti cementového
kamene, tj. po 7 dnech.
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6 SVAHOVANÉ STAVEBNÍ JÁMY
Základovou jámou se rozumí prostor potřebný pro zhotovení základů a podzemních částí
objektů. Půdorysný tvar základových jam je daný konstrukcí, přičemž může sledovat její
obrys, anebo může být po stranách zvětšený o tzv. pracovní plochu (0,3 až 1,0 m) potřebnou
z hlediska technologického postupu výstavby (bednění, izolace, odvodňovací zařízení a jiné).
Základové jámy mohou být:
1. svahované - se šikmými stěnami,
2. pažené - se svislými stěnami (obr. 6.1).

Obr. 6.1 Druhy stavebních jam; a - svahované, b - pažené
Na volbu typu základových jam má vliv:
 vlastnosti základových půd,
 úroveň hladiny podzemní vody,
 poměry staveniště a sousedních objektů,
 ekonomická kritéria,
 čas výstavby.
Svahované stavební jámy jsou z ekonomického hlediska nejvýhodnější. Je možné
je navrhovat jen tam, kde je dostatek volného prostoru v okolí objektu na vytvoření svahů
jámy.

6.1 Návrh sklonů svahů
Svahy je třeba navrhovat co možná nejstrmější, ale s dostatečnou bezpečností proti
sesunutí. Stavební jámy bývají otevřené poměrně krátce, proto jejich svahy mohou být
strmější než svahy zemních konstrukcí (násypů, zářezů, hrází apod.). Volba sklonu svahu
závisí na popisných a mechanických vlastnostech zemin, hloubce základové jámy, existence
podzemní vody, povrchového zatížení, případně na jiných faktorech ovlivňujících stabilitu
svahů (např. seizmicity).
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V případě výskytu základové jámy pod horizontem napjaté hladiny podzemní vody
(obr. 6.2) musíme posoudit stabilitu dna jámy, která bude splněna při splnění nerovnosti
γ . h1  γw . hw

(6.1)

kde γ je objemová tíha nepropustné (resp. relativně nepropustné) zeminy pod dnem
stavební jámy tloušťky h1,
γw - měrná tíha vody (= 10 kNm-3),
hw - výška sloupce vztlakové vody v nepropustné zemině.

Obr. 6.2 Stavební jáma s napjatým horizontem podzemní vody
Když nelze zabezpečit stabilitu dna jámy dostatečnou tloušťkou nepropustné vrstvy
zeminy (h1), zmenšíme vztlak vody částečným odvodněním propustné vrstvy, např.
odlehčovacími studněmi. Obtížnější případ nastává, když se základová spára nachází
pod hladinou podzemní vody. Tehdy musíme zabezpečit v průběhu budování základů a jejich
izolací dočasné odvodnění základové jámy. Současně dbáme na to, aby rychlé snížení hladiny
podzemní vody nepříznivě neovlivnilo okolní objekty.
Při návrhu sklonů svahů základových jam, nacházejících se pod hladinou podzemní
vody, musíme zohlednit vliv vody (nadlehčení zeminy vztlakem, proudový tlak). Sklon svahu,
který je vystavený účinkům vody, navrhujeme obyčejně dvojnásobně mírnější než v suchých
zeminách.
Sklony svahů můžeme stanovit třemi metodami:
 v jednoduchých úlohách pomocí tabulek,
 přesněji pomocí grafů,
 v náročných úlohách výpočtem (analytickými metodami anebo pomocí programů).
Stabilitu svahů mělkých stavebních jam (do hloubky 6 až 8 m) běžně není zapotřebí
prokazovat přesnými výpočtovými metodami. Sklon těchto svahů ve skalních horninách
a hrubozrnných zeminách je uveden v tabulce 6.1. V jemnozrnných zeminách je možné jámu
do hloubky 1,5 m zapažit svislými stěnami. Dlouhodobé sklony svahů zemin tuhé a pevné
konzistence udává tabulka 6.2.
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Tabulka 6.1 Sklony svahů v skalných horninách a hrubozrnných zeminách
Hornina
zdravé skalní horniny
zvětralé skalní horniny
balvanitý štěrk
štěrk s pískem, ostrohranný písek
hrubozrnný písek kulatý, středně hutný
jemnozrnný písek kulatý, středně hutný
písek ve svahu s prosakující vodou

Sklon svahu
dočasný
trvalý
5:1
3:1
1 : 0,75
1 : 1,25
1 : 1,5
1 : 1,5
1 : 1,75
1 : 1,75
1:2,5 až 1:3

Tabulka 6.2 Sklony svahů v jemnozrnných zeminách
zemina
jílovitý prach

písčitý prach, siltovitý jíl

jíl
spraš

výška svahu (m)
0-3
3-6
6-9
0-3
3-6
6-9
0-3
3-6
6-9
0-6
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trvalý sklon svahu
1 : 1,25
1 : 1,6
1 : 1,75
1 : 1,25
1 : 1,25
1 : 1,4
1 : 1,25
1 : 1,25
1 : 1,25
2,5 : 1

Obr. 6.3 Diagram pro rychlé stanovení sklonu svahu

6.1.1 Výpočtové pomůcky
Pro ulehčení a rychlé posouzení stability svahů výkopů a náspů slouží různé grafické
pomůcky, zohledňující několik závislých charakteristik. Ukážeme si tři způsoby stanovení
stabilního sklonu svahu.
Rychle můžeme stanovit sklon svahu pomocí diagramu na obrázku 6.3. Diagram platí
pro svah, v rámci kterého jsme oprávněni považovat geologii za homogenní a součinitel
spolehlivosti γm = 1,0. Když je zapotřebí navrhnout sklon svahu pro zvolený součinitel
spolehlivosti γm > 1, musí se tímto součinitelem redukovat pevnostní charakteristiky zemin
(φ, c). Pro dočasné svahy běžně stačí uvažovat s hodnotou součinitele spolehlivosti
γm = 1,1 až 1,3.
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Příklad 6.1
Jaký sklon můžeme navrhnout pro svah vysoký h = 10 m, když vlastnosti zeminy jsou:
c´= 20 kPa, φ´ = 16o, γ = 19 kNm-3?
Řešení
Sklon svahu stanovíme pomocí obr. 6.3. Pro součinitel spolehlivosti γm = 1,0 bude
c
20

 0,105
 h 19.10



β = 57o

čemuž odpovídá sklon svahu 1,5:1. Pro součinitel spolehlivosti γm = 1,3 bude
c

20
 15,4 kNm-2
1,3

c
15,4

 0,081
 h 19.10





16
 12,5 o
1,3

β36o

čemuž odpovídá sklon svahu přibližně 1:1,4. V daných geologických podmínkách navrhneme
sklon svahu 1:1,5.
Jinou možností rychlého posouzení stability svahů výkopů je použití diagramu, který
sestavil Bishop (obr. 6.4). Způsob jeho používání je zřejmý z přiloženého schematického
znázornění: Nejprve se zvolí součinitele spolehlivosti pro soudržnost a úhel vnitřního tření.
Výhodou diagramu je, že součinitel spolehlivosti pro soudržnost a úhel vnitřního tření nejsou
na sobě závislé. Při řešení se předpokládá homogenní izotropní zemina, definovaná
efektivními parametry smykové pevnosti ´ a c´. Nebere se do úvahy působení povrchové
nebo podzemní vody na zeminu.

Příklad 6.2
Úkolem je stanovení sklonu svahu vysokého h = 5 m z hlinitých zemin, pro součinitel
spolehlivosti γm = 1,3. Charakteristiky zeminy jsou: φ´ = 20o, c´ = 10 kPa, γ = 20 kNm-3.
Řešení
c´
10

 0,1
 h 20 . 5

Podle obr. 6.4 dostaneme pro γm = 1,3 sklon svahu β = 42o (anebo 1:1,1).
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Obr. 6.4 Stanovení sklonu svahu podle Bishopa
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6.1.2 Proužková metoda
Většina přesných výpočtových metod je odvozena ze základní proužkové metody,
kterou doplňují o účinky (např. meziproužkové síly, pórový tlak apod.), které jsou
v základním výpočtovém modelu proužkové metody zanedbané. Pro názornost si ukážeme
jenom postup, opírající se o základní principy této metody.
Stabilita svahu se zkoumá tak, že se zemina ohraničená povrchem terénu a smykovou
plochou rozdělí na svislé proužky, stanoví se síly působící na smykové ploše a určí
se moment pasivních a aktivních sil ke středu otáčení. Počet proužků má být nejméně 5, větší
počet než 15 už nepřispívá ke zvýšení přesnosti výsledku. Stupeň bezpečnosti (safety factor
Fs) svahu je definován jako poměr momentu stabilizujících síl k momentu porušujících síl

Fs 

Ms
Mp

(6.2)

Nejjednodušší varianta proužkové metody (podle Pettersona) předpokládá, že mezi
proužky nepůsobí normálové ani tangenciální síly.

Obr. 6.5 Princip proužkové metody
Vlastní tíha proužků Gi se rozkládá na smykové ploše do směru normály Ni a tangenty
Qi (obr. 6.5). Pasivní síly (odpor proti smykání) jsou dány třením Ni . tg φ a soudržností
na smykové ploše c . ∆l. Všechny síly působí na stejném rameni r, které se po dosazení
do rovnice (6.2) vykrátí, takže dostaneme výraz
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n

Fs 

n

 N i tg   cli
i 1

i 1

(6.3)

n

Q
i 1

i

Výhodou proužkové metody je její jednoduchost. Je možné ji použít rovněž
v nehomogenních zeminách, kde je třeba do každého proužku dosadit náležité parametry
pevnosti φi a ci, a také objemové tíhy γi.
Vypočtený stupeň bezpečnosti pro zvolenou válcovou smykovou plochu ještě
neposkytuje informaci o nejnebezpečnější smykové ploše. Její polohu a stupeň bezpečnosti
stanovíme podle obr. 6.6. Po zjištění stupně bezpečnosti první smykové plochy se v blízkosti
středu první kružnice zvolí např. ve vodorovném směru středy dalších kružnic. Zjistíme jejich
stupeň bezpečnosti a alespoň po třech výpočtových krocích získáme minimální stupeň
bezpečnosti ve zvolené úrovni. Další středy kružnic zvolíme ve směru kolmém na Fs,min,
pokud obdržíme střed nejnebezpečnější smykové plochy.

Obr. 6.6 Stanovení polohy a součinitele spolehlivosti nejnebezpečnější smykové plochy
1 – nejnebezpečnější smyková plocha
Když svahem prosakuje voda (obr. 6.7), do výpočtu přibyde hodnota proudového tlaku
Fv, který působí ke středu otáčení na příslušném ramenu. Velikost proudového tlaku
stanovíme jako součin objemu zeminy, přes který prosakuje voda, objemové tíhy vody
a hydraulického gradientu:
Pv = V i γ w

(i = ∆h / l)

(kN)
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(6.4)

Obr. 6.7 Vliv proudového tlaku na stabilitu svahu
Součinitel spolehlivosti potom určíme ze vztahu
n

Fs 

n

 N i tg   cli
i 1

i 1

(6.5)

n

r
Qi  Pv v

r
i 1

Ve vztahu (6.5) třeba odlišit objemovou tíhu zeminy nad a pod hladinou podzemní
vody (γ, γsu).

Příklad 6.3
Je třeba stanovit součinitel spolehlivosti svahu výšky h = 9 m a navžený na sklon svahu
1:1,75. Svah je z homogenní zeminy, která má vlastnosti γ = 17 kNm-3, φd = 15o a cd = 10 kPa.
Řešení
Výpočet uděláme graficko-výpočtovým způsobem, jehož část je znázorněna na obr. 6.8.
Na kolmici k patě svahu si nejprve zvolíme střed kružnice 01, z kterého opíšeme kružnici
procházející patou svahu. Odměříme středový úhel kruhového výseku α1 = 59o a poloměr
kružnice r1 = 18,67 m. Délka smykové plochy bude
L

 r
180 o



 . 18,67 . 59 o
180 o

 19,215 m
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Část svahu ohraničeného smykovou plochou rozdělíme na proužky stejné šířky kvůli
zjednodušení výpočtu (v daném případě je vhodné volit b = 2 m).
Výpočet dílčích sil sestavíme do tabulky 6.3. Protože šířka proužků a objemová tíha
zeminy jsou konstantní, můžeme je předběžně vyňat z výpočtu. Vlastní tíhu proužku potom
reprezentuje délka střednice proužku.
Tabulka 6.3 Výpočet dílčích síl
Číslo proužku
1
2
3
4
5
6
7
8

hi (G) (m)
0,96
2,20
2,70
2,84
2,62
2,14
1,44
0,53

Ni (m)
0,60
1,60
2,20
2,50
2,45
2,05
1,40
0,50
13,30

Spolu
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Qi (m)
0,80
1,50
1,55
1,35
0,95
0,60
0,20
0,05
7,00

Obr. 6.8 Výpočet součinitele spolehlivosti proužkovou metodou
1 – kritická smyková plocha
Rozklad tíhy jednotlivých proužků můžeme udělat graficky. Výsledné síly potom budou:
N = Ʃ Ni γb = 13,3 . 17 . 2 = 452,2 kN/m
Q = Ʃ Qi γb = 7 . 17 . 2 = 238 kN/m
Když použijeme vztah (6.3), bude součinitel spolehlivosti

Fs1 

N tg  c L 452,2.tg15o  10.19,215

 1,316
Q
238

Zvolíme další středy kružnic a stejným postupem dostaneme stupeň bezpečnosti
Fs2 = 1,17 a Fs3 = 1,22. Získané stupně bezpečnosti vyneseme na obr. 6.8 a přeložíme přes ně
křivku. V místě minimální hodnoty budeme ve směru kolmém na předcházející volit další
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středy smykových ploch. Postupně dostaneme Fs4 = 1,27 a Fs5 = 1,57. Přeložením křivky
obdržíme minimální stupeň bezpečnosti Fs,min = 1,16, který je menší než vyžadovaný stupeň
bezpečnosti Fs = 1,3. Navrhovaný svah bude tedy zapotřebí upravit zmírněním sklonu svahu
anebo jiným způsobem.

6.2 Odvodňování stavebních jam
Odvodnění stavební jámy může být:
a) povrchové
b) hloubkové:
 gravitačně čerpacími studnami,
 gravitačně čerpacími jehlami,
 vakuovými čerpacími jehlami.
Rozhodujícím pro volbu vhodného odvodňovacího systému jsou hydrogeologické
podmínky (zejména uložení vrstev a jejich propustnost), geometrické uspořádání staveniště
(půdorysný tvar stavební jámy a její hloubka) a technologické kritéria. Použitelnost
jednotlivých odvodňovacích metod je uvedená v tab. 6.4.
Tabulka 6.4 Optimální způsoby odvodnění
Způsob
odvodnění
těsněná jáma

-9

10

betonování pod vodou
povrchové odvodnění
čerpací studny
čerpací jehly
vakuové čerpací jehly

Vysvětlivky: --------- rozsah použití

Součinitel filtrace k (ms-1)
10
10
10-6
10-5
10-4
10-3 10-2
10-1
--llllllll
llllll lll
--llllllll
llllll lll
------- ------- ----llllllllllll –
--llllll-llllll ---- llllllll --lll
-–
llllll-lllllll -8

-7

lllllllllllll doporučená metoda

6.2.1 Povrchové odvodňování
Celkové množství vody Q přitékající do hydraulicky nedokonalé stavební jamy
(obr. 6.10) se skládá z přítoků svahy Q1 a přítoků dnem Q2:
Q = Q1+ Q2(m3s-1)

(6.6)
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Obr. 6.10 Schéma povrchového odvodňování stavební jámy
1 – sběrná studna
Při proudění s volnou hladinou přitéká ze svahů množství vody

Q1   k

s2
R  ro
ln
ro

(m3s-1)

(6.7)

a dnem
Q2   k

2 s ro



r
R  ro
 2 arcsin
 0,515 o ln
2
h
4h
h  h 2  ro2
ro

(6.8)

kde k je součinitel filtrace (ms-1),
s - snížení hladiny v nejnepříznivějším místě (pod středem jámy) (m),
h - hloubka snížené hladiny vody pod dnem jámy (m),
R - dosah snížení (m),
ro - náhradní poloměr (m).
Dosah snížení hladiny podzemní vody stanovíme podle empirických vztahů:
R  3000 s k

(m)

(podle Sichardta)

(6.9)

R  575 s k H

(m)

(podle Kusakina)

(6.10)

kde H je nesnížená hloubka podzemní vody po povrch relativně nepropustné vrstvy. Když
je tato vrstva ve velké hloubce, bude H ohraničená tzv. "aktivní zónou", pro kterou přibližně
platí:
H4s

(m)

(6.11)
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Půdorysný tvar stavební jámy nahradíme fiktivní kruhovou studnou, jejíž poloměr
určíme vztahem

ro 

A



(m)

(6.12)

kde A je půdorysná plocha stavební jámy vymezená průnikem svahů a původní (nesníženou)
hladinou podzemní vody.
Stavební jáma, u které sahá dno až do nepropustného podloží, tvoří tzv. dokonalou
studnu. Přítok do ní bude tvořen jen průsaky ze svahů (Q2 = 0).
Odvodňovací příkopy umísťujeme mimo půdorys objektu. Jejich podélný sklon má být
nejméně 0,5 % (v jemnozrnných zeminách) až 2 % (ve štěrcích a píscích). Příčný profil
příkopu bývá trojúhelníkový nebo lichoběžníkový se sklony svahů 1:2 až 1:4 podle druhu
zeminy. V posledních letech se příkopy nahrazují plastovými perforovanými troubami
uloženými po obvodě stavební jámy. Příkop dimenzujeme na množství vody, které jím bude
protékat těsně před zaústěním do sběrné studny. Kapacita příkopu (Qr) musí být větší,
než je toto množství. Vypočítáme jej pomocí vztahu
Qr = A1,67 O-0,67 i0,5 n-1

(m3s-1)

(6.13)

kde A je průtoková plocha příčného řezu příkopu,
O - omočený obvod, t.j. délka svahů a dna v příčném řeze pod hladinou vody,
i - sklon příkopu,
n - součinitel drsnosti (pro štěrkovité a písčité zeminy je n = 0,025).
Dno stavební jámy se odvodní drenážními trubkami obsypanými štěrkovitou zeminou.
Proti znehodnocení v čase betonování se přikrývají lepenkou. Rady drenážních trubek
se umísťují ve vzájemných vzdálenostech 5 až 10 m s podélným sklonem alespoň 2 %.
Sběrné studny se umísťují mimo půdorys objektu v nejhlubších částech výkopu.
Zhotovené jsou z betonových skruží průměru 1,0 až 1,5 m, anebo jako pažené šachty rozměrů
2,0 x 2,0 m. Hloubka studny má být taková, aby pod sacím košem čerpadla byla po dno
studny vzdálenost alespoň 0,5 m a nejnižší hladina vody překrývala sací koš o 0,3 až 0,5 m.
Návrh čerpadla je podmíněn čerpaným množstvím vody, manometrickou výškou
a výkonem čerpadla. Navrhované čerpadlo musí vyhovovat všem třem kriteriím.
Čerpané množství (Q) je dané přítokem vody do stavební jámy. Je možné ho dle
potřeby odvádět více čerpadly.
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Manometrická výška (hm) je daná součtem sací výšky (hs), výtlační výšky (hv), ztrát
v sacím (zs) a výtlačném (zv) potrubí:
hm = hs + zs + hv + zv

(m)

(6.14)

Čerpadlo může spolehlivě pracovat jen tehdy, když součet sací výšky hs a ztrát v sacím
potrubí zs nepřekročí hodnotu 8 m. Ztráty v potrubích vypočítáme podle vztahu
z

 L v2
d 2g

(m)

(6.15)

kde λ je součinitel tření (pro nové ocelové potrubí je γ = 0,017, pro upotřebené potrubí
λ = 0,026 až 0,080),
L - délka potrubí (m),
d - vnitřní průměr potrubí (m),
g - tíhové zrychlení (  10 ms-1),
v - rychlost pohybu vody v potrubí; z rovnice kontinuity bude

v

4Qč
d2

(ms-1)

(6.16)

kde Qč je čerpané množstvo vody potrubím.
Výkon čerpadla se vypočítá podle vztahu
P = γm

γ w Qč h m
η

(kW)

(6.17)

kde γm = 1,1 až 1,3 je součinitel spolehlivosti,
γw - měrná tíha vody ( = 10 kNm-3),
Qč - čerpané množství vody (m3s-1),
hm - manometrická výška (m),
 = 0,6 až 0,8 - účinnost čerpadla.
Na odčerpání znečištěné vody jsou vhodná horizontální kalová čerpadla, např. značky
Sigma NFP. Mají nasávací výšku do 6,0 m. Jejich technické parametry jsou uvedeny v tab.
6.5. Velmi oblíbené pro jednoduchou manipulaci jsou kalové ponorné čerpadla. V tab. 6.6
jsou uvedeny charakteristiky výrobků firmy Sigma, v tab. 6.7 zahraniční typu Flygt. Z našich
čerpadel se často používají čerpadla řady Sigma KDFU. Čerpadla Sigma GFHU jsou určené
především na odvádění odpadových vod a kalů, zejména v kanalizačních systémech.
Při pracích v terénu se uplatňují samonasávací kalové čerpací agregáty typu Sigma NFM
s elektrickým anebo benzínovým motorem. Osazeny jsou horizontálními nízkotlakovými
čerpadly. Jejich charakteristiky jsou uvedeny v tab. 6.8.
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Čerpané množství vody je třeba regulovat v závislosti na hydrogeologických
podmínkách. Snižování hladiny by v štěrkovitých zeminách nemělo být větší než 0,5 m
za den při snížení hladiny do 3 m, resp. 0,25 m za den při snížení od 3 do 6 m. Při větším
snížení hladiny podzemní vody je třeba prokázat, že rychlost snižování neohrozí
hydrodynamickou stabilitu zemin.
Tabulka 6.5 Horizontální kalová čerpadla Sigma NFP
Typ

n

Q
-1

70-NFP-144-29
70-NFP-214-37
70-NFP-225-37
100-NFP-258-43
125-NFP-270-53
150-NFP-304-70
150-NFP-320-70
200-NFP-360-79
200-NFP-420-70

3 -1

(ot.min )

(m s )

1450
2900
1450
1450
1450
1450
1450
967
1450
967
1450
967
1450

0,0025 - 0,0075
0,0067 - 0,0167
0,0117 - 0,0217
0,0133 - 0,0233
0,0233 - 0,0350
0,0300 - 0,0600
0,0467 - 0,0867
0,0330 - 0,0633
0,0500 - 0,0917
0,0500 - 0,1000
0,0750 - 0,1667
0,0583 - 0,1167
0,1000 - 0,1833

hm

P

(m)

(kW)

6,0 - 3,7
22,5 - 13,0
13,0 - 8,8
14,4 - 10,0
18,0 - 13,5
18,5 - 12,5
24,0 - 17,0
12,0 - 8,8
28,0 - 20,0
15,5 - 11,0
35,5 - 22,0
24,0 - 15,5
50,0 - 34,0

0,5 - 0,6
2,8 - 3,8
2,7 - 3,2
3,3 - 3,9
6,2 - 6,9
8,9 - 10,8
16,5 - 20,2
7,0 - 8,0
21,0 - 25,3
12,0 - 14,0
38,0 - 48,0
19,5 - 23,0
66,0 - 80,0

Tabulka 6.6 Kalová ponorná čerpadla Sigma
Typ
65-KDFU
80-KDFU
100-KDFU
125-KDFU
65-KDMU
80-KDMU
80-GFMU
100-GFMU
150-GFMU

Q
(ls-1)
5,3
11,7
8,3
13,3
20
7,5
11,7
8,3
15
25
44

P
(kW)
1,5
3
3
4,5
10
7,2
3
3
3
6,5
6,5

hv
(m)
14,5
12,5
17,5
18
22,5
35
12,5
17,5
8
11
6,5
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Js potrubí (mm) Hmotnost
sací
výtlačné
(kg)
52
27
75
38
75
38
110
46
110
85
52
62
80
38
80
38
100
80
95
100
100
146
100
150
248

Tabulka 6.7 Ponorná kalová čerpadla Flygt
Typ

Q

hv + sv

P

(ls )

(m)

(kW)

5,6
4,7
3,6
23,8
18,8
13,2
5,3
29,3
23,5
16,7
7,3
83,3
56,7
25

5
7,5
10,7
5
10
15
20
5
10
15
20
10
20
30

-1

Bibo 1

Bibo 3

Bibo 4

Bibo 5

0,9

4,5

5

23

Tabulka 6.8 Samonasávací kalové čerpací agregáty Sigma
Typ
50-NFM
50-NFM+
65-NFM
65-NFM+
80-NFM
100-NFM
Poznámka:

+

Q
(ls-1)
2,95
3,15
6,65
6,95
12,7
25,8

P
(kW)
0,88
1,1
0,92
1,05
2,25
5,15

hv
(m)
13,5
15,5
7
7,5
10
13

Js potrubí (mm)
sání
výtlačné
50
50
50
50
65
65
65
65
100
80
100
100

agregáty s benzínovým motorem

Příklad 6.4
Navrhněte stavební jámu s povrchovým odvodněním, ve které bude umístěn objekt
půdorysných rozměrů 12 x 12 m, se základovou sparou v hloubce 5 m pod povrchem terénu.
Geologické poměry na staveništi: do hloubky 10 m od povrchu terénu se nacházejí štěrky
(φ = 35o, k = 1.10-3 ms-1), hlouběji je písčitá hlína. Hladina podzemní vody se nachází
1,5 m pod povrchem terénu.
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Řešení
Návrh rozměrů stavební jámy (obr. 6.11) musí respektovat následující omezení:
 šířka pracovní plochy kolem objektu 1,0 m,
 předpokládaná hloubka příkopů 0,7 m,
 sklon svahů v suché zemině (zjednodušeně stanovené podle tab. 6.1) bude 1:1,5,
 sklon svahů pod úrovní původní hladiny podzemní vody bude 1:3.
Výpočet přítoku do stavební jámy s použitím vztahů (6.6) až (6.12):
Půdorysná plocha A (viz. obr. 6.11): A = [12 + 2 (1 + 0,7 . 3,0 + 4,2 . 3,0)]2 = 1883,56 m2
Náhradní poloměr ro
ro 

A





1883,56
 24,49 m
3,14

Snížení hladiny s na úroveň 0,5 m pod dno výkopu
s = 5,0 + 0,5 - 1,5 = 4,0 m
Dosah snížení R

R  3000 s k  3000.4 0,001  379,47 m
nebo

R  575s k H  575.4 0,001 . 8,5  212,05 m (dále použijeme menší hodnotu)
Přítok ze svahů

s2
42
Q1   k
 3,14 . 0,001
 0,022 m3s-1
R  ro
212,05  24,49
ln
ln
24,49
ro
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Obr. 6.11 Uspořádání stavební jámy při povrchovém odvodňovaní
1 – čerpadlo; 2 – sací potrubí; 3 – sběrná studna
Přítok přes dno jámy
Q2   k

2 s ro



r
R  ro
 2 arc sin
 0,515 o ln
2
u
4u
u  u 2  ro2

 3,14.0,001

ro



2 . 4 . 2449
3,14
24,49
24,49 212,05  24,49
 2 arc sin
 0,515
ln
2
4,5
4 . 4,5
4,5  4,52  24,49 2

= 0,057 m3s-1
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Celkový přítok do stavební jámy potom bude
Q = Q1 + Q2 = 0,022 + 0,057 = 0,079 m3s-1
Příkopy navrhneme se sklonem svahů 1:3, v podélném sklonu dna 0,5 %,
předpokládanou maximální hloubkou vody v příkopu 0,2 m, celkovou hloubkou příkopu
0,7 m. Kapacita příkopu bude
Qr  A1,67 O 0,67 i 0,5 n 1  0,2 . 3 . 0,2

1, 67

2 0,2 2  0,2 . 3 2 



0 , 67

. 0,0050,5 . 0,025 1 

= 0,07 m3s-1
Při umístění dvou sběrných studní bude před zaústěním do jedné protékat příkopem
množství vody rovnající se čtvrtině přítoku do stavební jámy
Q 0,079

 0,0198 < 0,07 m3s-1
4
4

Kapacita přítoku je dostatečná. Na odvodňování dna použijeme drenážní trubky
průměru 0,1 m, uložené v podélném směru ve sklonu 2 %. Řady drenáží budou osově
vzdáleny 5,0 m. Sběrnou studnu průměru 1,0 m a hlubokou 1,2 m umístíme do rohu stavební
jámy.
Na odvádění průsakové vody použijeme horizontální kalové čerpadlo typu Sigma NFP.
Předpokládáme použití nasávacího a výtlačného potrubí průměru 0,15 m, odvod vody
po povrchu terénu (hv = 0 m) do vzdálenosti 60 m od stavební jámy. Další vstupní údaje
budou vzhledem na geometrické uspořádání stavební jámy (viz obr. 6.11) tyto: hs = 6,0 m,
ls = 16,0 m, lv = 60 m, λ = 0,026 (použité ocelové potrubí):
Q 0,079

 0,0395 m3s-1
2
2
4Q č
4.0,0395
v

 2,24 ms-1
2
2
d
3,14.0,15

Qč 

ss  

ls v 2
16 . 2,24 2
 0,026
 0,71 m
d 2g
0,15 . 2 . 9,81

sv  

lvs v 2
60 . 2,24 2
 0,026
 2,66 m
d 2g
0,15 . 2 . 9,81

hm = hs + ss + hv + sv = 6,0 + 0,71 + 0 + 2,66 = 9,37 m
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Výkon motoru
P m

 w Q č hm
10.0,0395.9,37
 1,1
 5,82 kW

0,7

Vypočítaným hodnotám Qč = 0,0395 m3s-1, hm = 9,37 m a P = 5,82 kW vyhovuje podle
tab. 6.5 čerpadlo Sigma 150-NFP-320-70. Na trvalý provoz potřebujeme dvě čerpadla a jedno
náhradní se zvláštním zdrojem.

6.2.2 Hloubkové odvodňování čerpacími studnami
Hloubkové odvodňování je proti povrchovému náročnější. Nejprve se musí připravit
odvodňovací systém, pak uvést do provozu a až po snížení hladiny podzemní vody je možné
hloubit stavební jámu jako v suchém prostředí.
Když čerpací studny sahají až do nepropustného podloží, mluvíme o odvodnění
hydraulicky dokonalými studnami. Přítok do stavební jámy s označením podle obr. 6.12
vypočítáme podle vztahu Dupuita, upraveného Thiemem

Q k

H 2  h2
R  ro
ln
ro

(m3s-1)

(6.18)

Dosah snížení R a náhradní poloměr ro stanovíme stejným postupem jako při
povrchovém odvodňovaní.
Při větší tloušťce propustné vrstvy nesahají čerpací studny až do nepropustného podloží.
Spouštějí se přibližně do hloubky rovné trojnásobku snížené hladiny (t  3s). Vzniká
tak odvodnění hydraulicky nedokonalými studnami (obr. 6.13). Přítok do takto odvodňované
stavební jámy počítáme podle vztahu
Q k

H 2  h2
R  ro
ln
ro

(m3s-1)

(6.19)

kde kromě známých veličin vystupuje redukovaný dosah snížení R a redukovaný náhradní
poloměr ro .
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Redukované vzdálenosti R a ro stanovíme pomocí vztahů
R

R

R

,

resp.

ro 

ro

r

(6.20)

o

Obr. 6.12 Hloubkové odvodňování stavební jámy dokonalými studnami

Obr. 6.13 Hloubkové odvodňování stavební jámy hydraulicky nedokonalými studnami
Redukční součinitele κR a κro určíme z grafu na obr. 6.14, kde za r dosadíme poloměr,
který potřebujeme redukovat, když hloubka nesnížené hladiny po nepropustné podloží H není
známá, můžeme ji přibližně stanovit jako tloušťku aktivní zóny H  6s.
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Obr. 6.14 Redukční součinitele pro hydraulicky nedokonalé studny
Ťavoda (1986) doporučuje výpočet čerpaného množstva pomocí vztahu
Q  2 k

s
ro  0,25 R  H  0,5 s 
R

(6.21)

prověřeného na desítkách staveb se součinitelem filtrace k = 10-3 až 10-5 ms-1. Za snížení
(s) se přitom dosazuje snížení hladiny v čerpacích studních, které je oproti snížení ve středu
stavební jámy vzhledem k hladinovému skoku o 1,0 až 1,5 m větší. Vztah (6.21) platí taky
pro hydraulicky nedokonalé studny. V případě, kdy tloušťka zvodnělé vrstvy H > 1,7 hs,
se místo tloušťky H dosadí náhradní tloušťka Ha = 1,7 hs.
Vrtané čerpací studny mívají běžně průměr 0,15 až 0,8 m. Množství vody, které
je možné čerpat z jedné studny, se stanoví ze vztahu
Qs = 2 π rs hv vp

(m3s-1)

(6.22)

kde rs je poloměr studny,
hv - hloubka vody v propustné části studny při maximálním snížení hladiny,
vp - přípustná vtoková rychlost stanovená ze vztahu
vp 

k
15

(ms-1)

(podle Sicharda)
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(6.23)

Počet studní potřebných k odvodnění stavební jámy bude
n

Q
Qs

(6.24)

Studny se rozmístí po obvodě stavební jámy rovnoměrně. Optimální vzdálenost mezi
nimi je 25 až 35násobkem jejich průměru. Odvodňovací systém je třeba navrhnout tak,
aby byla splněna podmínka kapacity celého systému
Q  Qk

(6.25)

Pro hydraulicky dokonalé studny platí

Qk

(H 0,5h )
= πk
1
ln(R + r )
ln(r r ...r )
2

H2

(m3s-1)

s

s

n

1 2

(6.26)

n

kde n je počet vrtaných studní,
rs - poloměr jedné vrtané studny,
r2 až rn - vzdálenost studní od jedné z nich (obr. 6.15).

Obr. 6.15 Posouzení kapacity odvodnění stavební jámy čerpacími studnami
Při hydraulicky nedokonalých studních se vztah (6.26) upraví na tvar

H 2   H  0,5 hs 
Qk   k
1
ln R  rs   lnr1 r2 ... rn 
n
2

(m3s-1)
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(6.27)

Čerpadla můžeme vložit do každé vrtané studny, nebo několik studní spojíme sběrným
potrubím napojenými na čerpadlo.

Příklad 6.5
Navrhněte odvodnění stavební jámy pro objekt rozměrů 12 x 24 m, založený 3,5 m
pod terénem v štěrkovité zemině (φ = 36°, k = 8 . 10-4 ms-1). Hladina podzemní vody je 1,0 m
pod povrchem terénu, nepropustné podloží se nachází v hloubce 24 m.
Řešení
Návrh rozměrů stavební jámy (obr. 6.16) vychází z předpokladů:
 šířka pracovní plochy kolem objektu 1,0 m,
 sklony svahů (podle tab. 6.1) budou 1:1,5,
 osová vzdálenost studní od okraje stavební jámy je 1,0 m.
Pro zadané okrajové podmínky navrhneme hloubkové odvodnění nedokonalými
vrtanými studnami. Přítok do stavební jámy stanovíme podle vztahu (6.19). K tomu je třeba
nejprve vypočítat plochu stavební jámy ohraničenou osami čerpacích studní A, náhradní
poloměr ro, dosah snížení R, snížení hladiny vody pod středem dna stavební jámy s,
redukovaný dosah snížení a redukovaný náhradní poloměr. Půdorysná plocha stavební jámy
bude podle obr. 6.16:
Bv = 12 + 2 (1 + 1,5 . 3,5 + 1) = 26,5 m
Lv = 24 + 2 (1 + 1,5 . 3,5 + 1) = 38,5 m
A = Bv . Lv = 26,5 . 38,5 = 1020,25 m2
Potom náhradní poloměr vychází
ro 

A





1020,25
 18,0 m
3,14

Snížení pod středem dna stavební jámy
s = H - h = 23,0 - 19,5 = 3,5 m
Dosah snížení

R  3000 s k  3000 . 3,5 0,0008  296,98 m
R  575 s k H  575 . 3,5 0,0008 . 23  272,99 m
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Počítat budeme dále s nepříznivější hodnotou, t.j. 272,99 m.
Přítok vody do stavební jámy:
pro

H
23

 0,084
R 272,99

hs 12,5

 0,54
H
23

bude κR = 1

pro

H 23

 1,28
ro 18

hs 12,5

 0,54
H
23

bude κro = 1,1

R

R

R



272,99
 272,99 m
1

ro 

ro

r

o



18
 16,4 m
1,1

Obr. 6.16 Uspořádání stavební jámy při odvodnění vrtanými čerpacími studnami
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Q k

H 2  h2
232  19,52
 3,14 . 0,0008
 0,13 m3s-1
272
,
99

16
,
4
R  ro
ln
ln
16,4
ro

Při použití vztahu (6.21) dosadíme za H = Ha = 21,25 m, s = 4,5 m a R = 382 m. Potom
vychází čerpané množství vody
Q  2 k

s
ro  0,25 R  H  0,5 s   2 .  . 8 . 104 4,5 18  95,5 21,25  2,25  0,128 m3s-1
R
382

což potvrzuje oprávněnost používání zjednodušeného vztahu.
Návrh čerpacích studní:
Navrhneme vrtané čerpací studny průměru 0,4 m, hluboké 13,5 m, hs = 12,5 m.
Kapacita jedné studny bude podle vztahu (6.22) a (6.23) pro rs = 0,2 m a hv = 7,0 m
vp 

k

15

0,0008
 0,0019 ms-1
15

Qs = 2 π rs hv vp = 2 . 3,14 . 0,2 . 7 . 0,0019 = 0,0167 m3s-1
Počet studní potřebných k odvodnění stavební jámy bude
n

Q
0,13

 7,78
Qs 0,0167

navrhneme 8 vrtaných studní.

Rozmístěním studní v půdoryse je jejich vzájemná vzdálenost přibližně 14 m, co
zodpovídá požadavku optimálního rozmístění (25 až 35 průměrů).
Studny rozmístíme v půdoryse podle. obr 6.16. Při posuzovaní kapacity celého
odvodňovacího systému stačí vzdálenosti mezi studnami odměřit na obrázku v měřítku:
r1 = rs = 0,2 m;

H 23

 115 ;
r1 0,2

r2 = 14 m;

H 23

 1,64 ;
r2 14

r3 = 27,2 m;

H
23

 0,85 ;
r3 27,2

hs 12,5

 0,54 ;
H
23
hs 12,5

 0,54 ;
H
23

hs 12,5

 0,54 ;
H
23
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κr1 = 12; r1 

κr2 = 1,1;

κr3 = 1,0;

r2 

r1

 r1



0,2
 0,017 m
12



14
 12,7 m
11
,

r2

 r2

r3 

r3

 r3



27,2
 27,2 m
1,0

r4  r4  38,5 m

r5  r5  40,8 m

r7  r7  24,0 m

r8  14 m

r6  r6  33,6 m

r8  12,7 m

H 2   H  0,5 hs 
Qk   k

1
ln R  rs   lnr1 r2 ... rn 
n
2

 3,14.0,0008

232  23  0,512
. ,5

2

1
ln272,99  16,4  ln0,017 . 12,7 27,2 . 38,5 . 40,8 . 33,6 . 24 . 12,7
8

 0,185
m3s-1

Q = 0,13 m3s-1 < Qk = 0,185 m3s-1
Návrh odvodnění stavební jámy vyhovuje. Při návrhu čerpadel se postupuje stejně, jako
to bylo ukázáno v příkladu 6.4.
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7 PAŽENÉ STAVEBNÍ JÁMY
Rozměry dna stavební jámy určuje obrys podzemních částí připravované konstrukce,
který se na krajích musí zvětšit alespoň o 0,3 m na uložení bednění. Při izolování podzemních
částí objektů se obrys jámy zvětší alespoň o 0,6 až 1,0 m. Na volbu typu pažení stavební jámy
mají vliv:
 vlastnosti zemin nacházející se v okolí,
 hloubka jámy a její půdorysné rozměry,
 úroveň hladiny podzemní vody,
 ekonomické ukazovatele,
 čas potřebný na zhotovení pažení,
 předpokládaná délka otevření jámy.

7.1 Zásady výpočtu
7.1.1 Zatížení pažících konstrukcí
Zemní tlak se v závislosti na možnosti přetvoření stěny a rozpěr anebo kotvení pohybuje
v širokém rozmezí. Když pažící konstrukce umožní takovou deformaci konstrukce
od působení zeminy, aby se v plné míře mobilizovaly parametry pevnosti na smykových
plochách, můžeme počítat s minimální hodnotou zemního tlaku, tj. aktivním tlakem Ea.
V homogenním prostředí se jeho hodnota zjednodušeně vypočte dle vzorců 7.1, 7.2, postup
je rovněž patrný z obrázku 7.1:
v nesoudržných zeminách

Ea = 0,5 γ h2 Ka

(7.1)

v soudržných zeminách

Ea = 0,5 γ (h - hca)2 Ka

(7.2)

kde γ je objemová tíha zeminy,
h - výška konstrukce, na kterou působí zemní tlak,
hca – výška na kterou se udrží zemina díky soudržnosti,
Ka - součinitel aktivního tlaku zeminy.

hca 



tg 45o  
 
2

2c

(7.3)



K a  tg 2  45 o  

2

(7.4)
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Obr. 7.1 Aktivní zemní tlak soudržných zemin
a) tlak nesoudržné zeminy b) vliv soudržnosti c) výsledný tlak soudržné zeminy
Když nemůže nastat posunutí, pootočení, nebo průhyb pažících prvků, v horizontálním
směru působí tlak v klidu Eo. Jeho velikost stanovíme ze vztahu
Eo = 0,5 γ h2 Ko

(7.5)

kde Ko je součinitel tlaku zeminy v klidu
Ko = 1 - sin φ
Ko 


1 

v nesoudržných zeminách a v zeminách s nízkou soudržností

(7.6)

v soudržných zeminách

Při zatlačení pažící konstrukce do zeminy bude zemina vzdorovat pasivním odporem.
Jeho velikost bude podle označení na obr. 8.1b
Ep = 0,5 γ h2 Kpv nesoudržných zeminách

(7.7)

1
E p  E p1  E p 2  2ch K p   h 2 K p
2

(7.8)

kde kromě známých symbolů je (obr. 8.1b)

hcp 



tg  45o  


2

2c

(7.9)

124



K p  tg 2  45o  

2

(7.10)

Tlaky vrstevnatých zemin řešíme analogicky jako v předcházejících případech, přičemž
využijeme superpozici sil. Účinek vrstev nadloží považujeme za přitížení spodní vrstvy
vlastní tíhou nadloží. Schematicky je tato situace znázorněna na obr. 7.2.

Obr. 7.2 Zemní tlaky ve vrstevnatých zeminách
a) zemní tlak v klidu, b) aktivní zemní tlak, c) pasivní zemní tlak
Složitost okrajových podmínek způsobuje, že při vícenásobně rozepřených anebo
kotvených pažících konstrukcích neplatí dosud uvažované zvyšování horizontálních napětí
s hloubkou. Zemní tlak se obyčejně větší mírou přesune do míst podepření. Výpočtové
schéma se potom často uvažuje jako rovnoměrné zatížení horizontálním napětím po výšce
konstrukce.
Dosavadní výpočty nebraly v úvahu působení vody, zejména u nesoudržných zemin.
Pod hladinou podzemní vody bude v důsledku nadlehčování pevných zrn vztlakem objemová
tíha
γsu = (1 - n) (γs - γw)

(7.11)

kde n je pórovitost,
γs - měrná tíha zeminy,
γw - měrná tíha vody (γw = 10 kNm-3).
Příslušné zemní tlaky se potom stanoví s objemovou tíhou γsu. V nepropustných
zeminách se uvažuje s objemovou tíhou γ a účinek vody se zohlední jako samostatná
vztlaková síla působící kolmo na předpokládanou kluznou plochu.
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Zatížení pažící konstrukce vodou bude mít dva základní případy:
 pažící stěna je zapuštěná do nepropustné vrstvy,
 dolní konec stěny je obtékán.
Na obr. 7.3a je znázorněná situace, kdy voda nemůže proudit kolem dolního konce
stěny zapuštěného do nepropustné vrstvy. Po vyhloubení stavební jámy a vyčerpání
přebytečné vody bude na stěnu z obou stran působit jen hydrostatický tlak. Výsledný obrazec
tlaku vody bude mít tvar lichoběžníku, protože přírůstek hydrostatického tlaku pod dnem
stavební jámy je z obou stran stejný. V těžišti trojúhelníkové a obdélníkové části budou
působit na 1 m stěny síly
S w1  0,5 

w

d w2

(7.12)

Sw2 = γw dw h
kde dw je hloubka vody nad dnem jámy,
h - hloubka stěny v propustné zemině pod dnem jámy.

Obr. 7.3 Účinek podzemní vody na konstrukci
a - stěna zapuštěná do nepropustné vrstvy, b - obtékání dolního konce stěny
Když pažící stěna není zapuštěná do nepropustného podloží (obr. 7.3b), vlivem rozdílu
hladin na vnitřní a vnější straně stěny proudí voda kolem jejího dolního konce do prostoru
jámy. Na stěnu bude kromě hydrostatického působit také proudový tlak, který se projeví
zmenšením hydrostatického tlaku pod dnem jámy. V těžišti trojúhelníkových zatěžovacích
obrazců budou působit výsledné síly od vody:

Sw1  0,5 w d 2w

(7.13)

Sw2 = 0,5 γw dw h
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Účinek vztlaku a proudového tlaku vody na propustné zeminy je třeba zohlednit také
při výpočtu zemních tlaků. Na rubové straně stěny, kde působí aktivní tlak zeminy, proudí
voda sestupným směrem. V důsledku toho se zvětší objemová tíha zeminy na hodnotu

 su ,a   su  i w   su 

dw
w
d w  2h

(7.14)

kde γsu je objemová tíha zeminy nadlehčované vztlakem podle (7.11),
γw - měrná tíha vody [10 kNm-3],
i - hydraulický gradient,
dw - rozdíl hladin na vnitřní a rubové straně stěny,
h - hloubka stěny pod dnem jámy.
Pod dnem stavební jámy na straně pasivního odporu proudí voda vzestupně. Objemová
tíha zeminy se v důsledku toho změní na

 su ,a   su  i  w   su 

dw

dw  2 h

w

(7.15)

U stěn, které nejsou zavázané do nepropustného podloží, může být vlivem
hydrodynamických účinků ohrožena stabilita dna jámy. Vzestupným prouděním může být
dosažen kritický hydraulický gradient, kdy se zemina nachází v beztížném stavu

i krit 

 su
1
w

(7.16)

Jeho překročením nastane prolomení dna. Zahloubením stěny pod dno jámy h se
zabezpečí, aby vzniklý hydraulický gradient byl menší než přípustný. S ohledem na čas
působení vody a náročnost stavby běžně považujeme za dostatečně spolehlivou hodnotu
i = 0,5. Musí být tedy splněna podmínka

i

dw
 0,5
dw  2 h

(7.17)

Ze které vychází
h  0,5 dw

(7.18)

Splnění podmínky (7.18) je důležité zejména při návrhu hlubokých stavebních jam,
které jsou kotvené anebo rozepřené ve více hloubkových úrovních. Vyžadovat se musí také
v situacích, kdy se pažící konstrukce jeví z pohledu stability jako předimenzovaná.
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Do statického výpočtu vstupují výpočtové charakteristiky zemin podobně, jako při
jiných geotechnických úlohách. Výpočtové charakteristiky zemin získáme z normových
hodnot, které se budou redukovat součinitelem spolehlivosti zeminy γm a v případě objemové
tíhy násobit normovou hodnotou součinitele spolehlivosti zatížení γf. Pro posouzení
1. mezních stavů (stabilitní výpočty) dosazujeme extrémní výpočtové hodnoty, pro posouzení
2. skupiny mezních stavů provozní výpočtové hodnoty. Vycházíme ze zásad ČSN 73 0037
Zemní tlak na stavební konstrukce a uvádíme hodnoty těchto součinitelů v tab. 7.1.
Tabulka 7.1 Součinitele spolehlivosti pro extrémní a provozní zatížení
Zatížení
Součinitel

Extrémní

provozní

1
2
γmφ
1,1
0,9
1,0
γmc
1,4
0,7
1,0
γmν
0,9
1,1
1,0
γfγ rostlé zeminy
1,0
1,0
1,0
γfγ v násypu, zásypu
0,9
1,1
1,0
Poznámka: Hodnoty ze sloupce 1 použijeme, když působí zemní tlak na konstrukci příznivě,
ze sloupce 2, když nepříznivě

7.1.2 Vetknuté konstrukce
Stavební jámy, jejichž hloubka nepřesahuje 4 m, se běžně zajišťují souvislými
nerozepřenými stěnami. Zhotovujeme je ze štětovnicových, pilotových anebo zřídka
podzemních stěn, vetknutých pod dno stavební jámy.
Při statickém výpočtu vetknuté stěny předpokládáme, že se stěna může pootočit kolem
paty. Kromě toho v ní vzniká průhyb od zatížení zemním tlakem, který se při výpočtu běžně
zanedbává. Vyvolaná deformace umožní obvykle úplnou mobilizaci aktivního tlaku. V oblasti
komprese zeminy je vhodné uvažovat s hodnotou zmenšeného pasivního odporu. Když
je stěna dostatečně tuhá (např. konstrukční podzemní stěna), je možné v důsledku menších
deformací uvažovat se zvýšeným aktivním tlakem.
Horizontální složky tlaků vyjádříme jako funkci neznámé hloubky h. Velikost zemních
tlaků stanovíme podle zásad uvedených v časti 7.1.1. Výsledné síly působí v těžišti
zatěžovacích obrazců - obr. 7.4. Jejich ramena k bodu otáčení A budou:
ra 

dh
3

rp 

h
3

(7.19)
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Obr. 7.4 Stabilita vetknuté pažící konstrukce
a - symboly pro výpočet v homogenním prostředí
Stabilitu vetknuté pažící konstrukce počítáme na základě principu statických výminek
rovnováhy v rovině. V první řadě nás zajímá hloubka vetknutí stěny pod dno jámy h.
Stanovíme ji z podmínky rovnováhy statických momentů od aktivního zatížení a pasivních
odporů k bodu otáčení A

M

A

0

(7.20)

Bod otáčení se nachází blízko paty stěny. Z toho vyplývá, že v úseku ∆h pod ním
se budou mobilizovat zemní tlaky opačného charakteru, jako je to znázorněno na obr. 7.4b.
Přírůstek vetknutí ∆h určíme ze součtové podmínky rovnováhy

H  0

(7.21)

Vzhledem k malým hodnotám je možné ve vztahu (7.21) zanedbat účinky sil Sa2 a Sp2.
V praktických výpočtech se obvykle celý přírůstek zemních talků pod bodem otáčení
zanedbává. Stačí, když se pro zachování stability zvětší hloubka vetknutí o hodnotu
∆h = 0,15 h

(7.22)

Při stanovení zemních tlaků ve vrstevnatém prostředí se uplatní zásady uvedené v časti
7.1.1. Ve všech úlohách se musí zohlednit působení vody.
Pro dimenzování stěny je nutné znát maximální ohybový moment. Bude v hloubce
x pod dnem stavební jamy v místě, kde je součet horizontálních sil roven nule

H

x

0

(7.23)
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Polohu místa x určíme derivací rovnice (7.20) podle neznámé vzdálenosti
dM
 Hx  0
dx

(7.24)

Podmínka (7.24) vede ke kvadratické rovnici. Z ní se vypočte neznámá poloha x.
Ohybový moment k tomuto místu bude mít maximální hodnotu. Návrh jednotlivých prvků
pažení uskutečníme podle zásad uvedených v části 7.1.4.

Příklad 7.1
V blízkosti existujících budov se má otevřít stavební jáma ve štěrkovité zemině hluboká
d = 4 m vetknutou pažící stěnou. Charakteristiky štěrku jsou γ = 20,3 kNm-3, γsu = 10,6 kNm-3,
φef = 38o. Hladina podzemní vody se nachází v hloubce 1,5 m pod povrchem terénu. Úloha je
schematicky znázorněná na obr. 7.5.

Obr. 7.5 Schéma vetknuté pažící konstrukce
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Řešení
Na řešení stabilitního úkolu potřebujeme extremní výpočtové charakteristiky zemin:
γd = γfγ = 20,4 . 1,0 = 20,4 kNm-3
γsu,d = γsu γfγ= 10,6 . 1,0 = 10,6 kNm-3

d 

 ef
 m



38 o
 34,55o
11
,

Hodnoty součinitelů zemních tlaků budou:

 
34,55


K a  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  0,276


2 
2 
 
34,55


K p  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  3,62


2 
2 
Ko = 1 - sin φd = 1 - sin 34,55o = 0,433
Protože je třeba zabránit porušení sousedních budov, musí se minimalizovat vodorovné
deformace pažící konstrukce. Z toho důvodu budou působit na pažení upravené hodnoty
zemních tlaků. Aktivní tlak se v důsledku zmenšení deformací zvětší a pasivní odpor zmenší.
Jejich velikosti budou:
Ka,zv = Ka + 0,5 (Kr - Ka) = 0,276 + 0,5 (0,433 - 0,276) = 0,355
Kp,zm = 0,67 Kp = 0,67 . 3,62 = 2,43

Výpočet vodorovných napětí:
σa1 = γ h1 Ka,zv = 20,4 . 1,5 . 0,355 = 10,863 kNm-2
σa2 = γsu [(d - h1) + h] Ka,zv = 10,6 [(4 - 1,5) + h] . 0,355 = 9,41 + 3,763 h
σp = γsu h Kp,zm = 10,6 . h . 2,43 = 25,76 h
v = γw h2 = 10 . 2,5 = 25 kNm-2
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Zemní tlaky a tlak vody stanovíme jako plochy zatěžovacích obrazců:
Sa1 = 0,5 σa1 h1 = 0,5 . 10,863 . 1,5 = 8,15 kN
Sa2 = σa1 (h2 + h) = 10,863 (2,5 + h) = 27,16 + 10,863 h
Sa3 = 0,5 σa2 (h2 + h) = 0,5 (9,41 + 3,763 h) (2,5 + h) = 11,76 + 9,41 h + 1,88 h2
Sp = 0,5 σp h = 0,5 . 15,76 . h2 = 12,88 h2
Sw1 = 0,5 v h2 = 0,5 . 25 . 2,5 = 31,25 kN
Sw2 = 0,5 v h = 0,5 . 25 . h = 12,5 h
K bodu otáčení A budou tlaky zeminy a vody působit momenty na ramenech:
ra1 = 3 + h
ra2 = 0,5 (2,5 + h) = 1,25 + 0,5 h
ra 3 

2,5  h
 0,83  0,33 h
3

rv1 = 0,83 + h
rv2 = 0,67 h
rp = 0,33 h
Podmínka momentové výjimky vyžaduje, aby

M

A

M

A

0

 Sa1 ra1 + Sa2 ra2 + Sa3 ra3 + Sw1 rv1 + Sw2 rv2 - Sp rp = 8,15 (3 + h) + (27,16 +
+ 10,863 h) . (1,25 + 0,5 h) + (11,76 + 9,41 h + 1,88 h2) . (0,83 + 0,33 h) + 31,25 .
. (0,83 + h) + 12,5 h . 0,67 h - 12,88 h2 . 0,33 h = -3,63 h3 + 16,91 h2 + 78,25 h + 94,1

Řešením rovnice dostaneme h  7,8 m.
Pod bodem otáčení A je třeba podle vztahu (7.22) pažící stěnu zahloubit ještě o hodnotu
∆h = 0,15 h = 0,15 . 7,8 = 1,17 m
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Celková hloubka vetknutí pod dno jámy bude
h + ∆h = 7,8 + 1,17  9,0 m
Protože podzemní voda obtéká pažící stěnu, posoudíme podle vztahu (7.16), zda není
ohrožena stabilita dna jámy
i

2,5
 0,122 < 0,5
2,5  2 . 9

Stabilita vyhloubeného dna jámy nebude ohrožena.
Dále stanovíme místo působení maximálního ohybového momentu na stěnu
dM
 - 3 . 3,63 x2 + 2 . 16,91 x + 78,25 = 0
dx

Řešením této rovnice vychází x = 4,65 m.
Mx = Mmax = - 3,63 . 4,653 + 16,91 . 4,652 + 78,25 . 4,65 + 94,1 = 458,6 kN.m
Dále je možné pokračovat dimenzováním zvolené pažící stěny.
Kdyby nebylo požadováno zamezení deformací povrchu terénu, mohlo by se uvažovat
s plnou hodnotou aktivního tlaku a pasivního odporu. V takovém případu by vycházela
celková hloubka vetknutí pod dno jámy 6,2 m, která se značnou rezervou (0,168 < 0,5)
splňuje rovněž požadavek na stabilitu dna jámy. Úspora 2,8 m délky pažící stěny a menšího
potřebného průřezového modulu výrazně ovlivňuje hospodárnost konstrukce. Uvedený
příklad poukazuje na přímou závislost mezi deformacemi povrchu území a dimenzováním
pažící stěny.

7.1.3 Pažící konstrukce rozepřené nebo kotvené v jedné úrovni
Rozepřením, případně kotvením v jedné úrovni se podstatně zkrátí potřebná hloubka
vetknutí pažící konstrukce. Ve výpočtu se předpokládá, že místo podepření pažení je relativně
nepoddajné. Volná část pažící konstrukce se může pootočit, posunout, případně prohnout
do takové míry, že za její rubem vznikne aktivní zemní tlak, případně zvýšený aktivní zemní
tlak. Vetknutá část pažení pod dnem jámy mobilizuje běžně zmenšený pasivní odpor.
Použitím jednoduchého výpočetního modelu podle obr. 7.6, aplikovaného
na nesoudržné zeminy, ukážeme zásady výpočtu. Velikost zemních tlaků Sa (případně
s ohledem na tuhost pažení Sa,zv) a Sp,zm stanovíme podle zjednodušených postupů.
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Obr. 7.6 Stabilita rozepřené pažící konstrukce
Hloubku vetknutí stěny pod dnem stavební jámy pro rozpěry v blízkosti povrchu
stanovíme z momentové výjimky rovnováhy k místu podepření

M

S

0

(7.25)

Výsledné síly zemních tlaků působí v těžišti zatěžovacích obrazců a jejich ramena
k bodu otáčení budou:
ra 

2
 d  h  d 1
3

rp 

2
h  d2
3

(7.26)

Ze základní rovnice tvaru
Sa ra - Sp, rp + S . 0 = 0

(7.27)

vypočteme neznámou hloubku vetknutí h.
Sílu S, kterou musí přenášet rozpěra (anebo kotva) na 1 m široký pás stěny, dostaneme
ze součtové podmínky rovnováhy sil

H  0

(7.28)

a použitím známých symbolů
S = Sa - Sp,zm

(7.29)
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Maximální ohybový moment působící v pažící stěně se bude nacházet pod podporovací
úrovní. Dostaneme ho podobně jako při vetknuté stěně v místě, kde se součet horizontálních
sil rovná nule

H

x

0

(7.30)

Nejprve se vypočítá poloha místa x řešením rovnice
dM
0
dx

(7.31)

K takto získanému místu x bude vypočtený moment současně také momentem maximálním
Mx = Mmax

(7.32)

Řešení úkolu ve vrstevnatém prostředí bude analogické. Při výpočtu zatížení pažící
konstrukce je třeba respektovat měnící se vlastnosti zemin podloží. V případě, kdy je pažící
konstrukce obtékána podzemní vodou, je nutné zkontrolovat spolehlivost stability zemin
pod dnem jámy pomocí podmínky přípustného hydraulického sklonu.

Příklad 7.2
Navrhněte rozepřenou pažící konstrukci pro stavební jámu hlubokou 6 m. Geologický
profil a vlastnosti zemin jsou:
0,0 - 1,0 m hlína
γ = 18,3 kNm-3,
φef = 22o,
cef = 20 kPa
1,0 - 7,0 m písek

γ = 20,0 kNm-3, γsu = 10,7 kNm-3, φef = 33o

> 7,0 m jíl písčitý

γ = 19,9 kNm-3

φef = 24o,

Hladina podzemní vody je v hloubce 2 m pod povrchem terénu.
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cef = 18 kPa

Řešení
Uspořádání jámy a zatížení pažící konstrukce jsou znázorněny na obr. 7.7.

Obr. 7.7 Statické schéma rozepřené pažící konstrukce
Extrémní výpočtové charakteristiky zemin budou:
hlína
γd = γdγ= 18,3 . 1,0 = 18,3 kNm-3

d 

cd 

 ef
 m
cef



mc





22 o
 20 o
11
,

16
 11,43 kPa
1,4

písek
γd = 20,0 . 1,0 = 20,0 kNm-3,

d 

γsu = 10,7 . 1,0 = 10,7 kNm-3

33o
 30 o
1,1

jíl písčitý
γd = 19,9 . 1,0 = 19,9 kNm-3
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d 

24 o
 21,82 o
11
,

cd 

cef

 mc



18
 12,86 kPa
1,4

Součinitele zemních tlaků:
písek

 
30 o 

K a  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  0,333

2 
2 


Ko = 1 - sin φd = 1 - sin 30o = 0,5
Ka,zv = Ka + 0,25 (Kr - Ka) = 0,333 + 0,25 (0,5 - 0,333) = 0,375

 
30 o 

K p  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  3,0

2 
2 


Kp,zm = 0,67 Kp = 0,67 . 3 = 2,0
jíl písčitý

21,82 o 
K a  tg 2  45o 
  0,46
2 


Ko = 1 - sin 21,82o = 0,63
Ka,zv = 0,46 + 0,25 (0,63 - 0,46) = 0,50
 o 21,82 o 
K p  tg  45 
  2,18
2 

2

Kp,zm = 0,67 . 2,18 = 1,46
Ve vrstvě hlíny se zemina udrží na výšku

h ca

2c d
d
=
tg 45o +
γd
2

2.11,43
20o
o
=
tg 45 +
18,3
2

= 1,78 m

Protože se zemina udrží na větší výšku než je tloušťka vrstvy hlíny (1,78 m > 1 m),
nebude v této vrstvě působit na stěnu aktivní tlak. Účinek vlastní tíhy hlíny na písek
vyjádříme náhradní výškou
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hn 

 h h1 18,3 . 1

 0,915 m
p
20,0

Výpočet vodorovných napětí:
σa1 = γp hn Ka,zv = 20 . 0,915 . 0,375 = 6,86 kNm-3
σa2 = γh2 Ka,zv = 20 . 1 . 0,375 = 7,5 kNm-2
σa3 = γsu (h3 + h4) Ka,zv = 10,7 (4 + 1) 0,375 = 20,06 kNm-2
Účinek nadloží na jíl písčitý vyjádříme náhradní výškou
18,3 . 1  20 . 1  10,7 . 5  10 . 5
hn 
 7,13 m
19,9
Od této úrovně můžeme počítat výšku, na kterou se zemina udrží bez pažení

hca 

  2 . 12,86  o 21,82 

tg 45o   
tg 45 
  1,91 m

 
2
19,9
2 

2c

σa4 = γ (hn - hca) Ka,zv = 19,9 (7,13 - 1,91) 0,5 = 51,94 kNm-2
σa5 = γ hx Ka,zv = 19,9 . hx . 0,5 = 9,95 hx
γp1 = γsu h4 Kp,zm = 10,7 . 1 . 2,0 = 21,4 kNm-2
Účinek vrstvy písku a vody na jíl písčitý na straně pasivních odporů bude
hn 

10,7 . 1  10 . 1
 1,04 m
19,9

Pasivní odpor v písčitém jílu se zvětší o výšku

hcp 

  2 . 12,86  o 21,82 

tg 45o   
tg 45 
  0,87 m

 
2
19,9
2 

2c

σ2 = γ (hn + hcp) Kp,zm = 19,9 (1,04 + 0,87) 1,46 = 55,49 kNm-2
σp3 = γhx Kp,zm = 19,9 . hx . 1,46 = 29,05 hx
Velikost působících zemních tlaků určíme jako plochy zatěžovacích obrazců:
Sa1 = σa1 (h2 + h3 + h4 + hx) = 6,86 (1 + 4 + 1 + hx) = 41,16 + 6,86 hx
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Sa2 = 0,5 σa2 h2 = 0,5 . 7,5 . 1 = 3,75 kN
Sa3 = σa2 (h3 + h4 + hx) = 7,5 (4 + 1 + hx) = 37,5 + 7,5 hx
Sa4 = 0,5 σa3 (h3 + h4) = 0,5 . 20,06 (4 + 1) = 50,15 kN
Sa5 = σa4 hx = 51,94 hx
Sa6 = 0,5 σa5 hx = 0,5 . 9,95 hx2 = 4,98 hx2
Sw1 = 0,5 γw h32 = 0,5 . 10 . 42 = 80 kN
Sw2 = γw h3 h4 = 10 . 4 . 1 = 40 kN
Sp1 = 0,5 σp1 h4 = 0,5 . 21,4 . 1 = 10,7 kN
Sp2 = σp2 hx = 55,49 hx
Sp3 = 0,5 σp3 hx = 0,5 . 29,5 hx2 = 14,53 hx2

Hloubku vetknutí stanovíme podle vztahu (7.25):
Ʃ Ms = (41,16 + 6,86 hx) (2,5 + 0,5 hx) + 3,75 . 0,17 + (37,5 + 7,5 hx) (3 + 0,5 hx) +
+ 50,15 . 3,83 + 51,94 hx (5,5 + 0,5 hx) + 4,98 hx2 (5,5 + 0,67 hx) + 80 . 3,17 +
+ 40 . 5 - 10,7 . 5,17 - 55,49 hx (5,5 + 0,5 hx) - 14,53 hx2 (5,5 + 0,67 hx) =
= - 6,4 hx3 - 47,13 hx2 + 59,46 hx + 806,39 = 0
Zkusmým řešením rovnice dostaneme hx = 3,8 m.
Výsledné zemní tlaky budou po zpětném dosazení:

Sa1 = 41,16 + 6,86 . 3,8 = 67,23 kN
Sa2 = 3,75 kN
Sa3 = 37,5 + 7,5 . 3,8 = 66,0 kN
Sa4 = 50,15 kN
Sa5 = 51,94 . 3,8 = 197,37 kN
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Sa6 = 4,98 . 3,82 = 71,91 kN
Sw1 = 80 kN
Sw2 = 40 kN
Sp1 = 10,7 kN
Sp2 = 55,49 . 3,8 = 210,86 kN
Sp3 = 14,53 . 3,82 = 209,81 kN

Sílu, kterou musí na 1 m široký pás stěny přenést rozpěra, vypočítáme podle vztahu (7.30):
Ʃ H = 67,23 + 3,75 + 66,0 + 50,15 + 197,37 + 71,91 + 80 + 40 - 10,7 - 210,86 - 209,81 - S = 0
S = 145,04 kN
Rozpěra musí přenášet sílu 145,04 kN/m. Dimenzování jednotlivých částí pažení
uskutečníme podle zásad v části 7.1.4.

7.1.4 Dimenzování jednotlivých prvků
Prvky pažících konstrukcí jsou namáhané ohybem (pažící stěny, roznášecí prahy,
podílníky, pažnice), tlakem (rozpěry, šikmé vzpěry) a tahem (táhla, kotvy). Velikost vnitřních
sil v nich stanovíme způsobem známým ze stavební mechaniky. Podle použitého materiálu
je dimenzujeme v duchu zásad ocelových, dřevěných anebo železobetonových konstrukcí.
Při namáhaní ocelových a dřevěných prvků ohybem musí být splněna podmínka



M
R
W

(7.33)

kde σ je napětí v ohybu,
M - výpočtový ohybový moment,
W - průřezový modul,
R - výpočtová pevnost v ohybu (tab. 7.2).
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Tabulka 7.2 Výpočtová pevnost
Materiál
ohyb
12
15

dřevo jehličnaté
dřevo listnaté
ocel pevnostní třídy 37
ocel pevnostní třídy 45
ocel pevnostní třídy 52

Výpočtová pevnost R (MPa)
tlak
12
14
210
250
290

tah
10
13

Tloušťka pažnice h se musí při předpokladu posuzování 1 m pásu pažnice rovnat

h

6M
R

(7.34)

Podobně postupujeme rovněž při návrhu podélníků. Když zvolíme šířku dřevěného
hranolu b, jeho výška bude
h

6M
Rb

(7.35)

Ocelové válcované profily mají ve statických tabulkách přímo uvedené hodnoty
průřezových modulů. Rozpěry a šikmé vzpěry jsou namáhány tlakem. Napětí v nich nesmí
překročit hodnotu



N
R
A

(7.36)

kde N je výpočtová osová tlaková síla,
φ - součinitel vzpěru,
A - plocha průřezu,
R - výpočtová pevnost v tlaku (tab. 7.2).
Součinitel vzpěru φ, jehož hodnoty jsou uvedeny v tab. 7.3, závisí na štíhlostním poměru



Lcr
i

(7.37)

kde Lcr je vzpěrná délka,
i - poloměr setrvačnosti průřezu.
Prvky namáhané tahem musí splnit podmínku
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N
R
Ao

(7.38)

kde N je výpočtová tahová síla,
Ao - oslabená plocha průřezu,
R - výpočtová pevnost v tahu.
Tabulka 7.3 Součinitel vzpěru φ
Ocel třídy
λ

Dřevo

37

52

1
2
1
20
0,968
0,99
0,99
0,99
30
0,928
0,98
0,97
0,97
40
0,872
0,96
0,94
0,95
50
0,800
0,94
0,91
0,90
60
0,712
0,90
0,86
0,84
80
0,484
0,77
0,71
0,86
100
0,310
0,60
0,55
0,47
120
0,215
0,46
0,42
0,35
140
0,158
0,35
0,32
0,26
160
0,121
0,27
0,25
0,20
180
0,096
0,22
0,20
0,16
200
0,078
0,18
0,17
0,13
Poznámka: sloupec 1 platí pro uzavřené průřezy (např. trubky
sloupec 2 platí pro dvouosově symetrické průřezy (např. plné tyčoviny,
I nosníky) a jednoosově symetrické průřezy

2
0,98
0,96
0,92
0,86
0,79
0,60
0,43
0,32
0,24
0,19
0,15
0,12

Výpočtová pevnost dřeva se vztahuje na řezivo jakostní třídy SI. Hodnoty uvedené
v tab. 7.2 je možné pro dočasné konstrukce zvýšit o 20 %. Výpočtové pevnosti dřeva by se při
přesném výpočtu měly redukovat součiniteli podmínek působení, zohledňujících vlhkost,
trvání zatížení a tvar prvků. Doporučujeme proto řídit se předpisy platnými pro dřevěné
konstrukce. Výpočtová pevnost oceli uvedená v tab. 7.2 platí pro prvky menší tloušťky než
25 mm.

7.2 Pažící konstrukce
7.2.1 Štětovnicové stěny
Pažící stěna zhotovená beraněním nebo vibroberaněním tuhých pažících prvků
do podloží v předstihu před hloubením jámy tak, aby vznikla souvislá stěna, se nazývá
štětovnicová stěna. Její účelem je zachytit tlak zeminy a často i tlak vody.
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Jako pažící prvky se běžně používají ocelové štětovnice různého tvaru. V našich
podmínkách jsou nejpoužívanějšími ocelové válcované štětovnice typu Larsen. Můžeme
z nich vytvořit pažící stěnu libovolného půdorysného uspořádání. Stěna se zhotovuje
podélným zasouváním zámku jedné štětovnice do druhé při jejich střídavém kladení. Příčný
řez ocelové štětovnicové stěny je znázorněný na obr. 7.8.

Obr. 7.8 Příčný řez ocelovou štětovnicí Larsen
Štětovnice Larsen se vyrábějí válcováním z ocele 10 370 v délkách 6 až 16 m pro
profily Ian, IIn, IIIn, 12 až 20 m pro profil IVn, výjimečně 22 m. Jejich základní
charakteristiky uvádíme v tab. 7.4.
Tabulka 7.4 Ocelové štětovnice Larsen
Rozměry (mm)
b
H
I an
400
220
II n
400
270
III n
400
290
IV n
400
360
22
500
340
Poznámka: Hodnoty W a A platí pro 1 m stěny.
Typ

t
7,5
9,5
13,0
14,8
10,0

W
(mm3)
0,60 . 106
1,10 . 106
1,60 . 106
2,20 . 106
1,25 . 106

A
(mm2)
1,13 . 104
1,56 . 104
1,98 . 104
2,36 . 104
1,55 . 104

Při určovaní zemních tlaků na štětovnicovou stěnu postupujeme podle zásad uvedených
v části 7.1.1. Štětovnicové stěny se jako pažení používají zejména v takových geologických
podmínkách, kdy je nutné těsnit stavební jámu před účinky podzemní vody. Takové pažící
a současně těsnící stěny můžou být zahloubené do nepropustné vrstvy nebo jsou obtékané
podzemní vodou. Různý účinek podzemní vody je třeba zohlednit při statickém návrhu stěny.
Stabilitu stěny zabezpečíme vetknutím, rozepřením nebo kotvením v jedné nebo více
úrovních. Na její výpočet použijeme některý z postupů, podrobně popsaných v části 7.1. Při
hydraulických výpočtech musíme počítat s tím, že zámky nezabezpečují dokonalou tuhost.
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Předpokládáme proto, že netěsností v zámcích může vnikat do prostoru stavební jámy až 10 l
vody za minutu na 1 běžný metr štětovnicové stěny. Toto množství se časem zmenšuje
v důsledku utěsňování korozí.
Únosnost štětovnicové stěny se může zvýšit přivařením ocelových plechů v oblasti
maximálních ohybových momentů, sdružením dvou profilů svařením do uzavřeného průřezu,
anebo zesílením stěny I profily. Vyšší tuhosti se dá dosáhnout rovněž vhodným půdorysným
uspořádáním.
Štětovnicové stěny se ale nedají použít ve všech situacích. Brání tomu geologické
podmínky (výskyt balvanů, kmeny stromů, zbytky předcházející stavební činnosti, tvrdý jíl).
V městské zástavbě bývají problémem otřesy a velký hluk při beranění. Tento nedostatek
je vyloučen soupravami, které zatlačují štětovnice do podloží tlakem hydraulických lisů.

Příklad 7.3
Pro pažící stěnu z příkladu 7.1 navrhněte štětovnicovou stěnu Larsen.
Řešení
Maximální ohybový moment byl vypočten Mmax = 458,62 kNm. Potřebný průřezový
modul štětovnicové stěny bude při použití ocele 10 370

Wpotr 

M max 458,62

 2,18 . 103 m3 = 2,18 . 106 mm3
R
210000

Navrhneme štětovnici typu Larsen IVn, která má W = 2,2 . 106 mm3 (viz. tab. 7.4).
Podobným způsobem můžeme navrhnout pažení štětovnicovou stěnou v příkladu 7.2.

7.2.2 Pilotové stěny
Piloty se uplatňují nejen jako hlubinný základ, ale rovněž jako součást pažící
konstrukce. Uspořádáním pilot vedle sebe se vytvoří souvislá pažící stěna nebo stěna
s mezerami. Pažení pilotovou stěnou se používá na zachycení větších zemních tlaků, kdy
záporové pažení anebo štětovnicové stěny vyžadují náročnější konstrukční úpravy
na zabezpečení stability. Jejich použití je nákladnější v takových geologických poměrech, kdy
má pažící konstrukce zachytit i účinky podzemní vody. V takovém případu se musí provést
dodatečné zákroky na utěsnění (např. injektováním za rub pilot do míst spojů). Pilotové stěny
se většinou zhotovují z vrtaných velkoprůměrových pilot.
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Pilotové stěny jsou s ohledem na náklady a statickou funkci jen zřídka zhotovované
jako dočasné konstrukce. Kromě zabezpečení stavební jámy musí většinou přenášet zatížení
horní konstrukcí. Někdy přímo tvoří stěny podzemních částí objektů.
Způsob uspořádání pilot do stěny znázorňuje obr. 7.9. Vzájemné vzdálenosti pilot
a způsob úpravy prostoru mezi nimi ovlivňují vlastnosti zeminy.

Obr. 7.9 Půdorysné uspořádání pilotové stěny
a) - převrtané piloty, b) bez mezer, c) s mezerami, d) s pažnicí, e) s injektáží mezi pilotami
f) s povrchem z torkretu g) mikropilotová stěna
Z hlediska statického působení se vetknutá pilotová stěna působící jako konzola používá
zřídka. V hlubších jámách se vodorovné síly zachytí rozepřením nebo kotvením. Lepší
statické působení pilotových stěn se zabezpečí železobetonovým věncem v úrovni hlav
a kotvením nebo rozepřením v několika úrovních. Pilotové stěny se s oblibou uplatňují
i při sanaci sesuvů. V takovém případu se piloty zhotovují obyčejně s mezerami, čímž
se vyloučí nepříznivé působení tlaku vody.
Stanovení zemních tlaků a postup návrhu pilotové stěny je podobný jako
u štětovnicových stěn. Z důvodu, že pilotové stěny jsou podstatně tužší, nemůže nastat úplná
deformace zeminy potřebná na vznik aktivního tlaku. S ohledem na přípustnou deformaci
piloty uvažujeme se strany zeminy se zvýšeným aktivním tlakem a v návaznosti na to z druhé
strany se sníženým pasivním odporem zeminy.
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7.3 Kotevní systémy
Ve všech typech pažení, kde by do prostoru stavební jámy zasahovaly rozpěry
nebo šikmé vzpěry je možné síly od zemních tlaků zachytit kotvami. Uvolní se tím prostor
pro nerušený postup prací ve stavební jámě.
Kotvy jsou taženým konstrukčním prvkem připevněným k pažení. Přenášejí
horizontální síly do bezpečné vzdálenosti od stavební jámy, ve zvláštních případech jimi
zabezpečujeme stabilitu konstrukce, např. proti působení vztlaku. Z hlediska časového
působení, které ovlivňuje rovněž statický návrh, rozeznáváme dočasné (po realizaci určité
etapy výstavby nejsou dále potřebné), nebo trvalé kotevní konstrukce (jsou součástí objektu
a zabezpečují jeho stabilitu po dobu celé životnosti).
Přenesení tahové síly do zeminy se nejčastěji zabezpečuje injektovanými kotvami.
Předpjatá injektovaná kotva přenáší tahovou sílu z pažící konstrukce do zeminy přes hlavu
kotvy, táhlo a kořen kotvy (obr. 7.10). Kořen kotvy musí být umístěn až za předpokládanou
smykovou plochou. Uvažuje se přitom s možným vznikem aktivního tlaku zeminy.

Obr. 7.10 Injektovaná kotva v zemině
1 - pažící konstrukce, 2 - hlava kotvy, 3 – volná část kotvy 4 - kořen kotvy,
5 - kluzná plocha
Do předvrtaného otvoru průměru 60 až 150 mm sklonu 5 až 30o od vodorovné roviny
se vkládá táhlo (ocelová tyč, tlustostěnná trubka nebo ocelové lano), kterého kořenová část
se zainjektuje cementovým mlékem. Před poškozením se volná délka táhla chrání
protikorozní ochranou (např. nátěry, pastami, trubkami z plastických látek) tak, aby
se umožnilo předepnutí kotvy bez poškození této ochrany. Hlavu kotvy, táhlo a ocel kořene
kotvy třeba přiměřeně chránit proti korozi taky před výrobou a v čase zhotovování kotvy.
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Každá kotva bude namáhána silou
Sk 

Slf

(7.39)

cos

kde S je síla vnášená do kotvy na úseku stěny o délce 1 m,
l – půdorysná vzdálenost mezi kotvami,
γf - součinitel spolehlivosti (γf = 1,5) zohledňující nerovnoměrné rozdělení sil mezi
kotvy,
α - sklon kotvy od vodorovné roviny.
Síla v kotvě musí být menší než výpočtová únosnost táhla, která se stanoví ze vztahu
Sk  St = A R

(7.40)

kde A je průřezová plocha táhla (ocelová tyč nebo lano),
R - výpočtová pevnost ocele v tahu (tab. 7.3).
Na zabezpečení únosnosti musí být také splněna podmínka, aby Sk nebyla větší než síla,
kterou je schopné přenést ukotvení táhla v betonovém kořeni:
Sk  Sb = π da lka Rbt

(7.41)

kde da je průměr ocelového táhla,
lka - kotevní délka ocelového táhla v betonovém kořeni,
Rbt - výpočtová soudržnost mezi ocelí a betonem, která musí být menší než výpočtová
pevnost betonu v tahu.
Pokud se jako táhlo použije ocelová tyč, kořen kotvy se zhotoví z betonu B 20
(Rbt = 0,55 MPa při hlavním zatížení), při použití patentového drátu bude kořen z betonu B
30 (Rbt = 0,65 MPa).
Dále se vyžaduje, aby síla Sk nepřekročila výpočtovou únosnost kořene kotvy Rdk, danou
třením kořene o zeminu vztahem
Sk  Rdk = π dk lk τd

(7.42)

kde dk je průměr kořene,
lk - délka kořene,
τd - výpočtové tření kořene v zemině, které se může přibližně stanovit podle vzorce

d 

 h cos  tg  c
f

(7.43)

147

kde γ je objemová tíha zeminy nad kořenem,
h - hloubka středu kořene kotvy pod povrchem terénu,
α - sklon kotvy od vodorovné roviny,
φ - úhol vnitřního tření zeminy v okolí kořene,
c - soudržnost zeminy v okolí kořene,
γf - součinitel spolehlivosti (γf = 1,5 pro α < 30o, γf = 2,0 pro 30o  α  60o).
Jinou možností je využití zkušeností ze zatěžovacích zkoušek kotev. Klein a Mišove
(1986) zpracovali své poznatky ze slovenských geologických podmínek do jednoduché formy
v tab. 7.5. Kromě zjištěné hodnoty na mezi únosnosti kořene kotvy na délku 1 m (Fm1) jsou tu
pozoruhodné zjištění mobilizovaného tření na plášti kotvy τ a z odkopaných kotev průměru
proinjektovaného kořene (dk) v různých druzích zemin.
Tabulka 7.5 Parametry kotev ze zatěžovacích zkoušek
Hornina
skalní horniny
poloskalní horniny
štěrkovité injektovatelné
štěrkovité neinjekovatelné
písky střednězrnné a jemnozrnné
Soudržné zeminy tvrdé a pevné
konzistence
soudržné pevné až plastické – tuhé
soudržné plastické měkké

d
(cm)
12
12 - 22
25 - 40
28 - 35
22 - 35
20 - 28

τ
(kPa)
1000 - 1600
300 - 1000
250 - 320
230
150 - 180
130 - 190

15 - 40
30 - 45

100 - 130
50 - 70

Fm1 (kN/m) pro kořen
neinjektovaný injektovaný
350 - 500
350 - 500
200 - 400
100 - 400
200 - 400
70 - 200
200 - 250
50 - 100
110 - 200
20 - 60
80 - 170
30 - 80
70 - 150
40 - 100

15 - 40
10

Do návrhu vstupuje výpočtová hodnota únosnosti kořene kotvy. Dostaneme
ji ze zjištěné hodnoty na mezi únosnosti, kterou redukujeme součinitelem spolehlivosti:
γf = 1,5 pro dočasné kotvy
γf = 1,6 pro trvalé kotvy.
Technologie neinjektovaného kořene se v současnosti prakticky nevyskytuje hlavně
z důvodu chybějící protikorozní ochrany. Uplatňovala se při použití tyčové výztuže, která
se do zeminy zarážela nebo zavibrovávala. Proto se při této technologii dosahovalo i vyšší
únosnosti kořene.
Doporučujeme posoudit jednotlivé části kotvy podle vztahů (7.41) až (7.43), výsledek
porovnat s tab. 7.5 a až poté případně uvažovat o změně návrhu. Při této příležitosti je třeba
zdůraznit, že výše uvedený postup statického posouzení injektované kotvy je třeba považovat
jen za prognózu, jejíž věrohodnost se ověří až zatěžovací zkouškou.
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Při návrhu kotevního systému s injektovanými kotvami v jedné úrovni je třeba prokázat
vnitřní i vnější stabilitu zemního tělesa. Při posouzení vnitřní stability (obr. 7.11a)
se předpokládá, že kromě aktivního zemního tlaku, který vznikne v klínu ABE a působí
na pažení, může v důsledku velkých sil přejít do plastického stavu i oblast ohraničená klínem
ACDE. Na rovinu ED bude působit reakce podloží T odkloněná od normály o úhel φ podél
roviny CD aktivní zemní tlak Sa1 od klínu CDJ, vlastní tíha G klínu ACDE a v bodě D tlak
kořene Sk. Ve složkovém obrazci spočítáme uvedené účinky a dostaneme velikost reakce
zeminy T a maximální možnou sílu v kořeni Sk,max, na kterou můžeme kotvu napnout
s ohledem na vnitřní stabilitu. Kotvení bude stabilní, když bude zabezpečena alespoň
1,5násobná spolehlivost síly v kotvě Sk proti největší možné síle v kořeni
Sk,max  1,5 Sk

(7.44)

Obr. 7.11a Vnitřní stabilita kotevního systému – kotva v jedné úrovni

Obr. 7.11b) Vnitřní stabilita kotevního systému - kotvy ve třech úrovních
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Podobným postupem prokážeme vnitřní stabilitu systému s kotvami umístěnými
v několika úrovních (obr. 7.11b). Nejdříve se určí rovnováha pro první řadu kotev. Složením
vlastní tíhy G1 klínu AC1D1E, síly Sa1 působící na rovinu C1D1, aktivního tlaku zeminy Sa
se pomocí reakce na smykové ploše T1 stanoví maximální možná síla v kořeni Sk1,max. Dále
se pokračuje v určení rovnováhy klinu AC2D2E pro součet kotvících sil Sk1, max + Sk2,max.
Analogicky se postupuje při další úrovni kotev. Stabilita systému bude zachovaná, pokud
se splní podmínka

S

k ,max

 1,5  S k

(7.45)

Posouzení vnější stability kotevního systému je naznačeno na obr. 7.12. Určující bývá
obvykle smyková plocha procházející patou pažící stěny a vnějším obrysem kořene kotev.
Doporučuje se ale zkontrolovat i možné smykové plochy, protínající konstrukci pažení
a jednotlivé kotvy.

Obr. 7.12 Posouzení vnější stability kotevního systému
1 - pažící stěna, 2 - kotva, 3 - smyková plocha

Příklad 7.4
Zachyťte injektovanou kotvou. Rozměry pažící konstrukce, vlastnosti zemin
a posouzení kotvy jsou naznačené na obr. 7.13.
Výška pažící stěny je 8 m, hloubka vetknutí stěny je 3,0m, hloubka kotvy je 2,0 m.
Geologický profil je
0,0 – 13,0 m písek γ = 19,0 kNm-3, γsu = 10,7 kNm-3, φef = 33o
> 13,0 m jíl písčitý γ= 19,9 kNm-3
φef = 24o,
cef = 18 kPa
Hladina podzemní vody je 3,0 m pod terénem.
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Obr. 7.13a Návrh a posouzení injektované kotvy

Řešení
1.

V prvním kroku spočítáme výpočtové parametry:

Hlína: γd = γdγ = 18,3.1,0 = 18,3 kNm ,  d 
-3

 ef
 m

cef
16
22 o

 11,43 kPa

 20 o , cd 
 mc 1,4
11
,

Písek: γd = 20,0 . 1,0 = 20,0 kNm , γsu = 10,7 . 1,0 = 10,7 kNm ,  d 
-3

-3

33o
 30 o
1,1

cef
18
24 o

 12,86 kPa
Jíl písčitý: γd = 19,9 . 1,0 = 19,9 kNm ,  d 
 21,82 o , cd 
 mc 1,4
11
,
-3

2.

Součinitele zemních tlaků:


 
30 o 

Písek: K a  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  0,333 ,

2 
2 


Ko = 1 - sin φd = 1 - sin 30o = 0,5
Ka,zv = Ka + 0,25 (Kr - Ka) = 0,333 + 0,25 (0,5 - 0,333) = 0,375

 
30 o 

K p  tg 2  45o  d   tg 2  45o 
  3,0

2 
2 


Kp,zm = 0,67 Kp = 0,67 . 3 = 2,0
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jíl písčitý
 o 21,82 o 
K a  tg  45 
  0,46
2 

2

Ko = 1 - sin 21,82o = 0,63
Ka,zv = 0,46 + 0,25 (0,63 - 0,46) = 0,50

21,82 o 
K p  tg 2  45o 
  2,18
2 


Kp,zm = 0,67 . 2,18 = 1,46
3.

V dalším kroku spočítáme aktivní zemní tlaky a provedeme jejich redistribuci:

Aktivní zemní tlak v úrovni hladiny podzemní vody:
σaB = γ. hw . Ka = 20 . 6 . 0,333 = 40 kPa.m-1,
Aktivní zemní tlak v úrovni dna stavební jámy:
σaB = γ . hw . Ka + γsu . (h - hw ) . Ka = 40 + 10,7 . 2 . 0,333 = 47,3 kPa.m-1,
Aktivní zemní tlak v úrovni paty stěny:
σaC = γ . hw . Ka + γsu . (hs - hw ) . Ka = 40 + 10,7 . 8 . 0,333 = 68,5 kPa.m-1,
Pasivní zemní tlak v úrovni paty stěny:
σpC . D . Kp = 10,7 . 6 . 3 = 192,6 kPa.m-1,
Nulové zatížení je v hloubce z0, kde σa =σp.
σaz0 = σpz0 47,3 + 3,57 . z0 = 32,1 z0 → 28,53 z0 = 47,3 → z0 = 1,66m
Celkový tlak v úrovni paty stěny:
σz0 = σpz0 - σaz0 = 192,6 – 68,5 = 124,1 kPa

Vzhledem k tomu, že se jedná o kotvenou stěnu, která se nemůže v místě kotvy
vyklonit, provede se redistribuce zatížení podle následujícího obrazce a to tak, že největší
zatížení je v místě kotvení
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Obr.7.13b – průběh napětí za pažící stěnou
Poznámka: Kromě redistribuce napětí dle obrázku 7.13 b se používají i jiné redistribuce
napětí, například redistribuce dle obrázku 7.13 c. Obecně se způsob redistribuce stanovuje
obtížně, vždy je třeba vzít v úvahu deformaci pažící konstrukce.

Obr. 7.13 c – alternativní redistribuce u kotvené – pažící stěny
4. Provedeme analýzu síly v kotvě.
Spočteme sílu v kotvě. Platí: F = Sa1 + Sa2 + Sw1 + Sw2 – Sp
Sa1 = σB . 2 / 2 = 37,8 . 3 / 2 = 56,7 kN
Sa2 = σaB . 5 / 2 = 37,8 . 5 / 2 = 94,5 kN
Sw1 = σw . 5 . 5 / 2 = 360 / 2 = 125 kN
Sw2 = σw . 5 . 6 = 300

= 300 kN

Sp = σz0. 6 / 2 = 119,1 . 6 / 2 = 357 kN

F = 37,8 + 113,3 + 180 + 360 – 357 = 334,1 kN
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Odklon kotvy od vodorovné roviny zvolíme α = 25o, kotvy umístíme ve vzájemných
vzdálenostech l = 3,0 m. Jedna kotva bude potom namáhána silou
S l

Sk 

f

cos 



23,12 . 3 . 1,5
 114,8 Kn
cos 25o

Táhlo bude navrženo jako jedno 7drátové lano, které může předpínat sílu až do velikosti
160 kN. Tím bude splněna podmínka rovnice (7.45).
Kotevní délka táhla v betonovém kořeni musí splnit podmínku (8.79), odkud vychází:

Sk
114,8

 3,63 m  navrhneme lka = 3,7 m
 d a Rbt 3,14 . 0,0155 . 650

l ka 

Ze vztahů (7.42) a (7.43) pro stanovení výpočtové únosnosti kořene kotvy vypočteme
potřebnou délku kořene kotvy

d 

lk 

o
o
 h cos  tg 1 . 17  2,75 . 18,5 cos 25 . tg 35

 28,72 kPa
f
1,5

Sk
114,8

 4,24 m  navrhneme lk = 4,5 m
 d k  d 3,14 . 0,3 . 28,72

Rovnoměrné zachycení horizontálních siíl kotvami zabezpečíme kotevní převázkou
z válcovaného U profilu. Kotevní převázka se bude opírat o pažící stěnu a v roztečích 3 m
bude přichycena kotvou napnutou na sílu Sk = 114,8 kN. Kotevní převázka bude zatížena
rovnoměrným zatížením

f 

S k 114,8

 38,27 kN/m
l
3

Staticky bude působit jako rovnoměrně spojitý nosník, jehož maximální ohybový
moment nabývá hodnoty
Mmax = 0,1 f l2 = 0,1 . 38,27 . 32 = 34,443 kNm
Při použití oceli 10 370 bude třeba průřezový modul

Wpotr 

M max 34,443

 1,64 . 104 m3 = 1,64 . 105 mm3
R
210000

Navrhneme válcovaný profil U č. 20 (W = 1,91 . 105 mm3).
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Posouzení vnitřní stability kotvícího systému provedeme částečně graficky. Velikost
působících sil na klín zeminy bude

G

5,72  3,75
5,6 . 18,5  490,5 kN
2


35o 
S a  0,5  h 2 K a  0,5 . 18,5 . 5,72 2 . tg 2  45o 
  82,01 kN
2 


35o 
S a1  0,5  h12 K a  0,5 . 18,5 . 3,752 . tg 2  45o 
  35,25 kN
2 





3



35o
 12 o
3

Složením působících sil ve složkovém obrazci vychází Sk,max = 175 kN. Musí být
splněna podmínka (7.45):
Sk,max  1,5 Sk
175 kN  1,5 . 114,8 = 172,2 kN
Vzhledem k výslednému tvaru kotevního systému není třeba prokázat ve štěrkovitých
zeminách vnější stabilitu. Navrhnuté pažení vyhovuje všem požadovaným kritériím.
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8 GRAVITAČNÍ OPĚRNÉ ZDI
Opěrné zdi jsou konstrukce, zachytávající zemní tlaky (převážně násypů). Když
se opěrná zeď opírá o přirozený terén v zářezu, nazývá se zárubní zeď. Zárubní zdi jsou
namáhány menšími zemními tlaky než opěrné zdi. Z různých tvarů opěrných zdí se věnujeme
pouze gravitačním konstrukcím.
Při návrhu se nejprve zvolí předběžné rozměry podle empirických doporučení.
Navržená zeď se pak posuzuje na všechny vlivy možného porušení. Šířka základové spáry
b závisí na výšce zdi h, běžně se volí
b = (0,33 až 0,45) h

(8.1)

Základ bývá vysoký v = 0,6 až 2,0 m, vyložení základu v poměru 1:2 k jeho výšce.
Tloušťka zdi v koruně má být z technologických důvodů alespoň 0,6 m. Sklon líce je 5:1
až 10:1.

8.1 Zatížení zemním tlakem
Při návrhu opěrných zdí se běžně uvažuje s působením aktivního zemního tlaku.
Aby bylo možné zohlednit tento předpoklad, musí být splněny tyto podmínky:
1. Opěrná zeď může povolit, tj. pootočit se, anebo posunout do takové míry, až se v zemině
vytvoří aktivní stav napjatosti.
2. Pórový tlak v zemině je možné zanedbat.
3. Mechanické vlastnosti zemin se dají spolehlivě stanovit.
Každá opěrná zeď, která není v koruně pevně uchycená, může povolit natolik, že bude
splněna první podmínka. Aby se vyhovělo druhá podmínce, za rubem opěrné zdi se musí
zhotovit spolehlivá drenáž, která vyloučí působení hydrostatického tlaku vody. Na splnění
třetí podmínky je třeba předepsat druh zásypu a jeho způsob zpracování. Když některá z výše
uvedených podmínek není splněna, je třeba ve výpočtu uvažovat se zvýšeným aktivním
tlakem zemin, který se bude blížit tlaku v klidu.

8.2 Posouzení opěrné zdi
Správné posouzení stability opěrné zdi musí zohlednit všechny způsoby porušení, které
mohou nastat účinkem vnějších zatížení během předpokládané životnosti konstrukce. Když
některé z níže uvedených kriterií není splněno, je třeba udělat taková opatření (nejčastěji
změnu tvaru zdi), které umožní dosáhnout požadovanou spolehlivost nejen samotné zdi,
ale také její nejbližšího okolí. Pokud bude zeď vyšší než 2 m, její posouzení musí splnit
všechny podmínky předepsané pro konstrukce druhé geotechnické kategorie.
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Obr. 8.1 Stabilita gravitační opěrné zdi
1. Únosnost základové půdy (obr. 8.1a)

Výslednice sil zemního tlaku a vlastní tíhy opěrné zdi působí v základové spáře šikmou
excentricitou. Můžeme ji rozložit na složku N kolmou k základové spáře a složku H v rovině
základové spáry. Přitom předpokládáme, že kontaktní napětí v základové spáře bude
rovnoměrně rozdělené na efektivní plochu (bef . 1). Stabilitu základu opěrné zdi posuzujeme
pak jako pásový základ podle zásad známých z plošných základů:



N
 Rd
bef

(8.2)

2. Sedání zdi

Respektováním výpočtového schématu na obr. 8.1a prokážeme, že sedání opěrné zdi
nepřekročí přípustnou hodnotu
s  slim

(8.3)

Velikost sedání stanovíme postupem, známým z posouzení plošných základů.
3. Pootočení zdi (obr. 8.1c)

Když se může předpokládat homogenní podloží pod základem opěrné zdi do hloubky
rovné deformační zóně, pootočení základové spáry od výslednice sil R bude

tg 

12 M
 b 2 E def

(8.4)
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kde M je moment výslednice k těžišti základové spáry (M = R r),
b - šířka základové spáry,
Edef - modul přetvárnosti zeminy.
b
a konečné sedání. Pootáčení opěrné zdi umožní vznik
4
aktivního zemního tlaku. Gravitační opěrné zdi běžně snášejí pootáčení bez vážnějších
poruch. Je ale nutno zvážit, zda vzniklé deformace povrchu terénu neohrozí sousední stavební
konstrukce.

Vztah (8.4) platí pro excentricitu e 

Když je opěrná zeď založena ve vrstevnatém prostředí, je potřeba stanovit sedání pod
přední a zadní hranou (body A a B). Pootočení zdi se stanoví z rozdílu sedání pod oběma
hranami
tg 

s A  s B s

b
b

(8.5)

Pootočení zdi vypočtené podle vztahů (8.4) anebo (8.5) musí být podle zásad
navrhování plošných základů menší než limitní hodnota nerovnoměrného sedání.
4. Spolehlivost proti překlopení (obr. 8.1c)

Opěrná zeď se může kolem bodu A překlopit v případě, když výslednice zemního tlaku
směřuje mimo základovou spáru. Spolehlivost proti překlopení vyjádříme pomocí momentů
sil zabraňujících překlopení k momentům aktivních sil, usilujících zeď překlopit. Podle
Eurokódu 7 se požaduje alespoň 1,5 násobná spolehlivost

n 

G rg
S a ra

 1,5

(8.6)

Takový způsob porušení se dá očekávat zejména ve skalních horninách. V zeminách
nastane nerovnoměrné zvýšení namáhání základové spáry, co může vést k překročení
únosnosti podloží, projevující se zabořením přední části zdi.
5. Spolehlivost proti posunutí (obr. 8.1b)

Posunutí opěrné zdi podél základové spáry může nastat v situaci, kdy vodorovná složka
H výslednice R je větší než tření N tgφ. V jemnozrnných zeminách bude posunutí vzdorovat
rovněž soudržnost mobilizovaná na ploše základová spáry. Přitom zanedbáváme pasivní
odpor na přední části základu, který se může mobilizovat až po předchozí deformaci. Kromě
toho může být základ ze vzdušné strany opěrné zdi celý obnažený. Proto se nedoporučuje
uvažovat z této strany mobilizaci pasivního odporu zeminy. Podle Eurokódu 7
je doporučována 1,5 násobná spolehlivost; podle naší dosavadní zkušenosti je zapotřebí
dosáhnout dvojnásobné spolehlivosti:
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n 

N tg  cbef
H

 2,0

(8.7)

kde N je normálová složka výslednice sil R (N = R cos α),
H - horizontální složka výslednice sil R (H = R sin α),
δ - odklon výslednice sil R od normály k základové spáře,
φ - úhel vnitřního tření zeminy pod základovou spárou,
c - soudržnost zeminy pod základovou spárou,
b - šířka základové spáry.
Z rovnice (8.7) vyplývá, že běžně musí platit φ  2δ. Když se nedosáhne požadované
spolehlivosti (může často nastat v jílovitých zeminách), je třeba naklonit základovou spáru.
Jiným opatřením zabezpečujícím spolehlivost proti posunutí je zaražení štětovnicové stěny
před opěrnou zeď, nebo založení zdi na pilotách.
6. Spolehlivost proti zaboření zdi v důsledku překročení únosnosti zeminy v jejím

podloží (obr. 8.1d)
Při překročení únosnosti základové půdy (rovnice 8.2) dojde k vytvoření smykových
ploch a k zplastizování zeminy. V takovém případě může dojít k zaboření zdi do základové
půdy (není již podstatné, zda při zaboření dojde k svislému posunu, vodorovnému posunu
či k pootočení. Podmínkou postačující k vyloučení zaboření je rovnice 8.2.
7. Spolehlivost proti porušení zemního masivu (obr. 8.1e)

Stabilita zdi se může rovněž porušit, pokud dojde k překročení pevnosti zeminy
na kluzné ploše procházející za opěrnou zdí. Spolehlivost proti porušení se zjišťuje podobným
způsobem jako stabilita svahu, např. proužkovou metodou. Pozornost takovému posouzení
je třeba věnovat zejména v sesuvných územích, kde se dá očekávat aktivizace sesuvu
po předurčených smykových plochách.

Příklad 8.1
Úkolem je navrhnout a posoudit gravitační opěrnou zeď z prostého betonu, výšky
4,6 m. Za rubem opěrné zdi se nachází hlinitý štěrk třídy G4. Směrné normové charakteristiky
zeminy třídy G4 jsou: φef = 34o, cef = 4 kPa, Edef = 70 MPa. Na staveništi se odebraly vzorky
zemin, jejichž objemová tíha γ = 19,4 kNm-3.
Řešení
Základovou spáru navrhneme 1,4 m pod povrchem terénu. Celková výška opěrné zdi
potom bude h = 4,6 + 1,4 = 6,0 m. Šířku zdi v základové spáře zvolíme b = 0,4 h = 0,4 . 6 =
= 2,4 m. Výšku základu zvolíme v = 1,2 m, vyložení základu 0,5 v = 0,5 . 1,2 = 0,6 m. Pro
sklon líce 5:1 vychází šířka koruny 0,85 m. Navrhnutý tvar opěrné zdi je na obr. 8.2a.
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Obr. 8.2a Návrh a posouzení gravitační opěrné zdi
Při posouzení musíme nejprve stanovit vlastní tíhu zdi a polohu výslednice. Navrhnutý
tvar rozdělíme na jednoduché obrazce a určíme velikost a polohu parciálních vlastních tíh
k bodu B:
G1 = 4,8 m . 0,85 m . 24 kNm-3 = 98 kN/m

r1 = 0,425 m

G2 = 0,5 . 4,8 . 0,95 . 24 = 54,5 kN/m

r2 = 1,167 m

G3 = 2,4 . 1,2 . 24 = 69,1 kN/m

r3 = 1,2 m

Celková tíha zdi bude
G = Ʃ Gi = 98 + 54,5 + 69,1 = 221,6 kN/m
Polohu výslednice určíme z momentové výjimky
x

98 . 0,425  54,5 . 1167
,
 69,1 . 1,2
 0,85 m
221,6

Na opěrnou zeď bude působit zemina aktivním tlakem hodnotou
Sa = 0,5 γ h2 Ka = 0,5 . 19,4 . 62 . 0,321 = 112,09 kN/m
kde
30,91o 
 o 
2
o
Ka  tg  45    tg  45 
  0,321

2


2

d 


 m



34 o
 30,91o
11
,
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Protože pro posouzení je rozhodujíci větší zemní tlak, z tab. 8.1 použijeme hodnotu
γmφ = 1,1. S ohledem na tření štěrk - beton bude výslednice zemního tlaku odkloněná
2
od normály o hodnotu    .
3
Únosnost základové půdy
Graficky složíme vlastní tíhu se zemním tlakem, čímž dostaneme výslednici R = 285
kN/m, kterou můžeme rozložit do svislé a vodorovní složky (N = 266 kN/m, H = 103,5
kN/m). Výslednice R působí v základové spáře s excentricitou e = 0,3 m, odkloněná
od svislice o úhel α = 21o16´. Kontaktní napětí v základové spáře bude při působení
extrémních výpočtových sil

N
266

 147,78 kNm-2
bef 1m 1,8 . 1

 de 

Výpočtová únosnost základové půdy bude
Rd = cd Nc sc dc ic + γ1 d Nd sd dd id + 0,5 γ2 bef Nb sb db ib = 2 . 30,5 . 1,2 . 1,09 . 0,373 +
+ 19,4 . 1,5 . 19 . 1,05 . 1,08 . 0,373 + 0,5 . 19,4 . 1,8 . 16 . 0,97 . 1 . 0,373 =
= 364,7 kNm-2
σde = 147,78 kNm-2 < Rd = 364,7 kNm-2 - vyhovuje
Uplatněním výpočtových postupů uvedených v kap. 5 vychází sedání opěrné zdi
s = 2 mm, co může být považováno za zanedbatelně malou hodnotu.
Pootočení zdi
Podloží považujeme za homogenní, a proto můžeme použít vztah (8.4), podle kterého

tg 

kde

12 M
12 . 79,8

 7,56 . 10 4
2
2
 b E def 3,14 . 2,4 . 70000

M = R r = 285 . 0,28 = 79,8 kNm

Vyčíslené pootočení je menší než limitní hodnota pro tuhé staticky určité konstrukce
s masivním základem (slim = 5 . 10-3).
Spolehlivost proti překlopení prokážeme podle vztahu (8.6) momentovou podmínkou
k bodu A základové spáry

n 

G rg
S a ra



221,6 . 1,55
 3,22 > 1,5 - vyhovuje
112,1 . 0,95
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Spolehlivost proti posunutí prověříme vztahem (8.7)

n 

N tg  c bef
H



266 tg 30,91o  2 . 1,8
 1,57 < 2 - nevyhovuje
103,5

Abychom splnili požadovanou spolehlivost 2, musí platit
φ>2α
Z geometrie námi řešené opěrné zdi vyplývá, že má být splněna podmínka α < 15,45°.
Dostatečným úhlem bude úhel α = 15o. Když současný odklon výslednice od svislice
je 21o16´, bude třeba pootočit základovou spáru o 6o16´, abychom dostali požadovaný sklon
α = 15o.
Posouzení na předcházející účinky už nebudeme muset opakovat, protože ve všech
případech získáme zmenšením excentricity příznivější výsledky. V případě, že stačí
1,5násobná spolehlivost proti posunutí, původně navržená konstrukce vyhovuje bez úpravy
tvaru.
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