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Abstrakt 
 

Tématem této práce je zhodnocení základových poměrů v oblasti Horního Štěpánova. 
Ze zkoumané oblasti budou vybrány tři charakteristické lokality, pro které budou navrženy 
vhodné základové konstrukce (plošné či hlubinné) vyhovující na únosnost a sedání. V závěru 
práce dojde ke zhodnocení těchto lokalit. 
  
Klí čová slova 
  
zakládání staveb, Horní Štěpánov, geologie, geotechnika, patky, piloty, sedání, únosnost   
  
 
  
Abstract 
 
 The thesis focuses on evaluation of foundation conditions in Horní Štěpánov region. 
From this region will be chosen three typical localities, for which will be designed appropriate 
foundation constructions (shallow or deep) which meet the bearing capacity and settlement. In 
the end of thesis will be comparison of those localities. 
  
Keywords 
 
foundation engineering, Horní Štěpánov, geology, geotechnics, footings, piles, settlement, 
bearing capacity 
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1. ÚVOD 

Horní Štěpánov se nachází ve střední Moravě, přibližně 30 km na západ od 

města Prostějova.  

 

Obr. 1.1 Lokace Horního Štěpánova [1] 

Předmětem této bakalářské práce je zhodnocení inženýrskogeologických poměrů 

v oblasti Horního Štěpánova a jeho okolí.  

Z této oblasti jsou vybrány 3 lokality s charakteristickými základovými poměry. 

Ve vybraných lokalitách je v závislosti na základových poměrech navržena a posouzena 

základová konstrukce vícepodlažního skeletového objektu skladiště.  

Posouzení bude provedeno dle normy ČSN 73 1001, a to ručním výpočtem a 

v programu GEO5. 

Závěrem budou lokality zhodnoceny a porovnány. 

  



 

2. VŠEOBECNÁ SITUACE

2.1 Geomorfologie Horního Št

Horní Štěpánov 

v Olomouckém kraji, v

přibližně ve výšce 605 m n. m.

 Horní Štěpánov má rozsáhlý katastr o vým

polovina katastru je zalesn

katastrálními obcemi jsou Benešov, Ko

Konice. 

 Zkoumané lokality u Šebetova, Sv

Štěpánovské planiny, nicmén

tu zcela odlišná. 
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2. VŠEOBECNÁ SITUACE OBLASTI 

Geomorfologie Horního Štěpánova a okolí 

ěpánov se nachází spolu s jeho osadami Nové Sady a Pohora

Olomouckém kraji, v okrese Prostějov, v severní části Drahanské vrchoviny. Leží 

 ve výšce 605 m n. m. 

Obr. 2.1.1 Lokace Drahanské vrchoviny [2]

ěpánov má rozsáhlý katastr o výměře rovných 2000 ha. Více než 

polovina katastru je zalesněna, rozkládají se zde především jehličnaté lesy. Sousedními 

katastrálními obcemi jsou Benešov, Kořenec, Šebetov, Cetkovice, Sk

Zkoumané lokality u Šebetova, Světlé a Cetkovic jsou také sou

pánovské planiny, nicméně už do ní krajně zasahuje Boskovická brázda, geologie je 

jeho osadami Nové Sady a Pohora 

ásti Drahanské vrchoviny. Leží 

 

[2] 

e rovných 2000 ha. Více než 

edevším jehličnaté lesy. Sousedními 

enec, Šebetov, Cetkovice, Skřípov a Brodek u 

tlé a Cetkovic jsou také součástí okrsku 

 zasahuje Boskovická brázda, geologie je 



 

Vodopisné pom

Polovinou Horního Ště

a směřuje do Malé Hané. Nejvyšší 

stranu, kudy protékají pramenné pot

Boskovicemi. [4] 

2.1.1 Přiřazení ke geomorfologické jednotce

Systém:   

Subsystém:   

Provincie:   

Subprovincie:   

Oblast:   

Celek:    

Podcelek:   

Okrsek:   

Pozn.: Toto přiřazení platí pro všechny 3 zkoumané lokality.

- 12 - 

Obr. 2.1.2 Lokace Boskovické brázdy [3] 

Vodopisné poměry okolí Horního Štěpánova jsou př

Polovinou Horního Štěpánova protéká potok Úsobrnka, která pramení v

uje do Malé Hané. Nejvyšší část Horního Štěpánova se svažuje na opa

stranu, kudy protékají pramenné potůčky říčky Bělá, která posléze protéká 

azení ke geomorfologické jednotce 

  hercynský 

  Hercynské pohoří 

  Česká vysočina 

  Českomoravská soustava 

  Brněnská vrchovina 

  Drahanská vrchovina 

  Konická vrchovina 

  Štěpánovská planina 

ř řazení platí pro všechny 3 zkoumané lokality. 

 

 

pánova jsou přírodně pozoruhodné. 

pánova protéká potok Úsobrnka, která pramení v lese Javorníku 

pánova se svažuje na opačnou 

, která posléze protéká 
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2.2 Geologie Horního Štěpánova a okolí [5] 

 Zájmové území je součástí Českého masivu, konkrétněji oblasti 

moravskoslezské (moravskoslezské paleozoikum). 

2.2.1 Variské (hercynské) horotvorné procesy 

V Evropě dochází během středního devonu až spodního permu (tj. před 300 až 

380 miliony let) k významným horotvorným procesům, které označujeme jako variské 

(hercynské) vrásnění. Příčinou byl pohyb litosférických desek – srážka litosférických 

desek prakontinentů Gondwany a Laurussie (severoatlantského kontinentu). Výsledkem 

těchto srážek byl vznik rozsáhlého variského (hercynského) pásemného horstva, které 

označujeme jako variscidy (hercynidy). 

Český masiv je právě zbytkem tohoto variského (hercynského) horstva. Na 

stavbě českého masivu se podílejí především horniny prekambrického a paleozoického 

stáří. 

2.2.2 Devon 

 Vývoj v devonu se v různých oblastech ČR liší. Ve středních Čechách a na 

severozápadní a severní periferii Českého masivu spočívá devon konkordantně na 

siluru, v moravskoslezské oblasti je situace podstatně jiná, na bázi klastických uloženin 

leží vápencová ložiska. 

 V devonu u nás vznikla většina krasových oblastí s jeskynními systémy, např. 

macošské souvrství na Moravě. 

 Drahanský vývoj v oblasti Drahanské vrchoviny (část konicko-mladečský pruhu 

severozápadně od Konice) je ve spodní části reprezentován stínavsko-chabičovkým 

souvrstvím, v němž převládají anchimetamorfované (slabě metamorfované) jílové a 

prachovité, místy i vápnité břidlice. Nejnižší člen je z největší části tvořen klastickými 

uloženinami – pískovci, slepenci a písčitými vápenci, které leží na metamorfovaných 

drobách – kladenských fylitech. 
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 Převládají tu anchimetamorfované břidlice s polohami bazických vulkanitů, tufů, 

nečistých vápenců, s ložisky sedimentárních železných rud. Starší část obsahuje často 

zvýšený podíl prachové příměsi a fauny mají smíšený rýnsko-český ráz. Mladší část 

tvoří hlavně jílové a vápnité břidlice s tentakulity (živočichy s drobnými kónickými 

přímými ulitami) a faunami převážně českého rázu (trilobiti, ramenonožci). 

2.2.3 Karbon 

 Karbon je nazván podle svého nejvýznačnějšího prvku – černého uhlí. Období 

karbonu bylo nejdramatičtějším úsekem geologické minulosti našeho území.  

Karbon dělíme na spodní a svrchní, je mezi nimi význačný rozdíl. Ve spodním 

karbonu naprosto převažují mořské uloženiny (vápencové a kulmské facie), ve 

svrchním karbonu zcela převládají sedimenty sladkovodní. Je to způsobeno 

klimatickými změnami a působením horotvorných pohybů variského vrásnění. 

Spodnokarbonské uloženiny se především vyvíjí ve své spodní části ve 

vápencových nebo břidličných faciích, jejichž sedimentace pokračuje ze svrchního 

devonu. Střídání drob a břidlic v cyklech různých řádů svědčí o rychlém snosu 

klastického materiálu ze zvedaných pásem variského horstva. 

Na Drahanské vrchovině je nižší část sledu kulmské facie označována jako 

protivanovské souvrství, která se dále dělí na velenovské břidlice („jemný flyš“ 

s převahou břidlic a tenkými vložkami prachovců a drob), brodecké droby („hrubý flyš“ 

s převahou drob a s kořeneckým slepencem) a rozstáňské břidlice (podobné 

velenovským). Pozn.: Flyš – horniny charakteristické střídáním poloh jílovců a 

pískovců. Svrchní část sledu spodního karbonu tvoří myslejovické souvrství, pro něž je 

charakteristický proměnlivý faciální vývoj sahající od hrubých račicko-lulečských 

slepenců do jemnějších facií drob a břidlic. 

Do svrchního karbonu můžeme zařadit nejnižší výplně Boskovické brázdy 

(brázdou se označuje úzká příkopová propadlina). Tato nejnižší výplň je tvořena 

permokarbonskými uloženinami. 



 

Obr. 2.2.3 Schematická geologická mapa Drahanské vrchoviny (podle J. Dvo

2.2.4 Perm 

 Převážná část výpln

permu. Tato výplň je 
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chematická geologická mapa Drahanské vrchoviny (podle J. Dvo

část výplně v Boskovické brázdě je tvořena uloženinami spodního 

ň je značně asymetrická. Východní hranici brázdy tvo

 

chematická geologická mapa Drahanské vrchoviny (podle J. Dvořáka) [5] 

řena uloženinami spodního 

 asymetrická. Východní hranici brázdy tvoří rokytanské 



- 16 - 
 

slepence. Jsou nevrstevnaté, obsahují bloky a valouny hornin pokryvu brněnského 

masivu s převahou kulmských drob a prachovců a místy hojnými devonskými až 

spodnokarbonskými vápenci.  

Převládající část výplně brázdy je tvořena červenohnědě zbarvenými písčitými 

sedimenty říčního a jezerního původu. 

2.2.5 Křída 

 Nejnižším členem jsou perucké vrstvy, které počínají křemennými slepenci a 

pískovci, přecházejí přes prachovce do jílovců. Jedná se o říční a jezerní sedimenty, 

proto jsou mocnosti velmi proměnlivé. 

 Nad peruckými vrstvami jsou vrstvy korycanské. Jejich typickými horninami 

jsou světle šedé či rezavé, často diagonálně zvrstvené pískovce s kaolinickou základní 

hmotou, často s jemnozrnnými slepenci a ve vyšších polohách i prachovci. 

Etapu dalšího prohloubení a rozšíření areálu mořské sedimentace odráží 

bělohorské souvrství. Toto souvrství obsahuje vápnité šedozelené glaukonitické jílovce, 

které jsou složeny z drobných valounků křemene, hlíz fosfátů a fosfatizovaných 

organických zbytků. V nadloží bazální polohy jsou charakteristickou horninou opuky – 

světle šedé a žlutavé slínovce s prachovou příměsí. V oblastech, kam zasahoval přínos 

písčitého materiálu, převládají křemenné kvádrové pískovce. 

Křída se nevyskytuje přímo ve zkoumaných lokalitách. Větší výskyt křídových 

sedimentů se nachází severozápadně od lokality. 

2.2.6 Terciér 

 Nastupuje spodnobadenská transgrese (podstatné rozšíření moře). Ve druhé fázi 

této transgrese se uložily hlavně nevrstevnaté vápnité jíly – „tégly“, dále řasové a 

mechovkové vápence a vápnité pískovce. Třetihorní nezpevněné sedimenty budují 

v Českém masivu pánve. 
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2.2.7 Kvartér 

 Kvartérními pokryvy jsou aluvia a svahové sedimenty všeho druhu, např. hlíny a 

sutě, eluvia a deluvia, sprašoidní sedimenty, štěrky říčních teras a sedimenty glaciální. 

Petrograficky jsou velmi rozmanité. 

2.2.8 Shrnutí 

 Geologická stavba Horního Štěpánova je tvořena od nejnižších vrstev 

paleozoickými jemnozrnnými kulmskými drobami, prachovci a břidlicemi 

protivanovského souvrství, na kterých leží kvartérní deluviální sedimenty 

(kamenopísčité, kamenohlinité, hlinitokamenité), do lokality u Šebetova, Světlé a 

Cetkovic už zasahuje Boskovická brázda. Oblast je tvořena především permskými 

slepenci, na nichž opět leží kvartérní deluviální sedimenty. 

Pozn.: V příloze č. 1 je výsek geologické mapy zkoumaného území. 
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2.3 Vrtná prozkoumanost Horního Štěpánova a okolí [6] 

 Byla podána žádost České geologické službě (ČGS) – Geofondu o poskytnutí 

dat z vrtné databáze a inženýrsko-geologických posudků pro oblast Horního Štěpánova 

a okolí. 

 Z celkem 41 dokumentací archivních vrtů byl udělán ucelený obraz geologie 

oblasti, viz příloha 2 – Vrtná prozkoumanost území. 

 

Obr. 2.3.1 Vrtná prozkoumanost zájmového území [6] 

 Co se týče inženýrskogeologických posudků, o které byla ČGS podána žádost, 

jednalo se především o strany s výsledky laboratorních zkoušek, a to hlavně rozbory 

indexových vlastností pro zatřídění zeminy.    



- 19 - 
 

3. ZAKLÁDÁNÍ V CHARAKTERISTICKÝCH 

LOKALITÁCH 

3.1 Posuzovaná konstrukce 

Na zvolených lokalitách s různými základovými poměry se bude zakládat (tj. 

posuzovat na mezní stavy základové půdy) monolitická železobetonová rámová 

konstrukce (vícepodlažní nepodsklepená budova skladiště).  

 

Obr. 3.1.1 Schematický nákres skeletové konstrukce 

 

Obr. 3.1.2 Schematický nákres základové patky 
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Protože se jedná o skeletový systém konstrukce, budou jako základní základové 

konstrukce uvažovány základové patky.  

Návrh a posouzení konstrukce byl předmětem kurzu BL02: Betonové 

konstrukce. V tomto případě se vyjde z projektu tohoto kurzu, z něhož se přímo vezme 

spočítané zatížení na nejvíce namáhanou patku. 

 1. kombinace 2. kombinace 3. kombinace 

M [kNm] -119,69 -79,34 119,56 

V [kN]  -1606,63 -2085,68 -1606,83 

N [kN] 67,54 35,65 -64,61 

Tab. 3.1 Vnitřní síly působící na základ 

 

Obr. 3.1.3 Znaménková konvence – kladné směry působení vnitřních sil 
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3.2 Základy pro skeletový systém konstrukce 

3.2.1 Plošné základy [15] 

 Nejčastějšími typy plošných základů jsou základové patky, pásy, rošty a desky. 

Typ základu závisí především na statickém řešení konstrukce (např. skeletová 

konstrukce – patky, stěnová konstrukce – pasy). 

 Základové patky přenáší zatížení ze sloupů do základové půdy. Jedná se o 

nejčastější způsob založení právě pro konstrukce se skeletovým konstrukčním 

systémem. 

 Realizace patek z hlediska konstrukčního a ekonomického se doporučuje 

zpravidla do půdorysných rozměrů 3000 x 3000mm. Půdorysný tvar patek je čtvercový 

(návrh při centrickém zatížení), obdélníkový či kruhový. [16] 

1. mezní stav [17] 

�� ≥ ���  posouzení na 1. mezní stav, 

���  napětí v základové spáře vyvozené účinky extrémního výpočtového zatížení 

Výpočtová únosnost Rd se dle ČSN 73 1001 pro základ s vodorovnou 

základovou spárou stanoví z obecného vzorce, který vychází z teorie Brinch Hansena: 

	� = ������ + ����������� + �� �
� ��������  odvodněné podmínky 

	� = (2 + �)����� + �      neodvodněné podmínky 

  � = ���  

��  výpočtová hodnota soudržnosti [kPa], �� = 
��� , �  = 2  

�,��, �� součinitelé únosnosti [-], 

  � = (�� − 1)�$%&'�  pro  '� > 0 

  � = 2 + �    pro  '� = 0 

  �� = %&� *45 + -
�. /01-2 
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  �� = 1,5(�� − 1)%&'� 

'�  výpočtový úhel vnitřního tření [°],  '� = -
��3 

  � - = 1,5     pro  0 < ' ≤ 12° 
  � - = -

-78    pro  ' > 12° 
� , �� , ��   součinitelé tvaru základu [-], 

  � = 1 + 0,2 �9:
;9:

 

  �� = 1 + �9:
;9:

��<'� 

  �� = 1 − 0,3 �9:
;9:

 

>�? , @�?    rozměry – obdélníkového základu [m], 

� , �� , ��   součinitelé hloubky založení [-], 

  � = 1 + 0,1A�
� 

  �� = 1 + 0,1A�
� ��<2'�  

  �� = 1 

�  hloubka založení [m], 

>  šířka nebo průměr základu [m], 

� , ��, ��   součinitelé šikmosti zatížení [-],   � =  �� = �� = (1 − %&B)� 

B   úhel odklonu výslednice od svislice [°]. 

2.  mezní stav 

C < CDEF  posouzení na 2. mezní stav, 

�;G   mezní hodnota sednutí, pro vícepodlažní ŽB skeletové konstrukce 
  �;G = 60II  

Dle ČSN 73 1001 je doporučen výpočet sedání pomocí edometrického modulu. 
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� = J �KL − IG�MNL
OM��L

ℎQR
S

GT�
 

�   sednutí uvažovaného bodu, 

�KL     svislá složka napětí uvažovaným bodem od přitížení stavbou �M; ve 
středu i-té vrstvy, �K = �M;U� 

�M;  přitížení od stavby, �M; = ��V − ��� 

��V  kontaktní napětí, 

U�  redukční součinitel pro tuhou základovou konstrukci 

IG  opravný součinitel přitížení, závislý na druhu základové půdy, 

�MNL  původní geostatické napětí ve středu i-té vrstvy, �MN = �ℎ 

ℎQR  mocnost i-té vrstvy, 

OM��L  výpočtový edometrický modul i-té vrstvy základové půdy, OM�� = �
W O��? 

O��?  modul přetvárnosti, 

X  součinitel, X = 1 − �YZ
�7Y 

 

3.2.2 Hlubinné základy [18] 

Hlubinné základy se navrhují tam, kde základová půda není dostatečně únosná, 

není málo stlačitelná pro plošný základ nebo je-li nutno zakládat pod hladinu podzemní 

vody. Hlubinné základy přenáší zatížení do únosnějších vrstev základové půdy. 

Hlubinné základy vedou také často k podstatné úspoře stavebního materiálu – betonu. 

Mezi prvky hlubinného zakládání patří: studně, kesony, piloty, mikropiloty, podzemní 

stěny a jiné speciální technologie – kotvy, injektáže, atd. 

Piloty jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější prvky hlubinného zakládání. V ČR 

jsou pestré základové poměry, hlubinné zakládání na pilotách je nejvíce univerzální 

(skalní podklad většinou dosažitelný v 10 – 20m pod terénem). 
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3.3 Lokalita č. 1 

3.3.1 Situace [8] 

První zkoumaná lokalita je situována přibližně 400m na východ od Horního 

Štěpánova. Nadmořská výška lokality je přibližně 630m n. m., terén staveniště je téměř 

rovinný. 

Zájmový prostor je na vyvýšeném místě, v blízkosti se nenachází žádné vodní 

toky, které by mohly ovlivňovat zakládání (přibližně 400m na západ protéká potok 

Úsobrnka, nicméně potok protéká v nadmořské výšce kolem 600m n. m., tedy 

neovlivňuje lokalitu).   

 

Obr. 3.3.1 Situování 1. lokality [7] 

V lokalitě byly dne 29.8 2003 provedeny dva vrty pro potřeby inženýrsko-

geologického průzkumu pro stavbu 40m vysoké GSM věže 1800. Celkem bylo 

odvrtáno 5,5m jádrových vrtů, a to jádrovnicí na sucho průměru 195mm a 175mm, 

jádro vrtu bylo ukládáno do dřevěných vzorkovnic. Po ukončení vrtání byly vrty 

ponechány otevřené pro zjištění hladiny podzemní vody, nebyla však zajištěna, vrty 

byly zasypány. 
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Drobový skalní podklad vyskytující se v hloubce 2,0 – 3,0m pod terénem, je 

překryt kvartérním hlinitokamenitým pláštěm, který na povrchu přechází v humózní 

hlinitý písek. 

Tato lokalita v podstatě reprezentuje zakládání na Drahanské vrchovině. 

3.3.2 Návrh základu, posouzení na mezní stavy 

V tabulkovém programu Microsoft Excel byly vytvořeny pro potřeby posouzení 

na mezní stavy naprogramované tabulky, výpočet byl ověřen v programu GEO5.  

 

Obr. 3.3.2.1 Posuzovaný vrtný profil (vrt č. 15) 

Vstupní parametry 

mocnost vrstvy [m] Popis Zatřídění c [kPa] φ [°] 

0,0-0,2 (0,2) písek hlinitý, humózní S5, ulehlý 0 28 

0,2-2,0 (1,8) 
eluvium drobové, 

písčité G5, ulehlý 0 32 

2,0+ droba, rozpukaná R3 50 30 

mocnost vrstvy [m] ν β Edef[MPa] Eoed[MPa] γ [kNm
-3

] 

0,0-0,2 (0,2) 0,350 0,623 12,000 19,259 18,500 

0,2-2,0 (1,8) 0,300 0,743 50,000 67,308 19,500 

2,0+ 0,230 0,863 110,000 127,522 23,000 

1. MS – Únosnost základové půdy 

Na základě návrhu B, L a d byly spočítány parametry cpřibl a φpřibl, a to aritmetickým 

průměrem po hloubce smykové plochy zspřibl, která je zpětně závislá na pevnostních 

parametrech, v Excelu spočítáno cyklickým odkazem – iterativním výpočtem. Následně 
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byl spočítán vodorovný dosah smykové plochy lspřibl a parametr r udávající průběh 

logaritmické spirály smykové plochy. 

Smyková plocha byla vykreslena v programu AutoCAD 2008 a z jejího průběhu 

byly vyčteny potřebné parametry (jako je délka smykové plochy v jednotlivých vrstvách 

či obsah obrazce nad smykovou plochou do úrovně základové spáry) pro přesnější 

určení pevnostních parametrů a objemové tíhy zeminy pod základem ve smykové ploše. 

 

Obr. 3.3.2.2 Předpoklad smykových ploch podle Prandla [9] 

 Vztahy pro určení vážených průměrů pevnostních parametrů a objemové tíhy:  

φ = φ�(△ l� +△ l^) + φ^ △ l�
∑ △ l  

c = c�(△ l� +△ l^) + c^ △ l�
∑ △ l  

γ = γ�A� + γ^A�
∑A  

 Vztahy pro výpočet průběhu smykové plochy dle Prandla: 

cV = >�? ∗ �$�'
2cos (45 + -

�) ∗ /gh i*�
4 + jk�'

2 . %&'l 
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@V = >�?
2 + >�? ∗ %& *45 + '

2. ∗ exp (�
2 ∗ %&') 

k = kp ∗ exp (q ∗ %&') 

Poté už následuje klasický výpočet návrhových parametrů a součinitelů pro výpočet 

únosnosti základové půdy. [9] 

Výše zmíněný způsob výpočtu pevnostních parametrů je přibližný, nicméně 

vypočtené hodnoty v porovnání s hodnotami získanými z programu GEO5 značně 

korespondují. 

Směrné normové charakteristiky byly převzaty ze zprávy inženýrsko-geologického 

průzkumu. Ve zprávě však nebyly popsány charakteristiky drobového skalního 

podkladu, v úvahu proto byly převzaty hodnoty z tabulky „Technické vlastnosti hornin 

skalního podkladu a jejich normové zatřídění, platné pro území Prahy (podle HUDKA, 

1979).“ 

                          ρρρρn               Edef smyková pevnost  ČSN 

     (kg.m -3)         (MPa) Cef (kPa)     ϕϕϕϕef (°) 
73 1001  

ÚN 73 7010 
73 3050 

proterozoikum  
- droby, břidlice, 
prachovce 

2 500-2 
700 

800-10 000 
300-1 
500 

38-49 R2 6 IIIa-V 

2 050-2 
350 

30-250 300-150 22-43 - 4-5 VIa-VII 

-slepence 2 500-2 
700 

1 000-12 
000 

300-1 
500 

39-50 
R1-
2 

6-7 III-IV 

2 150-2 
350 

30-300 10-150 30-44 - 4-5 VI-VIIa 

- silicity 2 600-2 
750 

5 000-20 
000 

500-2 
000 

45-52 R1 7 I-III 

- - - - - - - 

- bazalty 2 500-2 
700 

1 000-15 
000 

400-1 
700 

39-50 R1 6-7 II-V 

2 150-2 
450 

20-300 10-150 30-44 - 4-5 Va-VII 

paleozoikum  
- žilné horniny 

2 500-2 
700 

800-1 200 
300-1 
500 

39-50 R1 6-7 III-V 

2 150-2 20-300 10-150 30-42 - 4-5 Va-VII 
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450 

- tufy, tufity, tufitické 
břidlice 

2 500-2 
650 

250-2 500 100-600 32-42 R3 5-6 IV-Va 

2 100-2 
350 

20-150 10-75 24-34 - 3-4 VIa-VIIa 

-granit (říčanský typ, 
sázavský typ) 

2 700        R1 6-7     

-        - 5   

- křemence 2 500-2 
700 

800-8 000 
200-1 
500 

40-49 R1 7 III-V 

- - - - - - - 

-jílovité břidlice 
(králodvorské, 
bohdalecké, vinické, 
libeňské, dobrotivské, 
olešenské, liteňské) 

2 400-2 
650 

2100-2 
350 

200-1 500 

12-100 

60-300 

10-70 

30-40 

19-30 

R2-
3 

- 

4-5 

3-4 

Va-VI 

VII-VIIa 

- droby, pískovce, 
prachovité břidlice, 
prachovce  
(třenické, milínské, 
dobrotivské - ve vývoji 
drob -, klabavské, 
šárecké, letenské, 
zahořanské, polyteichová 
facie bohdaleckého 
souvrství, kosovské, 
srbské) 

2 500-2 
700 

2 150-2 
450 

250-3 500 

20-200 

60-1 200 

10-90 

31-45 

22-38 

R2-
3 

- 

5-6 

3-5 

IV-Va 

VIa-VIIa 

  

- vápnité břidlice 
s vložkami vápenců 
(liteňské, dalejské) 

2 500-2 
650 

2 100-2 
400 

250-2 000 

12-120 

80-450 

10-70 

30-40 

19-30 

R2-
3 

- 

4-5 

3-4 

V-VI 

VIa-VIIa 

- vápence 
(deskovitě a lavicovitě 
vrstevnaté (kopaninské, 
přídolské, slivenecké, 
řeporyjské, dvorecko-
prokopské, zlíchovské, 
třebotovské, chotečské) 

2 500-2 
700 

2 150-2 
450 

1 000-10 
000 

30-300 

300-1 
200 

20-150 

34-44 

20-33 

R2 

- 

6 

4 

IIIa-V 

VIa-VIIa 

deskovitě a lavicovitě 
vrstevnaté s vložkami 
břidlic  (přídolské, 
lochkovské, dvorecko-
prokopské) 

2 500-2 
700 

2 150-2 
450 

700-6 000 

20-250 

150-1 
000 

15-120 

33-43 

19-32 

R2 

- 

5-6 

3-4 

IV-V 

VIa-VIIa 

mezozoikum (svrchní 
křída) 
- jílovce, písčité jílovce, 
prachovce (perucké s.) 

2 100-2 
250 

- 

15-50 

- 

70-250 

- 

13-26 

- 

R4 

- 

4 

- 

VI-VII 

VII 
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- pískovce, glaukonitické 
pískovce  
( korycanské s.) 

1 850-2 
250 

1 750-2 
100 

300-2 000 

40-200 

50-150 

10-50 

34-42 

30-38 

R4 

- 

5 

3-4 

V-VI 

VIa-VIIa 

- písčité slínovce, 
spongility (“opuky”) -
bělohorské s. 

2 000-2 
350 

1 850-2 
150 

500-4 000 

20-200 

150-1 
000 

20-150 

38-44 

20-33 

R2-
3 

- 

5 

3-4 

IIIa-V 

VI-VIIa 

 
Hodnoty v 1. řádku platí pro horniny nezvětralé středně (málo) rozpukané - HUDEK 
1979 (podle ČSN 73 1001 platí pro horniny zdravé) 
Hodnoty ve 2. řádku platí pro horniny zvětralé středně (značně) rozpukané - HUDEK 1979 
(podle ČSN 73 1001 odpovídají horninám mírně až silně zvětralým) 
ρn (kg.m-3) objemová hmotnost horniny v přírodních podmínkách 
Edef (MPa) statický modul celkové deformace (přetvárnosti) 
Cef (kPa) efektivní (zdánlivá) soudržnost 
ρef (°) efektivní úhel vnitřního tření 
ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 3050 Zemné práce 
ÚN 73 7010 Tunely a jiné podzemní stavby 
  
Tab. 3.3.2.1 Technické vlastnosti hornin skalního podkladu a jejich normové zatřídění, 
platné pro území Prahy (Podle HUDKA, 1979) [10] 

 Ačkoli je tabulka pro horniny z území Prahy, pro tuto studii postačí, když 

vybereme horninu stejného typu a stáří, jaká se nachází v naší zkoumané lokalitě, a 

vezmeme v úvahu střední hodnotu potřebné charakteristiky. 

Vstupní parametry   cd [kPa] 18,642 zspřibl [m] 2,402 

γ1 [kNm
-3

] 19,333   φd[°] 26,509 lspřibl [m] 7,434 

γ2 [kNm
-3

] 21,397   Součinitelé únosnosti r0 [m] 1,515 

B [m]  1,5   Nc 23,093 c [kPa] 37,284 

L = Lef [m]  1,5   Nd 12,518 φ [°] 30,509 

d [m] 1,2   Nb 8,618     

cpřibl [kPa] 33,348           

φpřibl[°] 30,666           

Výpočet Rd pro jednotlivé kombinace 

kombinace 
Bef [m] tgδ 

Sc Sd Sb 
B-2e N/V 

1 
a 1,471 0,039 1,196 1,438 0,706 

b 1,472 0,040 1,196 1,438 0,706 
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2 
a 1,445 0,016 1,193 1,430 0,711 

b 1,446 0,017 1,193 1,430 0,711 

3 
a 1,471 0,038 1,196 1,438 0,706 

b 1,472 0,039 1,196 1,438 0,706 

              

kombinace dc dd db 
ic=id=ib Rd 

(1-tgδ)
2
 [kPa] 

1 
a 1,090 1,081 1,000 0,923 1024,796 

b 1,090 1,081 1,000 0,921 1022,574 

2 
a 1,091 1,081 1,000 0,968 1072,006 

b 1,091 1,081 1,000 0,967 1071,367 

3 
a 1,090 1,081 1,000 0,926 1028,215 

b 1,090 1,081 1,000 0,924 1026,077 

Výpočet Zd (zatížení nad patkou a od patky (kromě zatížení od sloupu)) 

A) Zatížení stálé tl. [mm] γ [kNm
-3

] A' [m
2
] Zgi[kN] 

1. podlaha dlažba 25 23 2,003 1,151 

  cem. malta 60 20 2,003 2,403 

  tep. izolace 40 1,5 2,003 0,120 

2. podkladní beton 100 24 2,003 4,806 

3. zemina nad patkou 200 18,5 2,003 7,409 

4. patka   900 25 2,250 50,625 

Zatížení stálé celkem     Zgk= 66,515 

B) Užitné zatížení qk [kNm
-2

]=  7,5 2,003 15,019 

Zatížení užitné celkem     Zqk= 15,019 

Kombinace           

Zd,max = 1,35Zgk+1,5Zqk     Zd,max = 112,323 

Zd,min= 1,0Zgk     Zd,min= 66,515 

Posouzení únosnosti základové půdy 

kombinace 
M V N Zd[kN] ΣV 

[kNm] [kN] [kN] max/min V + Zd[kN] 

1 
a -119,690 1606,630 67,540 112,323 1718,953 

b -119,690 1606,630 67,540 66,515 1673,145 

2 
a -79,340 2085,680 35,650 112,323 2198,003 

b -79,340 2085,680 35,650 66,515 2152,195 

3 
a 119,560 1601,830 -64,610 112,323 1714,153 

b 119,560 1601,830 -64,610 66,515 1668,345 

Pozn.: V vždy snižuje moment => ΣM=M 
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kombinace 
IeI Aef σde = ΣV/Aef   Rd =  

ΣM/ΣV [mm] L(B-2e) [m
2
] [kPa]   [kPa] 

1 
a 14,362 2,207 778,894   1024,796 

b 13,979 2,208 757,743 

< 
1022,574 

2 
a 27,704 2,167 1014,359 1072,006 

b 27,126 2,169 992,425 1071,367 

3 
a 14,337 2,207 776,693   1028,215 

b 13,954 2,208 755,544   1026,077 

              

        max. využití [%] 94,622 

        VYHOVUJE 

2. MS – Sedání základové půdy 

bod z [m] d/z  κ1 zr1 [m] zr1/b I2 

1 0,200 6,000 1,512 0,302 0,202 0,693 

2 0,600 2,000 1,441 0,864 0,576 0,372 

3 1,050 1,143 1,370 1,438 0,959 0,232 

4 1,550 0,774 1,307 2,025 1,350 0,172 

5 2,050 0,585 1,258 2,579 1,719 0,128 

6 2,550 0,471 1,221 3,112 2,075 0,090 

7 3,300 0,364 1,180 3,893 2,595 0,067 

8 4,300 0,279 1,143 4,914 3,276 0,035 

9 5,300 0,226 1,118 5,926 3,951 0,027 

10 6,300 0,190 1,100 6,933 4,622 0,022 

bod σz[kPa] σor[kPa] m Eoed[MPa] hi[m] s [mm] 

1 548,077 27,100 0,300 67,308 0,400 3,209 

2 294,206 34,900 0,300 67,308 0,400 1,686 

3 183,483 44,550 0,200 127,522 0,500 0,684 

4 136,031 56,050 0,200 127,522 0,500 0,489 

5 101,232 67,550 0,200 127,522 0,500 0,344 

6 71,179 79,050 0,200 127,522 0,500 0,217 

7 52,989 96,300 0,200 127,522 1,000 0,264 

8 27,681 119,300 0,200 127,522 1,000 0,030 

9 21,354 142,300 0,200 127,522 1,000 0,000 

10 17,399 165,300 0,200 127,522 1,000 0,000 

          Σs [mm] 6,924 

          slim [mm] 60,000 

          VYHOVUJE 

Tab. 3.3.2.2 Tabulky pro výpočet mezních stavů pro 1. lokalitu 
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3.3.3 Výstup z programu GEO5 

 

 

 

Obr. 3.3.3.1 Výstup z programu GEO5 – 1. lokalita 
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3.3.4 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Ruční výpočet GEO5

zs [m] 2,402 2,420

ls [m] 7,434 7,390

φd [°] 26,509 26,541

cd [kPa] 18,642 18,235

γ1 [kNm-3] 19,333 19,333

γ2 [kNm-3] 21,397 21,252

bef [m] 1,445 1,457

Nd 12,518 12,562

Nc 23,093 23,147

Nb 8,618 8,662

sd 1,430 1,434

sc 1,193 1,194

sb 0,711 0,709

dd 1,081 1,081

dc 1,091 1,091

db 1,000 1,000

id=ic=ib 0,968 0,968

σde [kPa] 1014,359 1005,720

Rd [kPa] 1072,006 1061,430

s [mm] 6,924 7,000 

Tab. 3.3.4.1 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Pro ruční výpočet bylo počítáno se všemi kombinacemi zatížení, převzatými 

z projektu skeletové ŽB konstrukce skladiště. 

Pro výpočet v programu GEO5 byla použita již pouze kombinace 2a, která 

vyvozovala na patce nejnepříznivější účinek, zjištěný při ručním výpočtu.  

Z výše zobrazené tabulky je patrné, že se podařilo velice přiblížit ručním 

výpočtem výsledkům z programu GEO5. 
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3.3.5 Zhodnocení výsledků 

Patka o rozměrech B x L x H = 1500 x 1500 x 900mm při hloubce založení 

1200mm vyhoví na únosnost 

��� = rsrt, uvwxyz < �� = rs{|, ss}xyz (wt, }||%) 

a na mezní sedání.   

C = }, w|tFF < CDEF = }sFF 

 Základové poměry v 1. lokalitě jsou jednoduché, dle ČSN 73 1001 Základová 

půda pod plošnými základy lze staveniště zařadit do 2. geotechnické kategorie. 
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3.4 Lokalita č. 2 

3.4.1 Situace [12] 

 Druhá zkoumaná lokalita je situována přibližně 500m severně od Šebetova. 

Nadmořská výška oblasti je přibližně 430m n. m., terén staveniště je téměř rovinný. 

V naprosté blízkosti zájmového prostoru protéká malý potok Osaka, hladina 

podzemní vody v oblasti je ustálená v hloubce 3,5 – 4,0m pod úrovní terénu. 

 

Obr. 3.4.1 Situování 2. lokality [11] 
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 Inženýrskogeologický průzkum byl proveden v roce 1987. V lokalitě bylo 

provedeno celkem 12 vrtů (v příloze Vrtná prozkoumanost území se jedná o vrty 21-27) 

pro projektovanou výstavbu linky anaerobní fermentace prasečí kejdy (navrhovanými 

objekty byly čerpací stanice, dva bioreaktory, strojovny ČOV, plynojem, garáže, dílny a 

nádrže). 

 Geologické poměry už nejsou tak příznivé, jak tomu bylo v lokalitě č. 1. Povrch 

území překrývá humózní hlína o mocnosti 0,4m. Pod humózní hlínou následují vrstvy 

jílových hlín a jílů konzistence tuhé, nad HPV konzistence měkké. Celková mocnost 

kvartérního pokryvu je 9,5 – 14,3m. Předkvartérní podloží je budováno mohutnými 

vrstvami neogénních (mladotřetihorních) jílů pevné konzistence.   

3.4.2 Návrh základu, posouzení na mezní stavy 

V tabulkovém programu Microsoft Excel byly opět vytvořeny pro potřeby 

posouzení na mezní stavy naprogramované tabulky, výpočet byl také ověřen 

v programu GEO5.  

 

Obr. 3.4.2.1 Posuzovaný vrtný profil (vrt č. 23) 
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Vstupní parametry 

mocnost vrstvy [m] Popis Zatřídění c [kPa] φ [°] 

0,0-0,4 (0,4) hlína humózní, hnědá F5, tuhá 60 0 

0,4-0,8 (0,4) hlína jílovitá F6, tuhá 50 0 

0,8-1,5 (0,7) jíl, hnědošedý F6, tuhá 50 0 

1,5-3,0 (1,5) jíl, šedý F6, měkká 25 0 

3,0-11,0 (8,0) jíl, šedý F6, tuhá 50 0 

11,0-30,0 (19,0) jíl, pevný F8, pevná 80 5 

mocnost vrstvy [m] ν β Edef[MPa] Eoed[MPa] γ [kNm
-3

] 

0,0-0,4 (0,4) 0,400 0,467 4,000 8,571 20,000 

0,4-0,8 (0,4) 0,400 0,467 4,500 9,643 21,000 

0,8-1,5 (0,7) 0,400 0,467 4,500 9,643 21,000 

1,5-3,0 (1,5) 0,400 0,467 2,250 4,821 21,000 

3,0-11,0 (8,0) 0,400 0,467 4,500 9,643 21,000 

11,0-30,0 (19,0) 0,420 0,392 6,000 15,317 20,500 

Směrné normové charakteristiky byly převzaty ze zprávy inženýrsko-geologického 

průzkumu. 

1. MS – Únosnost základové půdy 

Mezní stavy v této lokalitě jsou počítány s totálními parametry pro neodvodněné 

podmínky. Návrhových pevnostních parametrů bylo dosaženo stejným postupem, jak 

v lokalitě č. 1. 

Vstupní parametry   cd [kPa] 23,542 zspřibl [m] 3,394 

γ1 [kNm
-3

] 20,840   φd[°] 0,000 lspřibl [m] 7,200 

γ2 [kNm
-3

] 21,000   Součinitelé únosnosti r0 [m] 3,394 

B [m]  4,8   Nc 5,142 c [kPa] 47,083 

L = Lef [m]  4,8   Nd --- φ [°] 0,000 

d [m] 2,5   Nb ---     

cpřibl [kPa] 40,130           

φpřibl[°] 0           

Výpočet Rd pro jednotlivé kombinace 

kombinace 
Bef [m] tgδ 

Sc Sd Sb 
B-2e N/V 

1 
a 4,736 0,018 1,197 --- --- 

b 4,749 0,022 1,198 --- --- 
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2 
a 4,691 0,008 1,195 --- --- 

b 4,710 0,010 1,196 --- --- 

3 
a 4,736 0,017 1,197 --- --- 

b 4,749 0,021 1,198 --- --- 

              

kombinace dc dd db 
ic Rd 

(1-tgδ)
2
 [kPa] 

1 
a 1,073 --- --- 0,965 202,139 

b 1,073 --- --- 0,957 200,851 

2 
a 1,073 --- --- 0,984 204,812 

b 1,073 --- --- 0,980 204,344 

3 
a 1,073 --- --- 0,967 202,366 

b 1,073 --- --- 0,958 201,131 

Výpočet Zd (zatížení nad patkou a od patky (kromě zatížení od sloupu))  

Výpočet Zd (zatížení nad patkou (kromě od sloupu), zatížení od patky) 

A) Zatížení stálé tl. [mm] γ [kNm
-3

] A' [m
2
] Zgi[kN] 

1. podlaha dlažba 25 23 22,793 13,106 

  cem. malta 60 20 22,793 27,351 

  tep. izolace 40 1,5 22,793 1,368 

2. podkladní beton 100 24 22,793 54,702 

3. zemina nad patkou 100 20,000 22,793 45,585 

4. patka   2300 25 23,040 1324,800 

Zatížení stálé celkem     Zgk= 1466,911 

B) Užitné zatížení qk [kNm
-2

]=  7,5 22,793 170,944 

Zatížení užitné celkem     Zqk= 170,944 

Kombinace           

Zd,max = 1,35Zgk+1,5Zqk     Zd,max = 2236,746 

Zd,min= 1,0Zgk     Zd,min= 1466,911 

Posouzení únosnosti základové půdy 

kombinace 
M V N Zd[kN] ΣV 

[kNm] [kN] [kN] max/min V + Zd[kN] 

1 
a -119,690 1606,630 67,540 2236,746 3843,376 

b -119,690 1606,630 67,540 1466,911 3073,541 

2 
a -79,340 2085,680 35,650 2236,746 4322,426 

b -79,340 2085,680 35,650 1466,911 3552,591 

3 
a 119,560 1601,830 -64,610 2236,746 3838,576 

b 119,560 1601,830 -64,610 1466,911 3068,741 

Pozn.: V vždy snižuje moment => ΣM=M 
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kombinace 

IeI Aef 
σde = 

ΣV/Aef   
Rd =  

ΣM/ΣV 

[mm] 

L(B-2e) 

[m
2
] 

[kPa] 
  

[kPa] 

1 
a 32,111 22,732 169,075   202,139 

b 25,679 22,793 134,843 

< 
200,851 

2 
a 54,480 22,517 191,963 204,812 

b 44,777 22,610 157,124 204,344 

3 
a 32,106 22,732 168,864   202,366 

b 25,667 22,794 134,632   201,131 

              

        max. využití [%] 93,726 

        VYHOVUJE 

2. MS – Sedání základové půdy 

bod z [m] d/z  κ1 zr1 [m] zr1/b I2 

1 0,250 10,000 1,527 0,382 0,080 0,955 

2 0,750 3,333 1,483 1,112 0,232 0,635 

3 1,250 2,000 1,441 1,801 0,375 0,482 

4 1,750 1,429 1,401 2,452 0,511 0,400 

5 2,500 1,000 1,349 3,373 0,703 0,322 

6 3,500 0,714 1,293 4,524 0,943 0,250 

7 4,500 0,556 1,249 5,620 1,171 0,222 

8 5,500 0,455 1,215 6,682 1,392 0,161 

9 6,500 0,385 1,188 7,723 1,609 0,135 

10 7,500 0,333 1,167 8,752 1,823 0,105 

bod σz[kPa] σor[kPa] m Eoed[MPa] hi[m] s [mm] 

1 99,547 57,350 0,200 4,821 0,500 9,134 

2 66,191 67,850 0,200 9,643 0,500 2,728 

3 50,243 78,350 0,200 9,643 0,500 1,793 

4 41,695 88,850 0,200 9,643 0,500 1,241 

5 33,565 104,600 0,200 9,643 1,000 1,311 

6 26,059 125,600 0,200 9,643 1,000 0,097 

7 23,141 146,600 0,200 9,643 1,000 -0,641 

8 16,782 167,600 0,200 9,643 1,000 -1,736 

9 14,072 188,600 0,200 9,643 1,000 -2,452 

10 10,945 209,600 0,200 9,643 1,000 -3,212 

          Σs [mm] 16,304 

          slim [mm] 60,000 

          VYHOVUJE 

Tab. 3.4.2.1 Tabulky pro výpočet mezních stavů pro 2. lokalitu 
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3.4.3 Výstup z programu GEO5 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4.3.1 Výstup z programu GEO5 – 2. lokalita 
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3.4.4 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Ruční výpočet GEO5

zs [m] 3,394 3,400

ls [m] 7,200 7,210

cd [kPa] 23,542 23,367

Nc 5,142 5,142

Sc 1,195 1,200

dc 1,073 1,072

ic 0,984 0,984

σde [kPa] 191,963 187,650

Rd [kPa] 204,812 152,030  (+2,5*20,840=204,130)

s [mm] 16,304 16,700
 

Tab. 3.4.4.1 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Pro ruční výpočet bylo počítáno se všemi kombinacemi zatížení, převzatými 

z projektu skeletové ŽB konstrukce skladiště. 

Pro výpočet v programu GEO5 byla použita již pouze kombinace 2a, které 

vyvozovala na patce nejnepříznivější účinek, zjištěný při ručním výpočtu.  

Z výše zobrazené tabulky je patrné, že se, až na hodnotu Rd, podařilo ručním 

výpočtem velice přiblížit výsledkům z programu GEO5. Školní verze programu GEO5 

(verze 5.7.18.0) počítá totiž výpočtovou únosnost základové půdy dle vztahu 

	� = (� + 2)�����> , 
kdežto dle normy se počítá se vztahem 

	� = (� + 2)�����> + �, � = ���. 
Po přičtení členu q do vzorce už opět získáváme přibližně stejné hodnoty 

výpočtové únosnosti základové půdy (viz. červené hodnoty v tab. 3.4.4.1). 
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3.4.5 Návrh hlubinného základu 

 Poněvadž jsou základové podmínky lokality dost nepříznivé, bylo by spíš 

vhodné založení na pilotách. 

 Pilota musí dosahovat až na únosné podloží, tedy v tomto případě pod kvartérní 

pokryv do neogenního pevného jílu. 

Geometrie 

 

Posouzení svislé únosnosti piloty 
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Mezní zatěžovací křivka 

 

 

Obr. 3.4.5.1 Výstup z programu GEO5 – 2. lokalita - pilota 
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3.4.6 Zhodnocení výsledků 

Patka o rozměrech B x L x H = 4800 x 4800 x 2300mm při hloubce založení 

2500mm vyhoví na únosnost  

��� = rwr, w}uxyz < �� = |st, �r|xyz (wu, {|}%) 
a na mezní sedání.   

C = r}, ustFF < CDEF = }sFF 

 Plošný základ menších rozměrů nevyhovuje na únosnost, při zvětšování základu 

dochází k podstatnému zvyšování zatížení, a to vede opět k většímu základu. Daleko 

lepším způsobem založení se tu jeví hlubinné založení, čili na pilotách. 

Pilota délky L = 15m o průměru d = 1,1m. vyhoví na mezní únosnost     

�� = |s�v, }�sxyz < ��� = |rtt, rtxyz (w{, |{t%) 

a na mezní sedání. 

C = }, |ssFF < CDEF = |vFF 

 Spočítáme-li objem betonu potřebný pro základovou patku a pro pilotu, zjistíme, 

že na pilotě podstatně ušetříme. Nehledě na menší pracnosti výstavby základu – 

nemusíme svahovat či pažit stavební jámu. 

Rozměry [m] Objem [m3]
Základová patka 4,8 x 4,8 x 2,3 52,992
Pilota 15 x 1,1 14,255

Úspora 73,1% betonu
 

Tab. 3.4.1.1 Základová patka x pilota – spotřeba betonu 
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3.5 Lokalita č. 3 

3.5.1 Situace 

Poslední lokalita se leží přibližně 800m na západ od obce Světlá. Je situována 

v rovinném terénu ve výšce přibližně 470m n. m.  

100 metrů směrem na jih od lokality protéká Cetkovický potok. 

 

Obr. 3.5.1 Situování 3. lokality [13] 

V lokalitě bylo provedeno celkem 8 průzkumných vrtů (v příloze Vrtná 

prozkoumanost území se jedná o vrty 36-43) do hloubky až 72m, zhotovených pro 

nerudný průzkum. 

Hladina podzemní vody byla zastižena až 68m pod úrovní terénu. 

Geologické poměry lokality jsou rozmanité, pod kvartérním pokryvem písčité 

hlíny mocnosti až 2,0m se střídají vrstvy vápenců a slínů. Přibližně v hloubce 50m se 

nachází vrstvy písků, které v 70m pod terénem přechází v pískovec. 
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3.5.2 Návrh základu, posouzení na mezní stavy 

V Microsoft Excelu byly opět vytvořeny tabulky na posouzení mezních stavů 

základové půdy a pro porovnání výpočet proveden v programu GEO5. 

 

Obr. 3.5.2.1 Posuzovaný vrtný profil (vrt č. 40) 

Vstupní parametry 

mocnost vrstvy [m] Popis Zatřídění c [kPa] φ [°] 

0,0-2,0 (2,0) hlína písčitá F3, tuhá 12 27 

2,0-5,0 (3,0) vápenec, porušený R4 85 27 

5,0-15,0 (10,0) slín, silně písčitý F4, tuhá 50 0 

15,0+ vápenec, celistvý R2 750 39 

mocnost vrstvy [m] ν β Edef[MPa] Eoed[MPa] γ [kNm
-3

] 

0,0-2,0 (2,0) 0,350 0,623 6,000 9,630 18,000 

2,0-5,0 (3,0) 0,210 0,888 165,000 185,737 23,000 

5,0-15,0 (10,0) 0,350 0,623 5,000 8,025 18,500 

15,0+ 0,160 0,939 5500,000 5856,998 26,000 
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 V tomto případě byl opět řešen problém s určením směrných normových 

charakteristik hornin – vápence porušeného a celistvého, dobře posloužila opět tabulka 

3.3.2.1 Technické vlastnosti hornin skalního podkladu a jejich normové zatřídění, platné 

pro území Prahy (Podle HUDKA, 1979). 

1. MS – Únosnost základové půdy 

Vstupní parametry   cd [kPa] 31,965 zspřibl [m] 2,135 

γ1 [kNm
-3

] 18,000   φd[°] 23,000 lspřibl [m] 6,200 

γ2 [kNm
-3

] 20,444   Součinitelé únosnosti r0 [m] 1,435 

B [m]  1,5   Nc 18,049 c [kPa] 63,930 

L = Lef [m]  1,5   Nd 8,661 φ [°] 27,000 

d [m] 1,2   Nb 4,878     

cpřibl [kPa] 57,645           

φpřibl[°] 27,000           

Výpočet Rd pro jednotlivé kombinace 

kombinace 
Bef [m] tgδ 

Sc Sd Sb 
B-2e N/V 

1 
a 1,471 0,039 1,196 1,383 0,706 

b 1,472 0,040 1,196 1,383 0,706 

2 
a 1,445 0,016 1,193 1,376 0,711 

b 1,446 0,017 1,193 1,377 0,711 

3 
a 1,471 0,038 1,196 1,383 0,706 

b 1,472 0,039 1,196 1,383 0,706 

              

kombinace dc dd db 
ic=id=ib Rd 

(1-tgδ)
2
 [kPa] 

1 
a 1,090 1,077 1,000 0,923 1000,304 

b 1,090 1,077 1,000 0,921 998,133 

2 
a 1,091 1,077 1,000 0,968 1046,530 

b 1,091 1,077 1,000 0,967 1045,900 

3 
a 1,090 1,077 1,000 0,926 1003,642 

b 1,090 1,077 1,000 0,924 1001,553 
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Výpočet Zd (zatížení nad patkou a od patky (kromě zatížení od sloupu)) 

Výpočet Zd (zatížení nad patkou (kromě od sloupu), zatížení od patky) 

A) Zatížení stálé tl. [mm] γ [kNm
-3

] A' [m
2
] Zgi[kN] 

1. podlaha dlažba 25 23 2,003 1,151 

  cem. malta 60 20 2,003 2,403 

  tep. izolace 40 1,5 2,003 0,120 

2. podkladní beton 100 24 2,003 4,806 

3. zemina nad patkou 200 18 2,003 7,209 

4. patka   900 25 2,250 50,625 

Zatížení stálé celkem     Zgk= 66,315 

B) Užitné zatížení qk [kNm
-2

]=  7,5 2,003 15,019 

Zatížení užitné celkem     Zqk= 15,019 

Kombinace           

Zd,max = 1,35Zgk+1,5Zqk     Zd,max = 112,053 

Zd,min= 1,0Zgk     Zd,min= 66,315 

Posouzení únosnosti základové půdy 

kombinace 
M V N Zd[kN] ΣV 

[kNm] [kN] [kN] max/min V + Zd[kN] 

1 
a -119,690 1606,630 67,540 112,053 1718,683 

b -119,690 1606,630 67,540 66,315 1672,945 

2 
a -79,340 2085,680 35,650 112,053 2197,733 

b -79,340 2085,680 35,650 66,315 2151,995 

3 
a 119,560 1601,830 -64,610 112,053 1713,883 

b 119,560 1601,830 -64,610 66,315 1668,145 

Pozn.: V vždy snižuje moment => ΣM=M 

              

kombinace 

IeI Aef 
σde = 

ΣV/Aef   
Rd =  

ΣM/ΣV 

[mm] 

L(B-2e) 

[m
2
] 

[kPa] 
  

[kPa] 

1 
a 14,359 2,207 778,769   1000,304 

b 13,977 2,208 757,651 

< 
998,133 

2 
a 27,700 2,167 1014,229 1046,530 

b 27,124 2,169 992,330 1045,900 

3 
a 14,335 2,207 776,568   1003,642 

b 13,952 2,208 755,451   1001,553 

              

        max. využití [%] 96,914 

        VYHOVUJE 
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2. MS – Sedání základové půdy 

bod z [m] d/z  κ1 zr1 [m] zr1/b I2 

1 0,200 6,000 1,512 0,302 0,202 0,691 

2 0,600 2,000 1,441 0,864 0,576 0,380 

3 1,175 1,021 1,353 1,589 1,060 0,232 

4 1,925 0,623 1,269 2,443 1,628 0,129 

5 2,675 0,449 1,213 3,244 2,163 0,090 

6 3,425 0,350 1,174 4,021 2,681 0,065 

7 4,300 0,279 1,143 4,914 3,276 0,040 

8 5,300 0,226 1,118 5,926 3,951 0,028 

9 6,300 0,190 1,100 6,933 4,622 0,022 

10 7,300 0,164 1,087 7,937 5,292 0,020 

bod σz[kPa] σor[kPa] m Eoed[MPa] hi[m] s [mm] 

1 547,531 25,200 0,200 9,630 0,400 22,534 

2 301,103 32,400 0,200 9,630 0,400 12,238 

3 183,831 44,625 0,300 185,737 0,750 0,688 

4 102,216 61,875 0,300 185,737 0,750 0,338 

5 71,314 79,125 0,300 185,737 0,750 0,192 

6 51,504 96,375 0,300 185,737 0,750 0,091 

7 31,695 114,250 0,200 8,025 1,000 1,102 

8 22,187 132,750 0,200 8,025 1,000 -0,544 

9 17,432 151,250 0,200 8,025 1,000 -1,597 

10 15,848 169,750 0,200 8,025 1,000 -2,256 

          Σs [mm] 37,184 

          slim [mm] 60,000 

          VYHOVUJE 

 

Tab. 3.5.2.1 Tabulky pro výpočet mezních stavů pro 3. lokalitu 
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3.5.3 Výstup z programu GEO5 

 

 

 

Obr. 3.5.3.1 Výstup z programu GEO5 – 3. lokalita 
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3.5.4 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Ruční výpočet GEO5

zs [m] 2,135 2,150

ls [m] 6,200 6,210

φd [°] 23,000 23,000

cd [kPa] 31,965 31,283

γ1 [kNm-3] 18,000 18,000

γ2 [kNm-3] 20,444 20,239

bef [m] 1,445 1,457

Nd 8,661 8,661

Nc 18,049 18,049

Nb 4,878 4,878

sd 1,376 1,380

sc 1,193 1,194

sb 0,711 0,704

dd 1,077 1,077

dc 1,091 1,091

db 1,000 1,000

id=ic=ib 0,968 0,968

σde [kPa] 1014,229 1005,600

Rd [kPa] 1046,530 1030,160

s [mm] 37,184 38,000 

Tab. 3.5.4.1 Porovnání výsledků z ručního výpočtu s výsledky z programu GEO5 

Pro ruční výpočet bylo počítáno se všemi kombinacemi zatížení, převzatými 

z projektu skeletové ŽB konstrukce skladiště. 

Pro výpočet v programu GEO5 byla použita již pouze kombinace 2a, které 

vyvozovala na patce nejnepříznivější účinek, zjištěný při ručním výpočtu.  

Z tabulky je patrné, že se opět podařilo ručním výpočtem dojít k přibližně 

shodujícím se výsledkům. 
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3.5.5 Zhodnocení výsledků 

Patka o rozměrech B x L x H = 1500 x 1500 x 900mm při hloubce založení 

1200mm vyhoví na únosnost  

��� = rsrt, ||wxyz < �� = rst}, vusxyz (w}, wrt%) 

a na mezní sedání,   

C = u{, r�tFF < CDEF = }sFF 

tedy o stejných rozměrech a hloubce založení jako v první zkoumané lokalitě. 

 Lokalita vykazuje vysokou únosnost, nicméně, mělo by býti bráno na zřetel, že 

pod únosnou vrstvou navětralého vápence tloušťky 3m, do které zasahuje smyková 

plocha, je vrstva tuhého slínu mocnosti 10m. Pravděpodobně by bylo vhodné posoudit 

vrstvu navětralého vápence na propíchnutí a matematické modelování problému 

v programu Plaxis 3D, aby bylo dosaženo komplexnějších výsledků. 
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4. ZÁVĚR 

Bakalářská práce splnila svůj cíl, jímž bylo nastínit inženýrskogeologické 

poměry Horního Štěpánova a okolí, a dále navrhnout vhodný způsob založení stejné 

konstrukce v lokalitách s různými základovými poměry, charakteristickými pro 

zkoumanou oblast. 

První (drobové eluvium, pod nímž je drobový skalní podklad) a třetí (pod 

vrstvou písčité hlíny střídání vrstev vápence a slínu) lokalita vykazují obdobnou 

únosnost základové půdy, větší sedání ve třetí lokalitě je způsobeno vyššími 

deformacemi zeminového kvartérního pokryvu, který má v této lokalitě větší mocnost 

než v lokalitě č. 1. 

Ve druhé lokalitě (vrstvy jílu konzistence měkké a tuhé na neogenním jílu 

konzistence pevné) je zapotřebí podstatně většího plošného základu, aby byla splněna 

podmínka únosnosti. Lepším způsobem zakládání objektu se tu jeví hlubinné založení, 

čili založení na pilotách, kdy mimo jiné úspora betonu činí přibližně 73%. 

1. lokalita 2. lokalita 3. lokalita
B = L [m] 1,50 4,80 1,50
H [m] 0,90 2,30 0,90
d [m] 1,20 2,50 1,20

σde [kPa] 1014,36 191,96 1014,23

Rd [kPa] 1072,01 204,81 1046,53

s [mm] 6,92 16,30 37,18 

Tab. 4.1 Porovnání plošných základů jednotlivých lokalit. 
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