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Abstrakt  

V první části bakalářské práce je oblast Kojetína zařazena jak geomorfologicky tak 
geologicky. Další část je věnována návrhu a posouzení plošného základu v několika lokalitách 
s různými základovými podmínkami. Navržené patky jsou posuzovány na únosnost a sedání. 
V závěru jsou shrnuty a porovnány výsledky výpočtů  
  
Klí čová slova 
geologie, geomorfologie, geotechnika, zakládání staveb, základové patky, únosnost, sedání  

  
  
  
Abstract 
In the first part of bachelor work there is an area of Kojetín classified both 
geomorphologically and geologically. Next part is dedicated to the project and to the 
qualifying of the single footing in several locations with different spread conditions. The 
designed single footing are checked for bearing capacity and for settlement as well.  
  
Keywords 

geology, geomorphology, geotechnics, foundation engineering, single footings, bearing 
capacity, settlement  
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1  ÚVOD 

Úkolem bakalářské práce je zhodnocení inženýrskogeologických poměrů v oblasti 

Kojetína a následný návrh studie vhodných způsobů založení stejné budovy v několika 

lokalitách studované oblasti s různými základovými poměry. 

První část práce zařazuje oblast Kojetína geomorfologicky a jsou popsány její 

geologické poměry. 

Ve druhé části jsou vybrány 2 různé lokality, které jsou detailně popsány. V těchto 

lokalitách je navržen plošný základ – patka tak, aby vyhověla na I. i II. mezní stav. 

V závěru bakalářské práce jsou porovnány výsledky z obou lokalit. 
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2  GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE KOJETÍNSKA 

2.1 Geomorfologické poměry 

Kojetín podle správního členění leží v jižní části Olomouckého kraje v okrese Přerov. 

Celá oblast podle geomorfologického členění patří do provincie Západní Karpaty. 

Západní Karpaty sem zasahují subprovincií Vněkarpatské sníženiny, která se člení na 

Západní a Severní Vněkarpatské sníženiny. Kojetínsko leží v oblasti Západních 

vněkarpatských sníženin a to konkétně v podoblasti Hornomoravský úval. 

 

Obr. 2-1 Geomorfologické členění ČR (Kojetín je vyznačen černou tečkou) 

Hornomoravský úval tvoří široká, protáhlá sníženina o rozloze 1315 km2, střední výšce 

225,8 m a středním sklonu 0°54´. Úval se táhne od Libiny na severu po Otrokovice na 

jihu. Ze severu je Hornomoravský úval vymezen Hanušovickou vrchovinou, na 

východu Nízkým Jeseníkem, Moravskou Bránou a Podbeskydskou pahorkatinou, 

jihovýchodní hranici tvoří Vizovická vrchovina. Na jihu je Napajedelskou bránou 

vymezen od Dolnomoravského úvalu. Na jihozápadě sousedí s Chřiby a Litenčickou 

pahorkatinou a na západě s Vyškovskou bránou a Drahanskou vrchovinou. Na 

severozápadě hraničí se Zábřežskou vrchovinou. Maximální délka oblasti je 85 km, 

max. šířka je 28 km. [1] 
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Obr. 2-2 Geomorfologické členění Hornomoravského úvalu (město Kojetín je vyznačeno červeně) 

V rámci Hornomoravského úvalu jsou vymezeny čtyři geomorfologické podcelky: 

Prostějovská pahorkatina (západ), Středomoravská niva, Holešovská plošina 

(jihovýchod) a Uničovská plošina (sever). 

Oblast Kojetína leží na hranici Prostějovské pahorkatiny a Středomoravské nivy. 
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Středomoravská niva je akumulační rovina podél řeky Moravy a dolní Bečvy, táhnoucí 

se v pruhu od Litovle až po Otrokovice. Šířka pruhu se pohybuje v rozmezí 2 - 13 km, 

délka dosahuje přibližně 70 km. Rozloha geomorfologického okrsku je 415 km2, střední 

výška 206,1 m a střední sklon 0°22´. Leží ve střední části Hornomoravského úvalu. 

Severozápadní část Středomoravské nivy spadá do CHKO Litovelské Pomoraví. [1] 

2.2 Geologické poměry 

Karpatská soustava je mnohem mladší než Český masiv. Byla zformována teprve 

procesy alpínského vrásnění, hlavně v intervalu posledního sta milionů let od svrchní 

křídy do terciéru. 

Na území ČR zasahuje úsek vnější části Západních Karpat, tvořený příkrovy 

mezozoických a terciérních hornin. Ty byly na východní okraj českého masivu 

nasunuty od jihu a jihovýchodu hlavně během mladšího terciéru – miocénu – přibližně 

před 15-25 miliony let.  

Ke Karpatské oblasti klademe i mořské a sladkovodní uloženiny, které se zachovaly 

v předpolí v tzv. karpatské předhlubni. Karpatská předhlubeň na Moravě je vyplněná 

převážně mořskými sedimenty miocenního stáří a sladkovodními sedimenty 

pliocenními. Hornomoravský úval patří do střední části karpatské předhlubně. 

Koncem miocénu a v pliocénu se v oblasti Hornomoravského úvalu vytvořil nový 

sedimentační prostor. Poklesem podél zlomů SZ – JV směru vzniká sladkovodní pánev, 

vyplňovaná jezerními a říčními, místy svahovými a přívalovými sedimenty převážně 

pliocenního stáří. Na severu převládá klastický materiál přinášený z Českého masivu, na 

jihu z Karpat. V nižší části (tzv. spodní souvrství, mocnost až 100 m) jsou sedimenty 

rudě a rezavě zbarvené (snos fosilních zvětralin) a jsou rozšířeny i mimo prostor 

Hornomoravského úvalu. Ve vyšším, tzv. svrchním souvrství (mocnost až 100 m) 

převažují monotónní šedé, zelenavé až černohnědé jíly a písky s četným polohami 

ulehlých jílů a lignitu. Jsou vázány na silněji klesající části zúžené pánve a jejich vzácná 

fauna dokládá stáří svrchního pliocénu. Poklesové pohyby pokračovaly i v pleistocénu a 

místy dosáhly hodnoty až 300 m. [1] [2] 
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V kvartéru, přesněji v pleistocénu, patřila plocha Hornomoravského úvalu do 

příledovcové neboli periglaciální zóny. Tuto oblast můžeme zařadit k tzv. akumulačním 

oblastem, pro které jsou typické rozsáhlé údolní nivy, říční terasy, povrchy 

proluviálních a deluviálních sedimentů a pokryvů spraší a sprašových hlín. 

Pro Středomoravskou nivu jsou typické fluviální, fluviolakustrinní a eolické sedimenty. 

Nejstaršími sedimenty kvartéru jsou středně pleistocénní (mindelské) fluviolakustrinní 

písky a štěrkovité písky, spočívající na uloženinách neogénu. Sedimentace probíhala 

opakovaně v jezerní pánvi porušované poklesem ve směru podélných a příčných 

tektonických linií. Fluviolakustrinní sedimenty obsahují nepravidelné polohy písčitých 

jílů. Průměrná mocnost souvrství je 35 m, maximální v oblasti Hulína, až 45 m. 

Souvrství fluviolakustrinních sedimentů mindelského stáří uložené v centrální části 

Hornomoravského úvalu je omezeno na východě Holešovským zlomem a na západě 

Kvasickým zlomem. Tvoří ho převážně šedavé, drobnozrnné štěrkopísky a hrubozrnné 

písky o velikosti valounů 3 - 5 cm. V severní části tohoto prostoru převažují 

štěrkopísky, směrem k jihu se uplatňuje písčitá facie. Převážná většina uloženin pochází 

z povodí Moravy s typickým obsahem křemene, krystalinických hornin z oblasti 

Jeseníků a světlých silicifikovaných glaukonitických pískovců z křídy. Od východu jsou 

přinášeny do tohoto sedimentačního prostoru flyšové pískovce, jež sem vnáší řeka 

Bečva, od západu pak kulmské droby a břidlice přinášené řekou Hanou a Valovou. 

Plošně nejrozsáhlejší fluviální akumulace je tvořena hlavní terasou, která je v povodí 

řeky Moravy označována jako Kralická. Nejlépe je zachována na levém břehu řeky 

Moravy, mezi Hulínem a Záhlinicemi. Jedná se o nejdůležitější morfostratigrafickou 

úroveň této oblasti. Na celém území je terasa zdvojená. Vznik spodní (starší) akumulace 

klademe do mindelského (holsteinského) interglaciálu a svrchní akumulaci (mladší) do 

spodního rissu (sálské zalednění). Mocnost svrchní akumulace bývá 5 - 9 m, báze 

spodní kolísá kolem dnešní úrovně hladiny řeky Moravy. 

Sedimenty ukládané Moravou tvoří štěrkopísky s převahou písčité složky (valouny v 

průměru 3 - 4 cm, max. 6 cm). Zrna jsou u odolných hornin poloostrohranná, u méně 

odolných (kulmské droby a břidlice) polooválná. [1] [2] 
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Nejmladšími sedimenty jsou nivní (povodňové) hlíny, které jsou vázány již na období 

holocénu. 

 

Obr. 2-3 Geologická mapa širší oblasti – Kojetín je vyznačen červeným křížem 
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Obr. 2-4 Geologická mapa Kojetína, kvartér je zastoupen - 1: fluviální písčitohlinité sedimenty, 2: 

slatiny a slatinné zeminy, 3: deluviální sedimenty, 4: deluviální hlinito-písčité sedimenty, 5: 

deluviofluviální sedimenty, 6: spraše a sprašové hlíny, 7 – 10: fluviální písčité štěrky, 11: 

deluvioeolické sedimenty 
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3  ZAKLÁDÁNÍ V KOJETÍNE 

V oblasti Kojetína byly vybrány 2 různé lokality pro návrh a posouzení plošného 

základu železobetonového skeletu. I. lokalita Most přes řeku Moravu a II. lokalita 

Polkovice (obec severně od Kojetína). V každé z lokalit byl určen geologický profil 

pomocí vyhodnocených vrtů, které byly získány z databáze České geologické služby – 

Geofondu. 

Základové poměry ve vybraných lokalitách byly vyhodnoceny jako složité. Základová 

půda se v rozsahu stavebního objektu podstatně nemění, jednotlivé vrstvy mají přibližně 

stálou mocnost a jsou uloženy vodorovně, ale situaci všude ovlivňuje přítomnost 

podzemní vody. Železobetonový skelet s výplňovým zdivem, na který je navrhována 

patka, patří mezi náročné konstrukce. Podle složitosti základové půdy a náročnosti 

konstrukce lze tedy zakládaní v těchto lokalitách řadit do 3. geotechnické kategorie. [3] 

Pro posouzení na I. mezní stav (MS) a pro 3. geotechnickou kategorii je nutný výpočet 

únosnosti Rd. Výpočtová únosnost Rd se podle ČSN 73 1001 pro základ s vodorovnou 

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

Rd = cd . Nc . sc . dc . ic + γ1 . d . Nd . sd . dd . id + γ2 . b/2 . Nb . sb . db . ib             ( 3-1 ) 

γ1, γ2   - objemová tíha nad a pod základovou spárou v kNm-3, 

b   - efektivní šířka základu v m, 

Nc, Nd, Nb  - součinitelé únosnosti závisející na výpočtovém úhlu vnitřního tření, 

d   - hloubka založení v m, 

cd   - výpočtová hodnota soudržnosti v kPa, 

sc, sd, sb  - součinitelé vyjadřující tvar základu, 

dc, dd, db  - součinitelé vyjadřující vliv hloubky založení, 

ic, id, ib  - součinitelé vyjadřující vliv šikmosti zatížení. 
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Posouzení na I. MS: 

Pro 3. geotechnickou kategorii se výpočtová únosnost Rd porovnává s napětím 

v základové spáře vyvozeným účinky extrémního výpočtového zatížení σde.  

σde = Vde / Aef                                                          ( 3-2 ) 

σde  – extrémní výpočtové kontaktní napětí, 

Vde  – extrémní svislá výpočtová síla (včetně tíhy základové konstrukce), 

Aef  – efektivní plocha základu 

Je-li Rd > σde základ vyhovuje. 

Výpočet sedání uvažujeme s vlivem strukturní pevnosti zeminy. Sedání vypočtené 

podle tohoto vztahu se nejvíce blíží sedání skutečnému, naměřenému geodeticky. 

Konečné sedání určujeme pomocí sumace jednotlivých vrstev, s vlivem strukturní 

pevnosti. Revidovaná ČSN 73 1001 doporučuje výpočet sedání pomocí edometrického 

modulu: [3] 

s = (σzi – mi . σori / Eoedi) . hi                                    ( 3-3 ) 

s  – sednutí uvažovaného bodu, 

σzi  – svislá zložka napětí pod uvažovaným bodem od přitížení stavbou σol ve středu 

i-té vrstvy, 

mi  – opravný součinitel, 

σori  – původní geostatické napětí ve středu i-té vrstvy, 

hi  – mocnost i-té vrstvy, 

Eoedi  – výpočtový edometrický modul i-té vrstvy základové půdy. 
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Posouzení na II. MS: 

V souladu s požadavkem mezního stavu použitelnosti stavební konstrukce je třeba, aby 

průměrná hodnota sm konečného sednutí zůstala v mezích hodnot podle normy. 

Platí tedy sm < sm,lim. 

Velikost mezní hodnoty konečného celkového sednutí je dána druhem stavby. Pro 

železobetonové skelety s výplňovým zdivem je hodnota sm, lim = 60 mm. [3]  

Vstupní hodnoty zatížení na základovou patku byly stanoveny ze statického výpočtu 

železobetonového rámového skeletu. Řešení výpočtu vnitřních sil ŽB skeletu není 

předmětem této bakalářské práce a proto není uvedeno. 

Vde = 2681 kN, Hde = 54 kN, Mde = 103 kNm. 

3.1 I. lokalita - Most přes řeku Moravu 

 

Obr. 3-1 I. Lokalita Most je označena červeným bodem 
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Lokalita Most se nachází ve východní části města Kojetín, na levém (východním) břehu 

řeky Moravy (viz. Obr. 3-1). Lokalita je situováná za mostním objektem přes Moravu. 

Most slouží silniční dopravě a je po něm vedená silnice 436 z Kojetína do obce 

Chropyně. 

Z geomorfologického hlediska patří oblast do jižní čísti Dolnomoravského úvalu 

do Středomoravské nivy a typologicky jde o reliéf v rovině akumulačního rázu a je 

součástí nižších fluviálních teras a údolních niv. 

Jako podklad pro posouzení základu v této lokalitě posloužilo celkem 6 vrtů, 

provedených v rámci inženýrsko-geologického průzkumu pro stavbu mostního objektu 

přes řeku Moravu v roce 1984.  

 

 

Obr. 3-2 Situace vrtů na lokalitě Most 
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Obr. 3-3 Geologické profily vrtů na lokalitě Most (hloubky jsou uváděny v metrech) 
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Předkvartérní podloží tvoří neogenní jílovce miocenního stáří, zvětrané ve svrchní části 

na jíly až jílovité hlíny. Jílovce byly zastiženy v hloubce 8 – 15 m. Kvartérní pokryvy 

představují náplavové sedimenty údolní terasy řeky Moravy. Bazální vrstvu kvartérních 

sedimentů tvoří souvislá vrstva hlinito-písčitých štěrků, šedých až modrošedých, 

převážně zvodněných, ulehlých, o mocnosti 2,6 – 6,9 m. Vrty JV-1, JV-2 a JS-3 byla 

zjištěna vrstva hlinitého písku, modrošedého, středně ulehlého o mocnosti 0,3 – 0,6 m. 

Hlinito-písčité štěrky a písky jsou překryty šedohnědými náplavovými hlínami, 

proměnlivě písčitými a jílovitými, s tuhou a pevnou konzistencí.  

Podzemní voda je vázána na vrstvu hlinito-písčitých štěrků. Hladina podzemní vody 

bude ovlivňována úrovní vody v řece Moravě a atmosférickými srážkami. V době 

průzkumných prací byla hladina podzemní vody naražená v hloubce 3,2 m (vrt JV-2) až 

4,3 m (vrt JS-3). Ustálená hladina podzemní vody kolísá od 2,2 m (vrt JV-2) do 4,0 m 

(vrt JS-3). Ve výpočtech se počítá s ustálenou hladinou podzemní vody. [4] 

Pro výpočty plošného založení byly vybrány 2 vrty. Vrt JV-2, založení na ulehlém 

štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy a vrt JS-5, založení na náplavové hlíně se střední 

plasticitou. 

Tab. 3-1 Směrné normové charakteristiky zemin na lokalitě Most 

Popis Symbol Konzistence ν β 
γ Edef cu φu cef φef 

kNm-3 MPa kPa ° kPa ° 

hlína se 
střední 

plasticitou 
F5/MI 

pevná 

0,4 0,47 20 6,5 70 5 16 21 
Sr > 8 

písek 
hlinitý 

S4/SM ulehlý 0,3 0,74 18 10  -   -  5 29 

štěrk s 
příměsí 

jemnozrnné 
zeminy 

G3/G-F ulehlý 0,25 0,83 19 95  -  - 0 36 
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3.1.1 Založení patky na ulehlém štěrku 

Posouzení na I. MS – únosnost: 

Výpočet svislé únosnosti zeminy Rd byl proveden v program Microsoft Excel podle 

vzorce, který vychází z teorie Brinch Hansena, vzorec (3-1). Do programu byly zadány 

vstupní parametry: zatížení na patku, směrné normové charakteristiky zemin a rozměry 

patky. Rozměry patky byly voleny tak, aby byla splněna podmínka posouzení na I. MS. 

Podmínka posouzení na I. MS: 

Rd > σde  

Výpočet byl proveden pro geologický profil vrtu JV-2. Hloubka založení byla zvolena 

1,1 m a rozměry základu 2,2 x 2,0 m, výška patky 0,7 m.  

Při nestejnorodé základové půdě a pro přesnější výpočet únosnosti je třeba zohlednit 

obrazec porušení. Obrazec porušení – smyková plocha, vymezuje tzv. aktivní oblast 

(oblast I), kde pod zatíženou plochou je aktivní stav mezní rovnováhy podle Rankina. 

Tento klín vytlačuje zeminu do stran do oblasti III s pasivním stavem, působícím vedle 

základu. Přechodová plastická oblast II se nazývá Prandtlův klín. Tato oblast je 

omezena smykovou plochou ve tvaru logaritmické spirály 

r = r0 . e
ϑtgφ                                                      ( 3-4 ) 

r  – průvodič, 

r0  – počáteční průvodič, 

ϑ  – sklon úhlu mezi r a r0. 

Smyková plocha svírá v aktivní oblasti s povrchem úhel 45 + φ/2 a v pasivní oblasti 

vychází na povrch pod úhlem 45 - φ/2. Na obrázku 3-4 je znázorněn předpoklad tvaru 

smykové plochy při dosažení mezní únosnosti podle Prandtla. Z obrázku je zřejmé, že 

smyková plocha zasahuje do hloubky pod hladinu podzemní vody a je nutno tuto 

skutečnost zohlednit při výpočtech. [3] 
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Obr. 3-4 Tvar smykové plochy podle Prandtla pro založení na ulehlém štěrku 

Jestli smyková plocha prochází vrstvami s nestejnými vlastnostmi, pak podle 

revidované normy ČSN 73 1001 do rovnice (3-1) pro stanovení výpočtové únosnosti 

musíme dosadit vážené průměry charakteristik zemin v jednotlivých vrstvách. Vliv 

nadlehčení podzemní vodou se zahrne do hodnot γ. Pro tuto situaci vypočteme hodnotu 

γ takto: 

γ = (γ1 . A1 + γ2 . A2) / (A1 + A2)                                 ( 3-5 ) 

γ1  - objemová tíha štěrku G3 

γ2  - objemová tíha štěrku G3 pod hladinou podzemní vody 

A1  - plocha smykové plochy ve vrstvě štěrku G3 

A2  - plocha smykové plochy pod hladinou podzemní vody [5] 

Pro tyto výpočty musíme stanovit průběh smykové plochy, z které pak odvodíme 

velikost ploch A. Smyková plocha byla nakreslena v programu AutoCAD a je 

znázorněna na obrázku 3-4. Po odečtení ploch A a dosazení do rovnice (3-5) byla 

vypočtena hodnota γ: 

γ = (19 . 3,3685 + 9 . 16,2219) / (3,3685 + 16,2219) = 10,72 kN/m3  
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Tuto hodnotu dosadíme do rovnice (3-1) pro stanovení výpočtové únosnosti. Výpočty 

jsou uvedeny v příloze 1. Dosáhneme těchto výsledků: 

Rozměry základu:    b x l = 2,2 x 2,0 m 

Svislá výpočtová únosnost:   Rd = 698,09 kPa 

Výpočtové kontaktní napětí:   σde = 657,26 kPa 

Podmínka Rd > σde je splněna:  698,09 kPa > 657,26 kPa. 

Posouzení na II. MS – sedání: 

Pro stanovení napětí v podloží pro výpočty podle II. skupiny mezních stavů je třeba 

stanovit tuhost systému „základová půda – plošný základ“, tzn. že je potřebné definovat 

koeficient tuhosti základu K. Pro obdélníkový základ se určí ze vztahu:  

K = (E/Edef) . (t/l)
3  nebo  K = (E/Edef) . (t/b)3                                 ( 3-6 ) 

Podle toho, ve kterém směru základu tuhost stanovujeme: 

E  – modul pružnosti materiálu základové konstrukce, 

Edef  – modul přetvárnosti základové půdy, 

t  – tloušťka základové konstrukce, 

l, b  – rozměry konstrukce ve směru určování tuhosti, 

jestli je K > 1 – tuhá konstrukce, K < 1 – poddajná konstrukce. Po dosazení hodnot do 

rovnice (3-6) byly vypočteny tyto hodnoty K: 

K = (20e9/95e6) . (0,7/2,0)3 = 9,03  >1 – tuhý základ 

K = (20e9/95e6) . (0,7/2,2)3 = 6,78  >1 – tuhý základ, tzn. že budeme uvažovat tuhý 

obdélníkový základ. Pro určení svislého napětí σz tedy použijeme součinitele I2, které 

odečteme z grafu pro tzv. charakteristický bod.  [3] 
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Výpočet sedání byl proveden podle vzorce (3-3), byl zpracován do tabulky a byl 

vykreslen výpočtový model sednutí pod charakteristickým bodem. Patka je založena na 

štěrku s příměsí jemnozrnné zeminy v hloubce 1,1 m. 

Tab. 3-2 Výpočet sednutí na lokalitě Most, pro založení na ulehlém štěrku 

základ   zemina     

b [m] 2,2  γ [kNm-3] 19  HPV [m] 2,2 

l [m] 2  Edef [MPa] 95    

d [m] 1,1  β 0,83    

σds [kPa] 657,26  ν 0,25    

σol [kPa] 636,36  Eeod [MPa] 114,5    

 

bod z [m] d/z κ1  
zr1 = κ1 . 

z 
zr / b I2 

σz 
[kPa] 

1 0,125 8,80 1,52 0,19 0,086 0,90 572,72 
2 0,375 2,93 1,48 0,56 0,252 0,61 388,18 
3 0,750 1,47 1,42 1,07 0,484 0,42 267,27 
4 1,500 0,73 1,30 1,95 0,886 0,26 162,91 
5 3,000 0,37 1,25 3,75 1,705 0,10 63,64 
6 5,000 0,22 1,10 5,50 2,500 0,05 31,82 
7 6,450 0,17 1,08 6,97 3,166 0,03 19,09 

 

h [m] 
σor 

[kPa] 
m 

mσ.or 
[kPa] 

σz - m.σor hi  [m] 
Eeod 

[kPa] 
∆s [m] 

1,225 23,275 0,3 6,98 565,7 0,25 114458 0,0012 
1,475 28,025 0,3 8,41 379,8 0,25 114458 0,0008 
1,850 35,150 0,3 10,55 256,7 0,50 114458 0,0011 
2,600 45,400 0,2 9,08 153,8 1,00 114458 0,0013 
4,100 58,900 0,2 11,78 51,9 2,00 114458 0,0009 
6,100 76,900 0,2 15,38 16,4 2,00 114458 0,0003 
7,550 89,950 0,2 17,99 1,1 0,90 114458 0,0000 
            s =Σ ∆s 0,0057 
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Jak je patrné z výpočtu a výpočtového modelu sednutí znázorněném na obr. 3-5 je 

hloubka deformační zóny 6,45 m a hodnota celkového sednutí 5,7 mm. Mezní hodnota 

sednutí železobetonového skeletu je 60 mm. Hodnota celkového sednutí s = 5,7 mm je 

menší než mezní hodnota sednutí sm,lim = 60 mm. 

 

 

Obr. 3-5 Výpočtový model sednutí – lokalita Most, pro založení na ulehlém štěrku (modrou barvou 

je vykreslena strukturní pevnost σs, červenou barvou je vykresleno napětí od přitížení σz ) 

 



20 

3.1.2 Založení patky na hlíně se střední plasticitou 

Posouzení na I. MS – únosnost: 

Výpočet byl proveden pro geologický profil vrtu JS-5. Hloubka založení byla zvolena 

1,5 m a rozměry základu 3,5 x 3,5 m, výška patky 0,7 m. 

 Pro stanovení svislé únosnosti je nutné nejdřív vykreslit průběh smykové plochy pod 

základem. Smyková plocha svírá v aktivní oblasti (oblast I) s povrchem úhel 45 + φ/2 a 

v pasivní oblasti (oblast III) vychází na povrch pod úhlem 45 - φ/2. Přechodová 

plastická oblast II se nazývá Prandtlův klín. Tato oblast je omezena smykovou plochou 

ve tvaru logaritmické spirály. Průvodič opisující tvar logaritmické spirály se vypočte 

podle vzorce (3-4). Tvar smykové plochy pod základem byl vykreslen v programu 

AutoCAD a je znázorněn na obrázku 3-6. Hodnota φ, nutného pro vykreslení smykové 

plochy byla orientačne stanovena na 16°. [3] 

 

Obr. 3-6 Tvar smykové plochy podle Prandtla pro založení na hlíně se střední plasticitou 

Z obrázku 3-6 je patrné, že smyková plocha prochází vrstvou hlíny, vrstvou hlíny pod 

hladinou podzemní vody a vrstvou štěrku pod hladinou podzemní vody. Tyto vrstvy 

mají rozdílné vlastnosti a proto do vzorce pro výpočet únosnosti (3-1) musíme dosadit 
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vážené průměry charakteristik zemin (γ, c, φ) v jednotlivých vrstvách (dle revidované 

normy ČSN 73 1001). Objemovou tíhu γ určíme podle vzorce (3-5), upraveného pro 3 

vrstvy: 

γ = (γ1 . A1 + γ2 . A2 + γ3 . A3) / (A1 + A2 + A3),                            ( 3-7 ) 

 úhel vnitřního tření φ určíme podle vzorce: 

φ = (φ1 . l1 + φ2 . l2 + φ3 . l3) / (l1 + l2 + l3),                                ( 3-8 ) 

podobně soudržnost c: 

c = (c1 . l1 + c2 . l2 + c3 . l3) / (l1 + l2 + l3),                                ( 3-9 ) 

γ   – objemová tíha, 

γ 1, γ 2, γ 3  - objemové tíhy pro jednotlivé vrstvy, 

φ   – úhel vnitřního tření, 

φ1, φ2, φ3  - úhly vnitřního tření pro jednotlivé vrstvy, 

c   - soudržnost, 

c1, c2, c3  - hodnoty soudržnosti pro jednotlivé vrstvy, 

A 1, A 2, A 3  - plochy obrazce porušení pro jednotlivé vrstvy, 

l1, l2, l3  - délky drah smykové plochy pro jednotlivé vrstvy. [5] 

Plochy a délky smykové plochy pro jednotlivé vrstvy b byly odečteny z programu 

AutoCAD. Po dosazení těchto hodnot do vzorců (3-7), (3-8) a (3-9) byly vypočteny tyto 

hodnoty: 

γ = ( 19,88 . 20 + 2,6 . 10 + 2,22 . 9 ) / ( 24,7 ) = 17,96 kN/m3  

φ = ( 7,926 . 0 + 0,704. 0 + 4,897 . 36 ) / ( 13,527 ) = 13,03° 

c = ( 7,926 . 60 + 0,704 . 60 + 4,897 . 0 ) / ( 13,527 ) = 38,3 kPa 
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Hodnoty γ, c, φ byly dosazeny do rovnice (3-1) pro stanovení výpočtové únosnosti. 

Výpočty jsou uvedeny v příloze 2. Získali jsme tyto výsledky: 

Rozměry základu:    b x l = 3,5 x 3,5 m 

Svislá výpočtová únosnost:   Rd = 263,7 kPa 

Výpočtové kontaktní napětí:   σde = 242,4 kPa 

Podmínka Rd > σde je splněna:  263,7 kPa > 242,4 kPa. 

 

Posouzení na II. MS – sedání: 

Tuhost systému „základová půda – plošný základ“ určíme ze vztahu (3-6).  Po dosazení: 

K = (20e9/4e6) . (0,7/3,5)3 = 40,0  >1 – tuhý základ, 

tzn. že budeme uvažovat tuhý obdélníkový základ. Pro určení svislého napětí σz tedy 

použijeme součinitele I2, které odečteme z grafu pro tzv. charakteristický bod. Výpočet 

sedání byl proveden podle vzorce (3-3), byl zpracován do tabulky 3-3 a byl vykreslen 

výpočtový model sednutí pod charakteristickým bodem. Patka je založena na tuhé hlíně 

se střední plasticitou v hloubce 1,5 m. 

Jak je patrné z výpočtu (tabulka 3-3) a výpočtového modelu sednutí znázorněném na 

obr. 3-7 je hloubka deformační zóny 5,79 m a hodnota celkového sednutí 32,9 mm. 

Mezní hodnota sednutí železobetonového skeletu je 60 mm. Hodnota celkového sednutí 

s = 32,9 mm je menší než mezní hodnota sednutí sm,lim = 60 mm. 

Podmínka sm,lim > s je splněna:  60,0 mm > 32,9 mm. 
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Tab. 3-3 Výpočet sednutí na lokalitě Most, pro založení na hlíně se střední plasticitou 

základ   zemina     

b [m] 3,5  γ [kNm-3] 20  
HPV 
[m] 3,9 

l [m] 3,5  
Edef 

[MPa] 4    
d [m] 1,5  β 0,47    
σds 

[kPa] 242,4  ν 0,4    
σol 

[kPa] 212,4  
Eeod 

[MPa] 8,5    

 

bod z [m] d/z κ1  
zr1 = κ1 . 

z 
zr / b I2 

σz 
[kPa] 

1 0,200 7,50 1,88 0,38 0,107 0,88 186,91 
2 0,900 1,67 1,44 1,30 0,370 0,50 106,20 
3 1,900 0,79 1,30 2,47 0,706 0,33 70,09 
4 2,650 0,57 1,25 3,31 0,946 0,24 50,98 
5 3,200 0,47 1,22 3,90 1,115 0,20 42,48 
6 4,000 0,38 1,20 4,80 1,371 0,16 33,98 
7 5,000 0,30 1,15 5,75 1,643 0,13 27,61 
8 6,500 0,23 1,10 7,15 2,043 0,08 16,99 

 

h [m] 
σor 

[kPa] 
m 

mσ.or 
[kPa] 

σz - m.σor hi  [m] 
Eeod 

[kPa] 
∆s [m] 

1,700 34,00 0,2 6,80 180,1 0,40 8511 0,0085 
2,400 48,00 0,2 9,60 96,6 1,00 8511 0,0114 
3,400 68,00 0,2 13,60 56,5 1,00 8511 0,0066 
4,150 80,50 0,2 16,10 34,9 0,50 8511 0,0020 
4,700 85,70 0,2 17,14 25,3 0,60 8511 0,0018 
5,500 92,90 0,2 18,58 15,4 1,00 8511 0,0018 
6,500 101,90 0,2 20,38 7,2 1,00 8511 0,0008 
8,000 119,90 0,2 23,98 -7,0 2,00 8511 - 

            s =Σ ∆s 0,0329 
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Obr. 3-7 Výpočtový model sednutí – lokalita Most, pro založení na hlíně se střední plasticitou 

(modrou barvou je vykreslena strukturní pevnost σs, červenou barvou je vykresleno napětí od 

přitížení σz ) 

3.2 II. lokalita – Polkovice 

II. lokalita pro návrh a výpočet plošného základu se nachází v obci Polkovice. Obec 

Polkovice je situovaná severně od Kojetína, směrem na Prostějov po silnici č. 367. 

Jako podklad pro posouzení patky v této lokalitě posloužily 4 vrty provedené v rámci 

předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro výstavbu specializovaného 

závodu pro chov dojnic v Polkovicích z roku 1979. Jedná se o vrty V1, V2, V6 a V10 

a jejích poloha je znázorněna na obr. 3-9. 
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Obr. 3-8 Lokalita Polkovice  (vyznačena červeným bodem) 

 

 

Obr. 3-9 Situace vrtů na lokalitě Polkovice 
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Staveniště se nachází v území, které geomorfologicky zařazujeme do jižní části 

Hornomoravského úvalu, v údolní nivě řeky Moravy. Podloží je tvořeno mořskými 

sedimenty miocénu, reprezentovanými písčitými jíly přecházející v jílovité písky nebo 

vápnité jíly. Podloží bylo vrtnými pracemi zastiženo v hloubce okolo 6,0 m pod 

terénem. Kvartérní pokryvy navazují bezprostředně na terciér v podobě jílovitých 

a písčitých hlín, což zřetelně dokumentuje petrografický profil vrtů. 

Na území staveniště byla vrtnými pracemi naražena hladina podzemní vody. Jedná se 

o vodu obsaženou v zeminách údolní nivy řeky Moravy a blízkých říček vytvářející 

povodí Moravy. Poloha hladiny podzemní vody zjištěná ve vrtech byla různá, od 1,5 m 

do 3,8 m p.t. Chemické rozbory nebyly v rámci předběžného inženýrsko-geologického 

průzkumu prováděny. Ve výpočtech se počítá s ustálenou hladinou podzemní vody. [6] 

Pro výpočty plošného založení byl vybrán vrt V2 pro založení na písčité hlíně v hloubce 

1,1 m a založení na jílovitém písku v hloubce 3,8 m. 

Tab. 3-4 Směrné normové charakteristiky zemin na lokalitě Polkovice 

Popis Symbol Konzistence ν β 
γ Edef cu φu cef φef 

kNm-3 MPa kPa ° kPa ° 

hlína s nízkou 
plasticitou 

F5/ML tuhá 0,4 0,47 20 4 50 0 12 19 

hlína písčitá F3/MS 
tuhá 

0,35 0,62 18 
6,5 60 

0 12 24 
měkká 4,5 30 

písek jílovitý S5/SC 
středně 
ulehlý 

0,35 0,62 18,5 8  -  - 8 27 

jíl písčitý F4/CS 

tuhý 

0,35 0,62 18 

5 50 0 14 

25 
pevný 

(Sr>0,8) 
6,5 70 5 18 

jíl s vysokou 
plasticitou 

F8/CH 
pevný 

(Sr<0,8) 
0,42 0,37 20,5 7 85 7 21 15 
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Obr. 3-10 Geologické profily vrtů na lokalitě Polkovice (hloubky jsou uváděny v metrech) 

3.2.1 Založení patky na hlíně s nízkou plasticitou 

Posouzení na I. MS – únosnost: 

Při výpočtu uvažujeme profil vrtu V2. Vzhledem k odlišným vlastnostem vrstev 

musíme zohlednit tvar smykových ploch ploch pod základem. Uvažujeme tvar 

smykových ploch podle Prandtla, popis smykové plochy je pospán již v kapitole 3.1.2. 

Obrazec porušení byl vykreslen v programu AutoCAD a je znázorněn na obrázku 3-11. 

Vzhledem k malé hloubce založení d = 1,1 m uvažujeme velké rozměry patky až 4,5 x 

4,5 m. 
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Obr. 3-11 Tvar smykové plochy podle Prandtla pro založení na hlíně s nízkou plasticitou 

Z průběhu smykové plochy je patrné, že na únosnosti se bude podílet více vrstev. Do 

vzorce pro výpočet únosnosti (3-1) musíme dosadit vážené průměry charakteristik 

zemin (γ, c, φ) v jednotlivých vrstvách (dle revidované normy ČSN 73 1001). 

Objemovou tíhu γ určíme podle vzorce (3-7), úhel vnitřního tření φ určíme podle vzorce 

(3-8) a podobně soudržnost c podle vzorce (3-9). Smykové plochy  a délky úseků byly 

odečteny z programu AutoCAD. Po dosazení jsme dosáhli těchto výsledků: 

γ = (20 . 0,911 + 18 . 6,57 + 8 . 10,03 + 8,5 . 0,921 + 18 . 0,4) / ( 18,83 ) = 12,31 kN/m3  

φ = ( 27 . 1,33 + 5 . 2,45 ) / ( 11,573 ) = 4,2° 

c = (50 . 0,283 + 60 . 3,675 + 30 . 3, 835 + 8 . 1,33 + 70 . 2,45) / ( 11,573 ) = 46,0 kPa 

Hodnoty γ, c, φ byly dosazeny do rovnice (3-1) pro stanovení výpočtové únosnosti. 

Výpočty jsou uvedeny v příloze 3. Získali jsme tyto výsledky: 

Rozměry základu:    b x l = 4,5 x 4,5 m 

Svislá výpočtová únosnost:   Rd = 181,2 kPa 

Výpočtové kontaktní napětí:   σde = 152,35 kPa 

Posouzení na II. MS – sedání: 
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Tuhost systému „základová půda – plošný základ“ určíme ze vztahu (3-6).  Po dosazení: 

K = (20e9/4e6) . (0,7/3,5)3 = 40,0  >1 – tuhý základ, 

tzn. že budeme uvažovat tuhý obdélníkový základ. Pro určení svislého napětí σz tedy 

použijeme součinitele I2, které odečteme z grafu pro tzv. charakteristický bod. Výpočet 

sedání byl proveden podle vzorce (3-3), byl zpracován do tabulky 3-5 a byl vykreslen 

výpočtový model sednutí pod charakteristickým bodem (obr. 3-12). Patka je založena 

v hloubce 1,1 m pro porovnání se založením na ulehlém štěrku v lokalitě I. Podloží pod 

základem bylo rozloženo na vrstvy tak, aby rozhraní vrstev přibližně odpovídalo 

rozhraní zemin. Sedání je počítáno pro jednotlivé vrstvy s vlivem strukturní pevnosti. 

Celkové sedání je pak součtem sedání v jednotlivých vrstvách. [3] 

 

Obr. 3-12 Výpočtový model sednutí – lokalita Polkovice, pro založení na hlíne s nízkou plasticitou 

(modrou barvou je vykreslena strukturní pevnost σs, červenou barvou je vykresleno napětí od 

přitížení σz ) 

Jak je patrné z výpočtu (tabulka 3-5) a výpočtového modelu sednutí znázorněném na 

obr. 3-12 je hloubka deformační zóny 5,1 m a hodnota celkového sednutí 23,1 mm. 

Mezní hodnota sednutí železobetonového skeletu je 60 mm. Hodnota celkového sednutí 

s = 23,1 mm je menší než mezní hodnota sednutí sm,lim = 60 mm. 
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Podmínka sm,lim > s je splněna:  60,0 mm > 23,1 mm. 

Tab. 3-5 Výpočet sednutí na lokalitě Polkovice, pro založení na hlíně s nízkou plasticitou 

základ     zemina         

b [m] 4,5   γ [kNm-3] 20   
HPV 
[m] 2 

l [m] 4,5   
Edef 
[MPa] 4       

d [m] 1,1   β  0,47       
σds 
[kPa] 152,35   ν 0,4       
σol 
[kPa] 130,35   

Eeod 
[MPa] 8,5       

                

bod z [m] d/z κ1  
zr1 = κ1 

. z 
zr / b I2 

σz 
[kPa] 

1 0,050 22,00 1,90 0,10 0,021 0,96 125,14 
2 0,500 2,20 1,45 0,73 0,161 0,75 97,76 
3 1,150 0,96 1,34 1,54 0,342 0,52 67,78 
4 2,050 0,54 1,21 2,48 0,551 0,37 48,23 
5 2,850 0,39 1,16 3,31 0,735 0,32 41,71 
6 3,750 0,29 1,14 4,28 0,950 0,24 31,28 
7 4,700 0,23 1,11 5,22 1,159 0,20 26,07 
8 5,400 0,20 1,10 5,94 1,320 0,15 19,55 

 

h [m] 
σor 

[kPa] 
m 

mσ.or 
[kPa] 

σz - m.σor hi  [m] 
Eeod 

[kPa] 
∆s [m] 

1,150 23,000 0,2 4,60 120,5 0,10 8511 0,0014 
1,600 31,200 0,2 6,24 91,5 0,80 8511 0,0086 
2,250 40,400 0,2 8,08 59,7 0,50 8511 0,0035 
3,150 47,600 0,2 9,52 38,7 1,30 8511 0,0059 
3,950 54,075 0,2 10,82 30,9 0,30 8511 0,0011 
4,850 89,850 0,2 17,97 13,3 1,50 8511 0,0023 
5,800 106,950 0,2 21,39 4,7 0,40 8511 0,0002 
6,500 120,800 0,2 24,16 -4,6 1,00 8511 - 

            s =Σ ∆s 0,0231 
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4  ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce bylo zhodnocení inženýrskogeologických poměrů v oblasti 

Kojetína a následný návrh základové patky v několika lokalitách studované oblasti s 

různými základovými poměry. V první části práce je oblast Kojetína zařazena 

geomorfologicky a jsou popsány její geologické poměry. Ve druhé části byly  vybrány 2 

různé lokality, které byly detailně popsány. V těchto lokalitách byl navržen plošný 

základ – patka tak, aby vyhověla na I. i II. mezní stav (byla vypočtena únosnost a 

sednutí základu). 

Z dosažených výsledků je patrné, jak parametry zemin, hloubka založení a vliv 

podzemní vody ovlivňují návrh patky. Zvětšením hloubky založení se zvyšuje i 

únosnost základové půdy. Při stejné hloubce založení a rozdílných parametrech zemin je 

rozdíl rozměrů patky markantní, jak je to vidět při porovnání patky založené na ulehlém 

štěrku v lokalitě Most a patky založené na hlíně s nízkou plasticitou v lokalitě 

Polkovice. Při dané hloubce založení plošného základu v lokalitě Polkovice vychází 

neekonomická velikost patek. Pro zmenšení rozměrů je nutno zvětšit hloubku založení. 

Pro tuto lokalitu by bylo vhodné zvolit základ hlubinný místo základu plošného. 

Z výsledků výpočtu sedání jednotlivých patek je patrné, že při „lepších“ deformačních 

parametrech bylo vypočteno menší sednutí základu. 
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b  [m]    - šířka základu 
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Edef  [MPa]  - modul přetvárnosti 
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φu/ef  [°]  - úhel vnitřního tření totální / efektivní 
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Příloha 1 – Výpočet únosnosti, lokalita Most – založení na ulehlém štěrku 

zaťaženie       

V [kN] 2681     

Mx [kNm] 103,20     

Hx [kN] 54,30     

My [kNm] 0,00     

Hy [kN] 0,00     

charakteristiky zeminy       

γ1 [kNm-3] 10,72     

γ2 [kNm-3] 18,00     

c [kPa] 0,00     

f [°] 36,00  0<f<12  f>12 

cd [kPa] 0,00 gmg 0,00  1,13 

fd [°] 32,00     

parametre základu      

 (hĺbka založenia) d [m] 1,10     

(šírka) b [m] 2,20     

(dĺžka) l [m] 2,00     

(výška) h [m] 0,70     

(tiaž základu) G [kN] 73,92  γbeton = 24,00  

ex [m] 0,037  ex < 1/3b   

ey [m] 0,014  ey < 1/3l   

(efekt. šírka) bef [m] 2,125     

(efekt. dĺžka) lef [m] 1,972     

(efekt plocha) Aef [m
2] 4,192     

súčinitele únosnosti    súčinitele tvaru základu    

Nc 35,453  sc 1,215  

Nd 23,154  sd 1,571  

Nb 20,765  sb 0,677  
súčinitele hĺbky 
založenia    

súčinitele šikmosti 
zaťaženia    

dc 1,071  ic 0,961  

dd 1,067  id 0,961  

db 1,000  ib 0,961  

      

Výpočtová únosnosť Rd 698,09 kPa  sde < Rd 

Výp. Kontaktné nap. sde 657,26 kPa  VYHOVUJE 



 

 

Příloha 2 – Výpočet únosnosti, lokalita Most – založení na hlíně se střední plasticitou 

zaťaženie       

V [kN] 2681     

Mx [kNm] 103,20     

Hx [kN] 54,30     

My [kNm] 0,00     

Hy [kN] 0,00     

charakteristiky zeminy       

γ1 [kNm-3] 17,96     

γ2 [kNm-3] 20,00     

c [kPa] 38,30     

f [°] 13,03  0<f<12  f>12 

cd [kPa] 19,15 gmg 0,00  1,44 

fd [°] 9,03     

parametre základu      

 (hĺbka založenia) d [m] 1,50     

(šírka) b [m] 3,50     

(dĺžka) l [m] 3,50     

(výška) h [m] 0,70     

(tiaž základu) G [kN] 205,80  γbeton = 24,00  

ex [m] 0,036  ex < 1/3b   

ey [m] 0,013  ey < 1/3l   

(efekt. šírka) bef [m] 3,429     

(efekt. dĺžka) lef [m] 3,474     

(efekt plocha) Aef [m
2] 11,909     

súčinitele únosnosti    súčinitele tvaru základu    

Nc 7,931  sc 1,197  

Nd 2,260  sd 1,155  

Nb 0,300  sb 0,704  
súčinitele hĺbky 
založenia    

súčinitele šikmosti 
zaťaženia    

dc 1,065  ic 0,963  

dd 1,036  id 0,963  

db 1,000  ib 0,963  

      

Výpočtová únosnosť Rd 263,70 kPa  sde < Rd 

Výp. Kontaktné nap. sde 242,40 kPa  VYHOVUJE 



 

 

Příloha 3 – Výpočet únosnosti, lok. Polkovice – založení na hlíně s nízkou plasticitou 

zaťaženie       

V [kN] 2681     

Mx [kNm] 103,20     

Hx [kN] 54,30     

My [kNm] 0,00     

Hy [kN] 0,00     

charakteristiky zeminy       

γ1 [kNm-3] 12,31     

γ2 [kNm-3] 12,31     

c [kPa] 46,00     

f [°] 4,20  0<f<12  f>12 

cd [kPa] 23,00 gmg 1,50  0,00 

fd [°] 2,80     

parametre základu      

 (hĺbka založenia) d [m] 1,10     

(šírka) b [m] 4,50     

(dĺžka) l [m] 4,50     

(výška) h [m] 0,70     

(tiaž základu) G [kN] 340,20  γbeton = 24,00  

ex [m] 0,034  ex < 1/3b   

ey [m] 0,013  ey < 1/3l   

(efekt. šírka) bef [m] 4,432     

(efekt. dĺžka) lef [m] 4,475     

(efekt plocha) Aef [m
2] 19,831     

súčinitele únosnosti    súčinitele tvaru základu    

Nc 5,843  sc 1,198  

Nd 1,286  sd 1,048  

Nb 0,021  sb 0,703  
súčinitele hĺbky 
založenia    

súčinitele šikmosti 
zaťaženia    

dc 1,049  ic 0,964  

dd 1,015  id 0,964  

db 1,000  ib 0,964  

      

Výpočtová únosnosť Rd 181,20 kPa  sde < Rd 

Výp. Kontaktné nap. sde 152,35 kPa  VYHOVUJE 



 

 

 


