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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá zajištěním stavební jámy ve Fakultní nemocnice Olomouc. 

Jejím cílem je navržení pažící konstrukce a popsání technologie výstavby zvoleného 

pažení, kterým je jednou kotvená pilotová stěna s velkou osovou vzdáleností. Dále se 

práce zabývá posouzení stěny v jednom zvoleném řezu. Pro statický výpočet byly 

využity programy GEO5 a Plaxis 2D. Součástí práce je také přehled a stručný popis 

dalších metod používaných pro zajištění stavebních jam. Závěr práce je věnován 

ekonomickému porovnání navržené pilotové stěny s dalšími dvěmi variantami 

pilotových stěn. Stěnou tangenciální a stěnou převrtávanou.  

.  

Klíčová slova 

Geotechnika, stavební jáma, pažící konstrukce, pilotová stěna, GEO5, MKP, Plaxis 2D 
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Abstract 

The bachelor´s thesis focuses on sheeting of a construction pit in Faculty hospital of 

Olomouc. The purpose of this thesis is to design sheeting construction and describe 

technological process of buiding the chosen construction type which is in this work 

represented by once anchored pile wall with the large axial distance. In adition, sheet 

pile wall was analysed in two various geotechnical programs, GEO5 and Plaxis 2D. 

Furthermore, this work contains a view and a brief description of other methods used 

for sheeting constructions. In the end, this thesis deals with economic comparison of 

designed type of pile wall with another two types, tangent pile wall and secant pile wall. 

 

Key words 

Geotechnics, construction pit, sheeting construction, pile wall, GEO5, FEM, Plaxis 2D 
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1.  ÚVOD 

Zajištění stavebních jam představuje velmi významnou část v oblasti speciálního 

zakládání, která neřeší jen  navržení metody, ale i statický výpočet a následný proces 

výstavby. A právě všechny zmíněné  součásti problematiky zajištění stavebních jam 

jsou předmětem této práce. 

První, teoretická část této práce udává přehled o různých metodách, jež se používají 

k zajištění stavebních jam. Těchto metod existuje velké množství a výběr té 

nejvhodnější závisí na mnoha různých faktorech, které jsou v této práci popsány.  

Jako konkrétní případ zajištění stavební jámy je v bakalářské práci řešena stavební jáma 

nacházející se v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Pro tuto jámu, která je navržena 

pro objekt Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, 

je navrženo nejoptimálnější řešení zapažení jižní stěny staveniště. Spolu s volbou 

metody se práce zabývá i navržením geometrie pažící konstrukce tak, aby byly 

deformace jak samotné pažící konstrukce, tak i přilehlých stávajících objektů co 

nejmenší.  

Pro statický výpočet byly zvoleny dva programy. Prvním z nich program GEO5, který 

je v geotechnické praxi jednoznačně nejrozšířenějším programem. S jeho pomocí byl 

proveden statický výpočet jak navržené nejoptimálnější varianty, kterou představuje 

pilotová stěna s velkou osovou vzdáleností, tak i posudek dalších dvou variant pilotové 

stěny. Stěny tangenciální a stěny převrtávané.  

Tyto obměny pažící stěny byly navrženy pro potřeby další části této práce, kterou je 

ekonomické porovnání zmíněných variant pilotové stěny. To představuje tvorbu 

rozpočtu a následné vyhodnocení nejekonomičtější varianty pilotové stěny. Faktory 

vstupujícími do tohoto vyhodnocení jsou zejména objemy spotřebovaného materiálu a 

dny, po které probíhala výstavba.  

V poslední době se čím dál více využívá numerického modelování využívajícího 

metodu konečných prvků. A právě proto je analýza řešené stavební jámy provedena 
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také v programu Plaxis 2D. Jeho výhodou je využívání složitějších konstitučních 

modelů, které umí lépe vystihnout skutečné chování zeminy. Tento program funguje na 

principu tzv. metody konečných prvků a pro správnou tvorbu modelu je třeba pochopit, 

jak tato metoda probíhá. Proto je součástí práci i popis jednotlivých výpočetních kroků.   
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2.  STAVEBNÍ JÁMY 

2.1  Faktory ovlivňující volbu zajištění stavebních jam 

Stavební jámy jsou výkopy, jež se hloubí za účelem bezpečného založení stavby. 

Protože základové konstrukce bývají většinou zakládány pod úrovní okolního terénu, je 

třeba stěny stavebních jam spolehlivě zajistit. Existuje mnoho metod, kterými lze tohoto 

zajištění dosáhnout. Při návrhu nejvhodnější metody je třeba brát v úvahu konkrétní 

lokalitu, ve které se stavba nachází, a s ní spojené podmínky pro realizaci. Mezi tyto 

podmínky patří zejména skladba geologického profilu a hydrogeologické poměry 

panující na staveništi. V dnešní době, kdy se čím dál více realizují stavby v zastavěném 

území, je třeba mezi faktory ovlivňující volbu pažícího systému zahrnout také 

prostorové podmínky staveniště. Se základovými pracemi ve stávající zástavbě souvisí i 

další omezující faktor, a tím  jsou inženýrské sítě. Těch se ve městech nachází mnoho a 

je třeba se jim snažit vyhnout, neboť jejich přeložky bývají velmi nákladné. Dalším 

z činitelů ovlivňujících způsob založení stavební jámy je požadavek na samotnou 

konstrukci. Je rozdíl, zda navrhujeme pažící konstrukci dočasnou či trvalou, a je tedy 

důležité brát v potaz například vliv koroze. A rozhodně nesmíme opomenout ani 

ekonomické hledisko, neboť právě to se často stává hlediskem rozhodujícím.  

 

2.2  Druhy stavebních jam 

S ohledem na výše vyjmenované faktory ovlivňující způsob založení lze stavební jámy 

rozdělit do několika kategorií (Obr.2-1). 
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Obr. 2-1: Druhy stavebních jam  

 a) jímka 

 b) těsněná stavební jáma 

 c) svahovaná stavební jáma 

 d) pažená stavební jáma 

2.2.1  Jímky 

Jímkové stavební jámy se zřizují přímo ve vodě, a to jako konstrukce dočasné působící 

jako zábrana vniku vody na staveniště během stavby. Mezi nejčastěji používané 

konstrukce řadíme jímky hrázové, které vzniknou nasypáním zeminy do vody a 

využívají se ve stojaté vodě při potřebě výšky do 3 m. Při překročení této výšky už toto 

řešení přestává být z ekonomického hlediska efektivní. Další hojně využívanou 

alternativou  jsou ocelové štětovnice typu Larssen . Ty nám poslouží v případě vzdutí 

do 10 m. Nejhojněji se těchto stavebních jam využívá v případě zřizování základu 

vodních staveb a také v mostním stavitelství (Obr. 2-2).  
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Obr. 2-2:    Využití štětovnic typu Larssen při sanaci Karlova mostu v Praze  

 

 2.2.2   Těsněné stavební  jámy 

Tyto stavební jámy se používají v případech, kdy je stavební jáma budována pod 

hladinou podzemní vody a je zaplavována vodou, která se do ní dostává skrz propustné 

zeminy na dně stavební jámy. V takových případech je potřeba vybudovat tzv. těsnící 

vanu, která brání pronikání vody na staveniště. Vanu je možné zřídit několika způsoby. 

Jedním způsobem je pažení ukončené v nepropustném podloží. Dále se průsaky vody do 

prostoru stavební jámy dají vyřešit utěsněním dna pomocí betonové desky či injektáže 

(Obr. 2-3). 
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  a           b   

 

         c 

Obr. 2-3: Těsnící stavební jámy  

a) s pažením ukotveným v nepropustném podloží, 

b) se dnem betonovaným pod vodou 

c) s injektovaným dnem 

2.2.3  Svahované stavební jámy 

Svahování stěn stavebních jam se využívá téměř výhradně mimo městskou zástavbu, 

neboť  má velké nároky na prostor staveniště. Sklon se sice volí co největší, musí však 

splnit stabilitní požadavky. U svahů do hloubky maximálně 8 m, které nejsou ohroženy 

vodou, postačí k tomuto posouzení tabulky (Tab. 2-1, Tab. 2-2). U svahů dosahující 

větší hloubky je pak nutné provést výpočet stability. S narůstající hloubkou však  roste i 

objem zeminy, kterou je třeba odtěžit, a s ním i finanční náklady. Proto se někdy 

využívá kombinace stěn svahovaných a roubených. Svahované stěny se většinou 

navrhují jako dočasné konstrukce. V případě požadavku na trvalé zajištění svahu je 

třeba počítat s působením okolního prostředí a navrhnout ochranná opatření, například 

geotextilii zabraňující erozi. 
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Tab. 2-1: Stabilitní sklony svahů v nerozvodněných
x)

 horninách a hrubozrnných 

zeminách   

 (MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb 2.díl [1] ) 

Hornina  (zemina) 
Sklon svahu 

dočasného trvaléhoxx) 

Skalní horniny nezvětralé (R1,R2) 10 : 1 8 : 1 

Skalní horniny R3 nezvětralé, navětralé R1, R2 5 : 1 3 : 1 

Poloskalní horniny nezvětralé R4, R5 3 : 1 2 : 1 

Poloskalní horniny navětralé až zvětralé R4, R5 2 : 1 až 1 : 1 1,5 : 1 

Balvanitý štěrk 1 : 1 1 : 1,25 

Písčitý štěrk 1 : 1,25 1 : 1,5 

Hrubý písek 1 : 1,5 1 : 1, 75 

Jemný písek 1 : 1,75 1 : 2 
x) sklon dočasného svahu v nesoudržných zeminách s vyvěrající podzemní vodou je 2x plošší 
xx) u trvalých svahů bývá potřebný stabilitní výpočet a současně zvláštní opatření proti erozi 
 

 

Tab. 2-2: Stabilitní sklony svahů v nezvodnělých jemnozrnných zeminách  

 (MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb 2.díl [1] ) 

Zemina Výška svahu [m] Trvalý sklon svahux) 

Jílovitý silt 

0-3 1 : 1,25 

3-6 1 : 1,6 

6-9 1 : 1,75 

Písčitý silt 

0-3 1 : 1,25 

3-6 1 : 1,25 

6-9 1 : 1,4 

Jíl 

0-3 1 : 1,25 

3-6 1 : 1,25 

6-9 1 : 1,4 

Spraš 0-6 2,5 : 1 
x) u trvalých svahů je třeba navrhnout zvláštní ochranná opatření z    
hlediska klimatických vlivů a eroze 
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2.2.4  Pažené stavební jámy 

Pažené, nebo také roubené  stavební jámy jsou tvořené svislými, nebo velmi strmými 

stěnami, které jsou zajištěné pomocí pažící konstrukce. V případě, že takto zajištěná 

stěna nemá potřebnou tuhost, je nutné navrhnou další podpěrné prvky v podobě kotev, 

vzpěr či rozpěr, které zachycují tlaky zeminy na pažící konstrukci.  

Tohoto způsobu zajištění stavebních jam se s výhodou využívá ve městech, neboť je 

nenáročný na prostor. Po ukončení stavby se buď ponechá v zemi, ať už jako ztracené 

bednění, nebo jako pažení trvale sloužící po skončení stavebních prací jako součást 

konstrukčního systému stavby, nebo, v případě záporového pažení, dojde k jeho 

odstranění.  

Vzhledem k tomu, že se praktická část této práce zabývá zajištěním stavební jámy 

v zastavěném území, zaměřím se na nejčastěji používané pažené stavební jámy ve 

městech. 

2.2.4.1  Záporové pažení 

Tuto variantu pažení považujeme za nejčastěji užívanou dočasnou pažící konstrukci. 

Jejím hlavním prvkem jsou zápory v podobě ocelových profilů, které se osazují do 

předhloubených vrtů nebo se zaberaňují  pod úroveň dna stavební jámy. Jejich osová 

vzdálenost je okolo 2 m. Následně se s postupujícími výkopovými pracemi do zápor 

osazují většinou dřevěné pažiny. Ty jsou v přímém kontaktu se zeminou a mohou tak 

přenášet tlaky od zeminy do zápor. Dalšími součástmi jsou potom rozpěry, kotvy popř. 

převázky napomáhající k získání stability stěn stavební jámy.  

Přednostmi záporového pažení je zejména rychlost. Další výhodou je i možnost jeho 

využití coby ztraceného bednění pro podzemní stěny stavební konstrukce, a to v případě 

využití záporového pažení bez pracovního prostoru (Obr. 2-4). U varianty s pracovním 

prostorem zase oceníme možnost opakovaného použití některých pažících prvků.  
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Obr. 2-4: Záporové pažení  

 

 

2.2.4.2  Mikrozáporové pažení 

Obdobou záporového pažení představuje pažení mikrozáporové. Je sice finančně 

nákladnější, avšak hojně využívané zejména v místech, kam se nedostane větší technika, 

a také při požadavku na malou tloušťku konstrukce. Mikrozápora po ukončení stavby 

tvoří, stejně jako záporové pažení bez pracovního prostoru, ztracené bednění, avšak 

nelze ji považovat za součást konstrukčního systému stavby, neboť většinou nezvládne 

přenést požadované zatížení. 

Toto pažení je tvořeno mikrozáporami z maloprofilových ocelových trubek, případně 

ocelových HEB profilů osazených do předem nachystaných vrtů, dále pak pažinami, 

případně rozpěrami nebo kotvami. Jako pažin se často využívá stříkaný beton zpevněný 

výztužnou sítí. Někdy se objeví i varianta úpalků ocelových pažin Union, vyjímečně 

pak mohou být použity dřevěné fošny. (Obr. 2-5)  
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Obr. 2-5: Mikrozáporové pažení  

2.2.4.3  Trysková injektáž 

Pokud je potřeba podchytit základy sousedního objektu,  případně zajistit stěnu stavební 

jámy pod tímto objektem (Obr.2-6), je často právě tato moderní a rychlá metoda 

vhodnou volbou. Také je považována za vodotěsnou, a tudíž se jí využívá k zabránění 

průsaku dnem stavební jámy, případně v kombinaci s jinými způsoby pažení, nejčastěji 

pak s pažením mikrozáporovým. Její nevýhodou je malá tuhost, která se řeší jak 

zvětšením mocnosti vrstvy, tak již zmíněným kombinováním s ostatními jmenovanými 

metodami.  

           

Obr. 2-6: Zajištění stavební jámy a přilehlého objektu pomocí tryskové injektáže  
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2.2.4.4  Podzemní stěny 

Další, v intravilánu často používanou pažící konstrukcí,  jsou podzemní, známé také pod 

názvem Milánské stěny (Obr. 2-7). Rozlišujeme dvě varianty těchto konstrukcí. Častěji 

využívané, rychlejší a levnější stěny monolitické a stěny prefabrikované. Technologie 

jejich výroby spočívá v zajištění vytěžené rýhy pažící suspenzí, osazení armokoše a 

následné betonáži. V případě prefabrikovaných podzemních stěn je rýha oszena 

prefabrikátem. Výhodou prefabrikovaných stěn je kvalitnější povrch konstrukce, díky 

čemuž se často využívají například jako stěny podzemních garáží, které pak není nutné 

dále ošetřovat. Velmi často se tyto stěny navrhují jako součásti konstrukčního systému 

stavby, neboť díky vysoké ohybové tuhosti by bylo jejich využití jako pouhé pažící 

konstrukce neekonomické. Tyto stěny mají také funkci těsnící, které dosáhneme tím, že 

mezi jednotlivé lamely vložíme tzv. water stopy v podobě umělohmotných těsnění.  

 

 

Obr. 2-7: Realizace podzemní stěny v proluce  
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2.2.4.5  Pilotové stěny 

Jednou z nejstarších a zároveň v dnešní době velmi rozšířenou metodou jsou pilotové 

stěny. Ty jsou tvořeny pravidelnou řadou vrtaných pilot o různé osové vzdálenosti. 

Právě tato hodnota rozděluje pilotové stěny do 3 kategorii (Obr.3-8). První z nich jsou 

pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností, kde je osová vzdálenost pilot větší než 

jejich průměr. Mezery mezi jednotlivými pilotami se vyplňují torkretem a kotvení je 

realizováno pomocí horninových kotev nejčastěji v místě železobetonové převázky 

v hlavě pilot, nebo i jinde po jejich výšce. Vždy je však potřeba převázku pevně spojit 

s pilotami. Dalšími variantami jsou pilotové stěny tangenciální, kdy se sousední piloty 

vzájemně dotýkají, a piloty převrtávané, kdy je průměr pilot větší než jejich osová 

vzdálenost. Poslední jmenované metody se využívá, je-li vznesen požadavek na 

vodotěsnost konstrukce. Tu zajistíme pomocí vzájemného překrývání se tzv. primárních 

pilot, které jsou nevyztužené a vrtají se jako první, a vyztužených pilot sekundárních. 

Piloty primární, jak vyplývá již z jejich názvu, se vyvrtají jako první a když jsou tuhé, 

tzn. za 2-3 dny, se mezi ně dovrtají nosné piloty sekundární. Pokud je třeba stěnu kotvit, 

používá se s výhodou právě nevyztužených primárních pilot. 

Pilotové stěny jsou výhodnou variantou pažící pažících konstrukcí, neboť mají velkou 

únosnost, a je potřeba je kotvit při větších výškách než například u pažení záporového. 

Jejich nevýhodou je však prostorová náročnost a při využití běžných vrtných souprav i 

nemožnost zhotovení stěny v těsné blízkosti sousedních objektů díky minimální osové 

vzdálenosti při vrtání 800mm. Druhou zmíněnou nevýhodu je však možné odstranit 

využitím speciální Bauer VDW metody (Obr.2-9), jejíž název vznikl z německého vor 

der Wand neboli před stěnou, a která má vrtnou hlavice navrženou tak, aby bylo možné 

vyvrtat piloty těsně ke stávajícímu objektu. [14] 
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                            Obr. 2-8:  Pilotová stěna   

a)  s velkou osovou vzdáleností 

b)  tangenciální        

c)  převrtávaná 

 

 

 

Obr. 2-9:  Bauer VDW vrtná souprava  

           umožňující vrtat těsně u  

                                                   stávajícího objektu  
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4.  POPIS STAVBY 

3.1  Zájmové území 

Předmětem práce je zabezpečení stěny stavební jámy pro novostavbu objektu Ústavu 

molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

který se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Stavební jáma je řešena 

částečně jako svahovaná, pouze v jednom svém úseku, v jižní části, je navržena pilotová 

stěna z důvodu stávajícího objektu garáží sanitek. Tento objekt, který je stále používán, 

se nachází v těsné blízkosti stavby a neumožňuje tudíž jámu vysvahovat celou.  

 

Obr. 3-1:  Vizualizace objektu Ústavu molekulární a 

 translační medicíny Lékařské fakulty UP  

 v Olomouc  

3.2  Geologické poměry 

Zájmové území patří do horní části celku Hornomoravský úval, do severního podcelku 

Prostějovské pahorkatiny Křelovská pahorkatina.  

Konkrétní geologické poměry v prostoru staveniště byly zjištěny jednak pomocí 

archivních vrtaných sond, dále pak z nového inženýrsko - geologického průzkumu. 

V rámci  tohoto průzkumu  byly realizovány  tři sondy  statické penetrace do hloubky 
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30 m. Pomocí všech sond byly v prostoru staveniště zjištěny pouze neogenní uloženiny. 

Nejspodnější vrstvu tvoří souvrství vysoce plastických jílů s vložkami písku. Nad touto 

vrstvou se rozkládá tzv. pliocenní pestrá série ( Obr. 4-1). Tyto neogenní sedimenty 

získaly svůj název díky nepravidelnému a častému střídání vrstev plastických a 

písčitých jílů, písků a křemitých štěrků a jejich pestré barevné škále. Nadloží je tvořeno 

různorodými navážkami, které ale na zakládání nemají vliv, neboť budou sejmuty 

v rámci výkopových prací. [2] [3] 

 

 

 

Obr. 3-1:  Geologická mapa 1:50 000  

                 (www.geology.cz) 
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Tab. 3-1:  Legenda ke geologické mapě z Obr. 4-1  

 

Pestré písky, štěrky, silty, jíly, pestré jíly 

Eratém Kenozoikum 

Útvar Neogén 

Oddělení Pliocén 

Poznámka Terciér 

Poznámka Pestrá pliocenní série 

Horniny Písek, štěrk, silt, jíl 

Typ hornin Sediment nezpevněný 

Barva Pestrá 

Poznámka Proměnlivost a zrnitost barev 

Soustava Karpaty 

Oblast Podkarpatská prohlubeň 

 

Protože nový IG průzkum zahrnoval jen sondy penetrací, tak před zahájením samotných 

vrtných prací pro piloty byla předpokládaná geologie ověřena zkušebním vrtem, který 

potvrdil výsledky předchozích průzkumů (Tab.3-2). 

 

Tab. 3-2:   Geologický profil v místě navrhované stavební jámy  

Hloubka Třída Symbol Název  Konzistence/ulehlost 

0 - 2 F4 CS Jíl písčitý Konzistence tuhá 

2 - 4 S3 SF Jemnozrnné zeminy Ulehlá 

4 - 5 F6 CI Jíl se střední plasticitou Konzistence tuhá 

5 - 7 S3 SF Jemnozrnné zeminy Ulehlá 

7 - 8 F8 CH Jíl s vysokou plasticitou Konzistence tuhá 

8 - 11 F4 CS Jíl písčitý Konzistence tuhá 

11 - 12 F8 CH Jíl s  vysokou plasticitou Konzistence tuhá 

12 - 16 F8 CV Jíl s velmi vysokou plasticitou Konzistence pevná Sr>0,8 
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3.3  Hydrogeologické poměry 

 V sedimentech pestré pliocenní série, která se na staveništi nachází, je voda vázána 

k písčitým vrstvám. Tím mohou vznikat zvodnělé horizonty s vlastní výtlačnou 

hladinou, které jsou buď navzájem propojeny nebo jsou samostatné díky izolátorům 

v podobě  jílovitých sedimentů. Tyto horizonty  jsou zde doplňovány pouze vodou 

srážkovou a tajícím sněhem. Díky ukloněnému terénu v oblasti staveniště voda odtéká 

podzemním systémem na jihovýchod směrem k řece Moravě.  

Během IG průzkumu byla také zjišťována agresivita podzemní vody na betonové 

konstrukce. Ta byla stanovena jako stupeň XA2 – střední agresivita na beton z důvodu 

výskytu agresivního oxidu uhličitého. [3] 

3.4  Základové poměry 

Základové poměry se zde hodnotí jako složité a je tudíž třeba při zakládání postupovat 

dle zásad III. geotechnické kategorie. Hlavním důvodem je zejména složení základové 

půdy  v areálu staveniště. Tu zde reprezentují zcela nepravidelně rozmístěné plastické 

jíly, písčité jíl, jílovité písky a písky. Dalším znesnadňujícím faktorem ovlivňujícím 

zakládání je přítomnost vody v nesoudržných zeminách.  

3.5  Doplňující geologický průzkum 

Pro ověření geologických poměrů autorka na staveništi provedla odběr tří vzorků 

označených jako K1, K2 a K3, které poté zkoumala v laboratoři.  

Na všech vzorcích byly zjišťovány fyzikálně indexové vlastnosti zemin jako jsou 

aerometrická zkouška pro stanovení zrnitosti zeminy (Obr.3-2a), granulometrický 

rozbor, stanovení vlhkosti (Obr.3-2b), hustoty pevných částic a  konzistenčních mezí. 

Protokoly a zpracované výsledky těchto zkoušek jsou obsahem Přílohy 1.  
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     a    b 

Obr.3-2: Laboratorní zkoušky zemin a) aerometrická zkouška b) stanovení vlhkosti  

 

Dále byla na vzorcích K1 a K2 provedena edometrická zkouška stlačitelnosti a smyková 

krabicová zkouška (Obr.3-3), jejichž výsledky se také nachází v Příloze 1. Na vzorku 

K3 tyto zkoušky provedeny nebyly z důvody převažující písčité složky, díky níž nebylo 

možné připravit vzorek, který by měl dostatečnou vypovídající hodnotu.   

 

Obr.3-3:   Smyková krabicová zkouška  
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Laboratorní zkoušky potvrdily skladbu podloží, kterou udával IG průzkum. Shrnutí 

těchto výsledku ukazují Tab.3-2,3,4.  

 

Tab.3-2: Parametr vzorku K1  

Vzorek K1 - F4-CS Jíl písčitý 

Vlhkost w 20,2 % 

Objemová hmotnost suché zeminy ρn 1608 Kg/m
3 

Objemová hmotnost vlhké zeminy ρd 1941 Kg/m
3 

Zdánlivá hustota objemových částic pomocí pyktometru ρs 2577 Kg/m
3 

Konzistenční mez - mez plasticity wp 19,35 % 

Konzistenční mez - mez tekutosti wL 44 % 

Index plasticity Ip 24,7 - 

Stupeň konzistence Ic 0,97 - 

 

Tab.3-3: Parametr vzorku K2  

Vzorek K2 - F6-Cl Jíl se střední plasticitou 

Vlhkost w 20,8 % 

Objemová hmotnost suché zeminy ρn 1657 Kg/m3 

Objemová hmotnost vlhké zeminy ρd 1975 Kg/m3 

Zdánlivá hustota objemových částic pomocí pyktometru ρs 2518 Kg/m3 

Konzistenční mez - mez plasticity wp 18,25 % 

Konzistenční mez - mez tekutosti wL 50 % 

Index plasticity Ip 31,8 - 

Stupeň konzistence Ic 0,92 - 
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Tab.3-4: Parametr vzorku K3  

Vzorek K3 - S5-CS Písek jílovitý 

Vlhkost w 17,4 % 

Objemová hmotnost suché zeminy ρn - * Kg/m3 

Objemová hmotnost vlhké zeminy ρd - * Kg/m3 

Zdánlivá hustota objemových částic pomocí pyktometru ρs 2606 Kg/m3 

Konzistenční mez - mez plasticity wp 20,3 % 

Konzistenční mez - mez tekutosti wL 31 % 

Index plasticity Ip 10,7 - 

Stupeň konzistence Ic 1,27 - 

* Pro vzorek K3 nebylo stanoveno. 

4.  NAVRŽENÁ METODA ZAJIŠTĚNÍ  

4.1  Volba metody  

Cílem návrhu zapažení jižní stěny stavební jámy bylo najít takovou konstrukci, která 

bude ekonomicky nejvýhodnější a zároveň bude splňovat veškeré statické požadavky. 

Pří návrhu autorka vycházela několik možných variant řešení, která byla uvedena  

v kapitole 2.2.4.  

Vzhledem k požadavku, aby stěna sloužila jako trvalá konstrukce nejen během výstavby 

objektu před stěnou, ale také dále ve fázi provozní, byly z uvedených metod vybrány 

dvě vyhovující varianty. Stěna podzemní a stěna pilotová. Ostatní popsané metody lze 

považovat za konstrukce dočasné. V rozhodování se mezi stěnou pilotovou a podzemní 

sehrála největší roli ekonomická stránka. Technologie výstavby podzemní stěny je 

složitější, co s sebou přináší větší finanční náročnost, a proto byla nakonec zvolena 

stěna pilotová. Toto řešení podpořily i předchozí kladné zkušenosti s pilotovými 

stěnami v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Co se týká druhu pilotové stěny, byla 

zvolena stěna s velkou osovou vzdáleností. Důvodem byla nepřítomnost stálé hladiny 

podzemní vody, díky které  nebylo třeba stěnu řešit jako těsnící konstrukci.  
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Hloubka výkop před stěnou v jedné fázi dosahuje až po zákládovou spáru až 7,7 m, a 

proto je stěnu třeba kotvit. Kotvy byly navrženy jako dočasné, neboť trvalé kotvy by 

mohly v budoucnu zkomplikovat další plánovanou výstavbu v prostoru objektu 

stávajících garáží.  

 

 

Obr. 4-1:  Objekt stávajících garáží  

4.2  Zvolené řešení 

S přihlédnutím k výše uvedeným faktorům, které hrály roli při volbě pažícího systému 

v konkrétním případě zajištění stavební jámy, kterou se zabývá tato práce, byla 

definitivní pažící konstrukce navržena jako volně stojící pilotová stěna 

z velkoprůměrových pilot profilu 900 mm a osovou vzdáleností 1300 mm. Hloubka 

pažící konstrukce dosahuje 16 m. Dále zde byla navržena jedna úroveň dočasných 

dvoupramencových kotev průměru 31 mm, délky 16 m s délkou kořene 8 m a 

předpínací silou 200 kN z důvodů dočasného výkopu na hloubku 7,7 m při provádění 

výkopu pro položení nových inženýrských sítí pod komunikací. V horním líci pilotové 

stěny je navržena železobetonová převázka profilu 900x400 mm.  
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4.3  Fáze výstavby 

Jak již bylo zmíněno, pažící konstrukce působí v několika fázích, které měly značný 

vliv na volbu pažící konstrukce. Tato kapitola tyto fáze více přiblíží. 

Prví fáze spočívá v realizaci samotné pažící konstrukce, v tomto případě pilotové stěny. 

Poté se provede odkop 1,5 m na první kotevní úroveň, kde se zbudují a zaktivují kotvy. 

Po předepnutí těchto kotev dojde k dalšímu odkopu, opět o 2 m. Následujícím krokem 

je pokládka kanalizace ve vzdálenosti 2,5 m od líce stěny. Pro kanalizaci je třeba 

provést další výkop, tentokrát hluboký 3,7 m. Protože v těsné blízkosti stěny tohoto 

výkopu vede plynovod, je třeba tento výkop spolehlivě zajistit a zabránit tak sesunutí 

svahu výkopu a s tím i případnému narušení plynového vedení. K tomu poslouží 

zásuvné pažení, které se nejprve zasune do země, a teprve poté dojde k odtěžení 

zeminy. Právě pro tuto fázi, kdy je odkop před stěnou největší, jsou zbudovány výše 

zmíněné dočasné kotvy.  Teoreticky by bylo díky zásuvnému pažení možné výkop 

neuvažovat, ale na stranu bezpečnou ho raději do výpočtu zahrneme. 

 Jako další krok se položí kanalizace a výkop se zase zasype a odstraní se jeho pažení. 

Poté už je možné ve vzdálenosti asi 6,5 m provést odkop a následnou výstavbu 

zamýšleného objektu Molekulární a translační medicíny. V této fázi se již nepočítá 

s funkcí kotev a stěna se uvažuje jako vetknutá do podloží. Na závěr, po dostavbě 

objektu, se mezi stěnou a objektem zbuduje komunikace o takové mocnosti vrstev, že 

hloubka výsledného odkopu bude 4,1 m pod hlavou pilot. 
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Obr. 4-2: Fáze výstavby  

 

4.4  Technologie výstavby 

4.4.1  Mechanizace 

Protože pilotové stěny se dělají pouze z pilot typu replacement, což jsou druhy pilot, 

kdy je zemina z vrtu odstraňována, byla na zbudování stěny použita rotační náběrová 

technologie prováděná vrtnou soupravou Bauer BG 15H. Toto zařízení s kroutícím 

momentem 150 kNm může vrtat piloty do průměru 1200 m a hloubky 18 m. Dalším 

strojem, který byl v průběhu výstavby použit jak pro manipulaci s armokoši či 

součástmi vrtné soupravy, tak pro odvoz vyvrtané zeminy, je smykový nakladač 

LOCUST L 1203 s nosností 1200 kg.  
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Obr. 4-2:  Smykový nakladač LOCUST L 1203 při  

          manipulaci s armokoši pilot  

 

4.4.1  Postup výstavby 

4.4.1.1   Vytyčení bodů 

Samotnému procesu výstavby předcházely geodetické práce zahrnující určení 

výškového bodu, od kterého se potom v průběhu stavby  pomocí nivelačního přístroje 

zaměřují jednotlivé výškové kóty,  a zaměření některých polohových bodů pilotové 

stěny. Zaměření osy každé aktuálně prováděné piloty bylo doměřeno pomocí pásma.  

4.4.1.2   Realizace pilot 

Protože geologický průzkum v této lokalitě prokázal převážně soudržné jílovité zeminy, 

byl jako vrtný nástroj zvolen vrtný šnek neboli spirál. K tomu, aby se pažnice zavrtala 

přesně do středu piloty je třeba osu vytyčit.  K tomu posloužily ocelové zajišťovací 

kolíky a metr (Obr. 4-3a). Dále bylo třeba zajistit, aby byl vrt svislý, čehož bylo 

docíleno pomocí příložné vodováhy (Obr. 4-3b).  
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  a           b 

Obr. 4-3:  Příklad přípravy zavrtání spirálu a pažnice   

a) Zaměření osy piloty pomocí vytyčovacího kolíku a metru 

                   b) Zajištění vrtání kolmo do země  pomocí vodováhy  

 

Vzhledem k občasným zvodnělým písčitým vrstvám a možnosti tvorby kaveren bylo 

potřeba piloty po celé délce pažit. K tomu byla využita spojovatelná dvouplášťová  

ocelová pažnice průměru 880 mm s tloušťkou stěny 40 mm. Ta byla zavrtávána do 

země pomocí rotace vrtné soupravy. Spojení jednotlivých dílů pažnice bylo zajišťováno 

pomocí spojovacích šroubů. Uvnitř zavrtané pažnice vrtný spirál vytěžuje zeminu a 

vysypává ji  na terén vedle vrtu (Obr.4-4a). Tato vytěžená zemina, tzv. vývrtek, byl 

pomocí nakladače přemístěn na předem určenou meziskládku(Obr.4-4b), odkud se pak 

vyvážel na určenou skládku mimo staveniště. Po vyvrtání požadované hloubky bylo dno 

začištěno šapou, která má rovné dno a je opatřena uzavíratelnými klapkami, aby vrt 

zůstal čistý.  
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      a        b 

Obr. 4-4: Příklad manipulace s vytěženou zeminou   

              a)  Vrtný šnek s vytěženou zeminou 

              b)  Smykový nakladač odklízející vytěženou zeminu z okolí vrtu  

 

Další krok představuje umístění výztuže v podobě armokoše (Tab. 4-1). Ten byl svařen 

z prutů betonářské výztuže z oceli 10 505 přímo na staveništi. Dále byl opatřen 

plastovými distančníky pro zajištění dostatečného krytí, a poté přepraven k vrtu pomocí 

nakladače (Obr. 4-2). Do vrtu byl spuštěn pomocí vrátku vrtné soupravy (Obr. 4-5a). 

Poté byla pilota vybetonována pomocí betonovací roury s násypkou (Obr. 4-5b).  Roura 

byla vedena přibližně osou vrtu a jejím úkolem bylo usměrňovat tok betonu tak, aby 

nedocházelo k  jeho narážení na armokoš či stěny vrtu, což by mělo za následek 

rozmísení betonu. Po ukončení betonáže a vytažení kolony betonářských rour je vrt 

odpažen pomocí vrtné soupravy. Při odpažení se postupně zkracuje kolona, která se 

rozdělává na jednotlivé části. Na závěr bylo provedeno výškové a směrové zaměření 

skutečného stavu pilot.  
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Tab. 4-1:  Přehled výztuže armokoše  

Výztuž piloty ks Ø délka 

Hlavní podélná výztuž 12 25 14 000 

Přídavná podélná výztuž 12 20 2 400 

Příčná výztuž - spirála 1 8 181 141 

Distanční kruh 15 12 2 073 

 

   

           a          b   

Obr. 4-5:  Příklad osazování vrtu  

                a) Osazování vrtu armokošem pomocí vrtné soupravy Bauer BG 15 

                b) Betonáž piloty pomocí betonovací roury s násypkou  

 

4.4.1.3   ŽB převázka 

Po ukončení prací na pilotách se přikročilo k realizaci ŽB převázky v hlavě pilot 

(Obr.4-6). Nejprve byla provedena 50 mm tlustá vrstva podkladního betonu, aby se 

zajistila rovná plocha pro pokládku výztuže převázky. Poté byla na tuto vrstvu uložena 
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samotná výztuž. Jako další krok bylo zřízeno bednění, které bylo zafixováno tak, aby 

nedošlo k jeho deformaci. Dále byla převázka vybetonována a beton byl zavibrován, 

aby z něj unikly vzduchové bubliny a zamezilo se tak vzniku kaveren. Druhý den bylo 

bednění odstraněno.  

Převázka byla s pilotami spojena pomocí podélné pilotové výztuže, která přesahovala 

nad hlavu piloty až do převázky, a zajišťovala tak její provázání a spolupůsobení 

s pilotovou stěnou.  

Tab. 4-2:  Přehled výztuže převázky  

Výztuž převázky ks Ø délka 

Podélná výztuž 16 18  5 540 

Konstrukční výztuž 8 10 3 900  

Dvojstřižný třmínek á 200 mm 1 8  1 750 

 

  

Obr. 4-6:  ŽB převázka v hlavě  

              pilotové stěny  
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4.4.1.4   Dočasné kotvy 

Po zrealizování převázky se provedl odkop 1,5 m na první kotevní úroveň, aby bylo 

možné zřídit dočasné lanové dvoupramencové kotvy. Jako první se vytyčil střed 

maloprofilového vrtu a poté byl tento vrt pomocí vrtného spirálu vyvrtán na potřebnou 

délku, tedy 16 m. Jeho průměr byl 156 mm a úhel vrtání 20
o
. Po vyčištění byl vrt 

pomocí PVC trubky vyplněn cementovou zálivkou, jejíž poměr c:v byl 2,5:1 a 

objemová hmotnost činila 1,94 tm
-3

. Ihned po zainjektování vrtu byla osazena lanová 

dvoupramencová kotva 2 x Lp15,5/1800 (Obr. 4-7a). Poté byla provedena injektáž 

kořene kotvy pomocí dvojitého obturátoru. Ten injektoval vrt postupně po etážích za 

sledování předepsaných trhacích tlaků zálivky a injektážních tlaků pomocí manometru.  

Když bylo v dané etáži dosaženo příslušného tlaku, obturátor se posunul do další etáže. 

Po dokončení injektáže byla osazena kotevní hlava(Obr. 4-7b). Po 7 dnech byla kotva 

pomocí napínacího zařízení  předepnuta na požadovanou předpínací sílu 180 kN. 

    

                  a            b 

Obr. 4-7:  Dočasné kotvy  

a) Maloprofilový vrt vypněný injektážní směsí a osazen dvoupramencovou     

    kotvou  

 b) Konečná podoba pilotové stěny s hlavami dočasných kotev 
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4.4.1.5   Dokončovací práce 

Po předepnutí kotev byl proveden odkop 3 m na úroveň plánované komunikace, což 

zároveň představuje výkop konečný. V tuto chvíli byly mezery mezi pilotami opatřeny 

drenážní vrstvou v podobě delta fólie překryté geotextílií (Obr.4-7), jejíž úkolem je 

svádět vodu mezi pilotami do sběrného kanálku v patě stěny, který byl vybudován 

v rámci komunikace.   

 

Obr. 4-8:  Ošetření mezer mezi pilotami 

               drenáží  

 

 

5.  ALTERNATIVNÍ ŘEŠENÍ 

Dalším z cílů mé práce je navržení jiných možných řešení pilotové stěny, a to jak stěny 

tangenciální, tak stěny převrtávané, jejich statické posouzení a následné porovnání 

všech tří variant z ekonomického hlediska.  
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5.1   Navržené varianty alternativního řešení  

První variantu představuje stěna tangenciální. Ta je, bylo řečeno v kapitole 2.2.4.5  

Pilotové stěny, stěnou s osovou vzdáleností rovnou průměru pilot, která je v tomto 

konkrétním případě rovna 900 mm. Délka pilot, která je potřeba k zajištění řešené jižní 

stěny FN Olomouc, je na rozdíl od stěny s velkou osovou vzdáleností pouze 15 m. 

Dočasné kotvy jsou zřízeny v jedné kotevní úrovni a mají volnou délku 8 m a délku 

kořene také 8 m.  Předpínací síla je zde navržena 180 kN.  

Druhá alternativní varianta pažící konstrukce, stěna převrtávaná, je navržena 

z velkoprofilových pilot průměru 900 mm s osovou vzdáleostí 750 mm. Sekundární  

vyztužené piloty mají délku 16 m stejně jako přechozí navržené řešení stěny, zatímco 

nevyztužené piloty primární jsou navrženy tak, že dosahují 1,9 m pod úroveň 

konečného výkopu, tedy pod komunikaci. Jejich délka tedy dostahuje 6 m.  Dočasné 

kotvy jsou zřízeny ve všech primárních pilotách, které nejsou vyztuženy, a jejich 

provrtání je tak jednodušší.  

5.2  Tvorba rozpočtu  

Rozpočet každé stavby se skládá ze dvou základních položek. Těmi položkami jsou 

materiál, který je reprezentován betonem a ocelí, a potom ostatní náklady. Pro moje 

potřeby, tedy pro porovnání různých variant pilotových stěn, budou důležité zejména ty 

náklady, jejichž cena se odvíjí od počtu dnů strávených na staveništi. Přehled všech 

položek, které vstupují do výpočtu, ukazuje Tab. 5-1. Položky spadající pod „Ostatní 

náklady”  se u rozdílných variant stěny nezmění, a proto do výpočtu nebudou zavedeny.  
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Tab. 5-1:  Přehled nákladů zasahujících do tvorby rozpočtu zakázky včetně jejich  

                orientačních cen  

MATERIÁL CENA POZNÁMKA 

Beton 1600 Kč/m3   C 20/25 XA1 

Ocel svařená 18 Kč /kg   

OSTATNÍ NÁKLADY  

Náklady závislé na počtu dnů vrtání  [Kč/den/osádka vrtné soupravy=3os.] 

Nafta vrtačka i bobek 9 000 Denní spotřeba cca 300 l  x 30 Kč/ 1 litr 

Náklady na vrtačku 
20 000 

Leasing stroje, odpisy vrtného nářadí, pojištění, 
servis vrtačky a nářadí vrtného i drobného (v 
boudě), odpisy boudy, ochranné pomůcky apod. 

Mzdy 
6 000 

Mzdy + zdravotní a sociální pojištění (600 Kč hod. x 
10 hod.) 

Ubytování 2 000 2000  / noc 

Pronájem 
500 

Bednění, mobilních WC, kancelářský kontejner 
apod. 

Pronájem centrály 600 17000 Kč/měsíc 

Telefony 200   

Celkem ostatní náklady 38 300   

Ostatní náklady  

Doprava, jeřáby  -   
Zemní práce  -   
Geodetické práce -   
Projekční práce -   
Zkoušky a atesty  -   

Ostatní služby  - 
Odvoz a uložení zeminy, uložení odpadu, úklid 
staveniště apod. 

Režie výrobní a správní - 
Provoz skladu a kanceláří, poplatky (např. 
dálniční), servis aut techniků, bankovní poplatky, 
úroky apod. 

POZN.:  Veškeré náklady jsou uvažovány bez DPH 
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5.3  Praktická aplikace rozpočtu  

Pro ekonomické porovnání byla vytvořena kalkulace ceny pro 10 m dlouhý nekotvený 

úsek pro stěnu s velkou osovou vzdáleností, stěnu tangenciální a také pro stěnu 

převrtávanou.  

5.3.1   Materiál 

Prvním z rozdílů je množství materiálu, které bude spotřebováno při budování stěny. 

Důvodem jsou různé osové vzdálenosti a délky pilot. 

5.3.1.1   Beton   

Při výpočtu celkového objemu betonu je nutné uvažovat s hodnotou o 5 % vyšší. 

Nadměrná spotřeba může být způsobena ať už činností vrtmistra, tedy podvrtáním se 

pod určené dno vrtu, nebo i vlivem okolní zeminy například v podobě kavernování. Za 

1 m
3
 byla uvažována cena 1600 Kč.  

Tab. 5-2:  Výpočet ceny betonu pro různé varianty pilotových stěn pro úsek 10 m  

Stěna 
Délka 
piloty 

[m] 

Počet 
pilot na 
stěnu 

Beton 
na 1 

pilotu 
[m3] 

Beton 
celý 
úsek 
[m3] 

Beton + 
5% [m3] 

Cena           
[kč] 

S velkou osovou vzdáleností 
  

16 7 10,2 71,3 74,8 119 680 

Tangenciální 
  

15 11 9,5 104,9 110,3 176 480 

Převrtávaná 

primární  16 6 10,2 22,9 24,1 39 200 

sekundární 6 7 4,1 71,2 74,9 119 760 

celkem - 13 - 94,1 98,9 158 960 

 

5.3.1.2   Ocel 

Při zjišťování ceny oceli je potřeba si uvědomit, že piloty sekundární jsou nevyztužené. 

Cena za 1 kg oceli 10 505 použité na výrobu armokoše byla uvažována 18 Kč.   
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Tab. 5-3:  Výpočet ceny oceli pro různé varianty stěn pro úsek 10 m  

Stěna 
Délka 

piloty 
 [m] 

Počet 

pilot na 

stěnu 

Ocel na 1 

pilotu  
[kg] 

Ocel celý 

úsek [kg] 
Cena           

[kč] 

S velkou osovou vzdáleností 
  

16 7 817,1 5719,7 102 954 

Tangenciální 
  

15 11 766,5 8988,1 161 786 

Převrtávaná 

primární  6 6 - - - 

sekundární 16 7 817,1 5719,7 102 954 

celkem - 13 817,1 5719,7 102 954 

 5.3.2   Ostatní náklady 

Druhou položku, která ovlivní konečnou cenu, tvoří ostatní náklady závislé na počtu 

dní, ve kterých se vrtalo. Přehled těchto nákladu obsahuje Tab. 6-1. Pro zjištění počtu 

dnů bylo nejprve stanoveno počet bm, které je možno vyvrtat za jeden den. To bylo 

stanoveno s přihlédnutím ke konkrétní zemině, která se na staveništi nachází. V případě 

stěny s velkou osovou vzdáleností a stěny tangenciální se uvažovalo 60 bm/den a u 

stěny převrtávané 55 bm/den. Cena za den vrtání na osádku čítající 3 osoby je 

uvažována 38 300 Kč.  

Tab. 5-4:  Výpočet ceny ostatních nákladů, která je závislá na dnech vrtání, pro úsek  

               10 m  

Stěna 
Délka 

piloty 

[m] 

Počet 

pilot na 

stěnu 

Vrtané 

bm/den 
Vyvrtané 

piloty/den 
Dny 

vrtání 

Cena 

[kč/celý 

úsek] 

S velkou osovou 

vzdáleností 
16 7 60 4 2 76 600 

Tangenciální 
  

15 11 60 4 3 114 900 

Převrtávaná 

primární  6 6 55 9 1 38 300 

sekundární 16 7 55 4 2 76 600 

celkem - 13 55 - 3 114 900 
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5.4  Závěrečné ekonomické zhodnocení 

Pro celkové zhodnocení je třeba uvážit všechny výše zmíněné faktory dohromady 

(Tab.5-5). Celková cena je vztažena na m
2
 desetimetrového úseku pohledové stěny tzn. 

na část stěny, která je nad komunikací.  

Tab. 5-5: Výpočet celkové ceny 10 m tří variant pilotové stěny   

Stěna 
Délka 

piloty  

Počet 

pilot 

na 

stěnu 

Cena 

beton  
Cena 

ocel   

Cena 

ostatní 

náklady   

Cena 

celkem   
Cena celkem   

 
[m] 

 
[kč/celý 

úsek] 
[kč/celý 

úsek] 
[kč/celý 

úsek] 
[kč/celý 

úsek] 
[kč/m

2
 pohledové 

stěny] 

S velkou 

osovou 

vzdáleností 
16 7 119 680 102 954 76 600 299 234 7298 

Tangenciální 15 11 176 480 161 786 114 900 453 166 11053 

Převrtávaná   6/16 13 158 960 102 954 114 900 376 814 9191 

 

Závěrečné ekonomické zhodnocení podpořilo správnost volby pažící konstrukce pro 

řešenou stavbu. Jako nejlevnější varianta se jeví stěna s velkou osovou vzdáleností 

s cenou 7 298 Kč. Piloty tvořící tuto stěnu jsou sice nejdelší, avšak díky velké osové 

vzdálenosti se do uvažovaného úseku vejde nejméně pilot a úspora materiálu s sebou 

přináší nízkou cenu. Vzhledem k malému počtu pilot se zkracuje také doba vrtání, což 

způsobuje úspory také v položce ostatních nákladů, které jsou ovlivněny časem 

stráveným na stavbě.   

Druhou příčku obsadila stěna převrtávaná s cenou 9 191kč. Tato stěna má sice nejmenší 

osovou vzdálenost, což představuje největší koncentraci pilot na zvoleném úseku, avšak 

piloty sekundární jsou výrazně kratší a nevyztužené, což představuje snížení spotřeby 

jak betonu, tak oceli, a tudíž i snížení celkové ceny.  
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Nejdražší variantu představuje stěna tangenciální s celkovou cenou 11 053kč. Její osová 

vzdálenost je sice větší než u stěny převrtávané, avšak všechny piloty jsou vyztužené a 

dosahují hloubky 15 m, a proto v tomto případě dochází k největší spotřebě materiálu. 

Počet dní potřebných k vyvrtání této stěny je větší než u stěny s velkou osovou 

vzdáleností, což způsobuje větší ostatní náklady. U převrtávané stěny je doba vrtání sice 

stejná, ale rozdíl ve spotřebě materiálu rozhodne a celkové větší ekonomické 

nákladnosti stěny tangenciální. (Graf 5-2)  

 

 

Graf 5-2: Ekonomické porovnání tří variant m
2
 pohledové části pilotové stěny  

6.  STATICKÝ VÝPOČET 

Statický výpočet pilotové stěny byl proveden pomocí dvou programů. Jedním z nich je 

program značky FINE GEO5. Tento program je v geotechnice velmi hojně využívaný a 

je také uživatelsky snadný, avšak zejména u složitějších konstrukcí neumožňuje přesně 

postihnout skutečné chování interakce zeminy a konstrukce, a proto se čím dál častěji 
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využívá numerických metod. Takovým programem je druhý program využitý v této 

práci, Plaxis 2D.  

6.1   GEO 5 

6.1.1  Metoda výpočtu 

Návrh řešené pilotové stěny byl proveden v programu GEO5 Pažení návrh a následně 

bylo provedeno posouzení v programu GEO5 Pažení posudek. Tento program řeší 

posouzení pažící konstrukce pomocí metody závislých tlaků. Tato metoda využívá 

předpokladu chování zeminy v okolí stěny jako lineárně elastické - perfektně plastické 

hmoty, která je určena těmito parametry. Prvním je modul reakce podloží kh, který 

charakterizuje přetvoření zeminy v pružné oblasti. Díky závislosti na velikosti 

zatěžované plochy a typu zeminy ho není možné stanovit přímo pomocí IG průzkumu, a 

tak program GEO5 Pažení posudek umožňuje jeho zadání několika způsoby. V této 

práci byla zvolena metoda počítání dle Schmitta pomocí závislosti na ohybové tuhosti 

konstrukce a edometrickém modulu zeminy (Vzorec 6-1).  

                                      

kde   EI……tuhost zeminy [kNm
2
/m] 

        Eoed.....edometrický modul [MPa] 

Vzorec 6-1:  Výpočet modulu reakce podloží dle Schmitta 

Druhým parametrem jsou maximální deformace konstrukce, při jejichž dosažení dojde 

k plastizaci a zemina tak změní své chování z ideálně pružného na ideální plastické.  

Samotný výpočet dle metody závislých tlaků je založen na iteraci pomocí dvou 

předpokladů. Jednak na konstrukci působí zemní tlak o velikosti pohybující se 

v intervalu mezi zemním tlakem aktivním a pasivním, a dále na nedeformovanou 

konstrukci působí zatížení o velikosti  zemního tlaku v klidu. Při výpočtu se po 

přiřazení modulu kh všem prvků, na které je model programem rozdělen, a provede se 
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zatížení konstrukce zemním tlakem klidu (Obr.6-1a). Po výpočtu první fáze se 

zkontrolují velikosti tlaků působících na stěnu a v místech, kde nedošlo ke splnění 

stanovených podmínek, se stěna zatíží aktivním resp. pasivním tlakem. Modulu reakce 

podloží se přitom přiřadí hodnota nula (Obr.6-1b). Postup výpočtu deformací se opakuje 

tak dlouho, dokud nejsou splněny všechny podmínky. 

                       

              a              b 

Obr. 6-1:   Schéma konstrukce při výpočtu dle metody závislých tlaků  

 a) Konstrukce před iterací zatížená zemním tlakem v klidu 

 b) Konstrukce během iterace 

 

Při posudku kotev, neboli vnitřní stability kotevního systému, se provádí pro každou 

kotevní úroveň zvlášť a to pomocí stanovení síly v kotvě tak, aby byla soustava sil 

působících na blok zeminy v rovnováze (Obr.6-2). K tomu jsou sestaveny dvě součtové 

podmínky,svislá a vodorovná, které představují soustavu dvou rovnic o dvou 

neznámých. Těmi jsou reakce podloží a maximální přípustná hodnota síly v kotvě. 

Výsledkem výpočtu je stanovení maximální přípustné kotevní síly pro každou řadu 

kotev. Protože se výpočet vztahuje na mb,  je nutné síly v kotvách přepočítat pomocí 

vzájemné vzdálenosti kotev v jednotlivých vrstvách.  

(http://www.fine.cz/geotechnicky-software/napoveda/pazeni-posudek)  

http://www.fine.cz/geotechnicky-software/napoveda/pazeni-posudek
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Obr. 6-2: Schéma výpočtu vnitřní stability kotevního systému jednou kotvené stěny  

             (MASOPUST, J.: Speciální zakládání staveb 2.díl [1] ) 

6.1.2   Podklady pro výpočet 

Při zjišťování parametrů zeminy pro statický výpočet se vycházelo jednak z inženýrsko-

geologického průzkumu, jež byl na staveništi proveden, a dále pak ze zkoušek tří 

vzorků zeminy, jež byly odebrány ze staveniště. Tyto průzkumy jsou blíže popsány 

v kapitole 3.2 Geologické poměry. Konečné stanovení geologického profilu pro výpočet 

bylo stanoveno z IG profilu, neboť odebrané vzorky neposkytovaly přehled o skladbě 

půdy v celé hloubce, do které pažící konstrukce zasahuje.  

Tab. 3-2:   Geologický profil v místě navrhované stavební jámy  

Hloubka Třída Symbol Název  Konzistence/ulehlost 

0 - 2 F4 CS Jíl písčitý Konzistence tuhá 

2 - 4 S3 SF Jemnozrnné zeminy Ulehlá 

4 - 5 F6 CI Jíl se střední plasticitou Konzistence tuhá 

5 - 7 S3 SF Jemnozrnné zeminy Ulehlá 

7 - 8 F8 CH Jíl s vysokou plasticitou Konzistence tuhá 

8 - 11 F4 CS Jíl písčitý Konzistence tuhá 

11 - 12 F8 CH Jíl s  vysokou plasticitou Konzistence tuhá 

12 - 16 F8 CV Jíl s velmi vysokou plasticitou Konzistence pevná Sr>0,8 
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Tab. 6-1: Paramety zeminy použité ve statickém výpočtu v programu GEO5  

Třída 

F4 S3 F6 F8 F8 

tuhá ulehlá tuhá tuhá 
pevná 

sr>0,8 

Objemová tíha   γ [kN/m
3
] 18,5 17,5 21 20,5 20,5 

Napjatost - - efektivní efektivní efektivní efektivní efektivní 

Úhel vnitřního 

tření 
φef 

o 24,4 35 19 15 15 

Soudržnost cef kPa 14 0 12 5 10 

Třecí 

úhel 
aktivní δact 

o 16 16 12 10 10 

pasivní δpas 
o 12 12 10 8 8 

Zemina - - soudržná nesoudržná soudržná soudržná soudržná 

Poissonovo 

číslo 
ν - 0,35 - 0,4 0,42 0,42 

Edometrický 

modul 
Eoed MPa 8 28,5 9,5 7,5 12,5 

Obj. tíha 

saturované 

zeminy 
γsat [kN/m

3
] 18,5 18,5 21 20,5 20,5 

 

6.1.3   Geometrie pažící konstrukce 

Statický výpočet v programu GEO5 byl nejprve proveden pro jednou kotvenou 

pilotovou stěnu s osovou vzdáleností 1300 mm, průměrem pilot 900 mm a délkou 16 m. 

Kotvy, které jsou v každé pilotě 1 m pod hlavou této piloty, jsou navrženy jakou 

dvoupramencové průměru 31 a mají volnou délku i délku kořene 8 m.   

Dále pro potřeby ekonomického zhodnocení bylo potřeba navrhnout a posoudit také 

stěnu tangenciální a volně stojící. Stěna tangenciální, oproti hlavní variantě, má piloty 

délky 15 m a kotvy 14 m.   

Pro stěnu převrtávanou se statický posudek neprováděl, neboť v program GEO5 není 

možné vymodelovat  geometrii konstrukce v podobě pilot primárních délky 6 m a mezi 

nimi navrtaných pilot sekundárních s délkou 16 m. Proto v případě této práce byly 
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primární nevyztužené piloty brány jen jako prvek pro zajištění vodotěsnosti. Jejich 

statická funkce byla zanedbána a výsledné hodnoty statického výpočtu se uvažovaly 

stejné jako u stěny s velkou osovou vzdáleností. V obou případech pilotové stěny 

probíhal statický výpočet v pěti fázích (Obr.6-3). 
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Obr. 6-3:  Fáze namodelované pro statický výpočet v programu GEO5  
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6.1.4   Výsledky výpočtu 

Při kontrole výsledků bylo potřeba se zaměřit hlavně na dvě nejkritičtější fáze. Na fázi 

největšího odkopu pro pokládku komunikace, a dále pak na fázi finální, ve které se již 

neuvažuje s funkcí dočasných kotev. Shrnutí výsledků uvádí Tabulka 6-2 a Tabulka 6-3 

a podrobný statický výpočet je obsahem Přílohy 2 Výstup z programu GEO5.  

Tab. 6-2:  Shrnutí výsledků statického výpočtu v programu GEO5 Pažení posudek pro  

                 pilotovou stěnu s velkou osovou vzdáleností   

Fáze výstavby Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 

Max deformace [mm] 3,9  7,5  7,6  22,8  23,8  

Max posouvající síla [kN/m]  24,53 44,41  115,40  140,88  96,75  

Max moment [kNm/m]  60,58 93,11  111,51  368,22  274,12  

Max předpínací síla v kotvě [kN]  - -  200  239,68 -  

 

Tab. 6-3:  Shrnutí výsledků statického výpočtu v programu GEO5 Pažení posudek pro    

                 tangenciální pilotovou stěnu   

Fáze výstavby Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Fáze 4 Fáze 5 

Max deformace [mm] 4,2 8,1  8,9  28,6 29,1  

Max posouvající síla [kN/m] 26,93  45,25 154,02  160,21  95,83  

Max moment [kNm/m] 64,56  135,4  173,36  385,09   335,27 

Max předpínací síla v kotvě [kN] -  -   180 184,94  - 

 

6.2   Plaxis 

Druhým programem, jenž byl zvolen pro analýzu zajištění stavební jámy pomocí jednou 

kotvené pilotové stěny, je program Plaxis 2D. Tento program není v geotechnicé praxi 

tak hojně využíván jako program Geo 5, avšak v poslední době se stále více využívá 
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k řešení složitějších analýz. Důvodem je jak jeho schopnost reálněji postihnou jak 

nelineární chování zemin, tak i možnost komplexnějšího modelování fází výstavby či 

vlivu přilehlých objektů.  

6.2.1  Metoda výpočtu 

Tento program provádí napjatostní a deformační analýzu  daného geotechnického 

problému pomocí metody konečných prvků. Prvním krok výpočtu spočívá v rozčlenění 

zkoumané oblasti na síť konečných prvků. Ty mají v případě programu Plaxis 2D 

podobu trojúhelníků a jsou navzájem spojeny pomocí uzlů. Podle počtu uzlů je možné 

rozlišovat prvky 6ti uzlové nebo 15ti uzlové (Obr.7-3). Využití 15ti uzlových 

konečných prvků přináší přesnější výsledky, neboť u nich dochází k interpolaci až 

čtvrtého řádu. V těchto uzlech jsou definovány primární neznámé, tzn. deformace 

respektive posunutí, která se v prvku mění  pomocí předem stanovených rovnic. Poté se 

využitím minimální potencionání energie sestaví soustava rovnic pro jednotlivé konečné 

prvky (Obr.6-4).  

 

                                         K
el 

x U
el
 = R

el
                                         [Vzorec 6-2] 

 

kde K
el
….matice tuhosti konečného prvku 

U
el
….vektor uzlových posunutí konečného prvku 

R
el

……vektor uzlových sil konečného prvku 

 

Dále se pomocí kombinace rovnic jednotlivých konečných prvků vytvoří rovnice pro 

celou analyzovanou oblast (Obr.7-3).  

    K
g
 x U

g
 = R

g 
                                       [Vzorec 6-3] 

 

 



                                                                          Zajištění stavební jámy v Olomouci 

Lenka Plevová 

______________________________________________________________________ 

- 53 - 

 

kde K
g
….globální matice tuhosti 

U
g
….globální vektor uzlových posunutí  

R
g
……globální vektor uzlových sil  

 

Vyřešením vytvořené soustavy rovnic jsou získány nejprve primární neznáme, tedy 

posunutí, a poté napětí a poměrná přetvoření.  

 

 

Obr. 6-3:  Trojúhelníkové konečné prvky používané v programu  

                                     plaxis 2D  

6.2.2  Podklady pro výpočet 

Materiálové charakteristiky základové půdy byly stejně jako v případě programu Geo 5 

určeny na základě inženýrsko-geologického průzkumu popsaného v Kapitole 4.2. Pro 

výpočet byl zvolen v České republice momentálně zřejmě nejpoužívanější konstituční 

model Mohr-coulombův [6], který využívá lineárně elastické- perfektně plastické 

chování zeminy (Obr. 7-4). Plocha plasticity, při jejímž dosažení dojde k zplatizování 

zeminy, je totožná s tzv. Mohl-Coulombovou podmínkou porušení a k popsaní tohoto 

modelu je zapotřebí pět parametrů zeminy (Tab.6-4). Pro reálnější chování pažící 

konstrukce by však bylo nutné zvolit pokročilejší konstituční model (např. HS), protože 

odtěžením zeminy dojde k odlehčení a tedy i zvýšení tuhosti zeminy. To MC model 

není schopen postihnout (Obr. 6-4), proto byl proveden výpočet dle doporučení [6]. V 

tomto podkladu je doporučeno zvýšit referenční modul o tří až čtyřnásobek modulu v 

přitížení. Autokra nakonec zvolila konzervativnější násobek a to dva. Pro takto 

upravené hodnoty je provdena MKP analýza.  
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Obr. 6-4:  Lineárně elastický - perfektně plastický model  

                                          chování zeminy  

Tab.6-4:  Přehled parametrů zeminy v podloží zadávaných do programu Plaxis 2D  

zemina model  podmínky 
γ sat γ unsat Eref ν cref ϕ ψ Rinter 

[kN/m3] [kN/m3] [MPa] [-] [kPa] [ 
o 
] [ 

o 
] [-] 

F4 tuhá 

konzistence 
MC  drained 18,5 18,5 16 0,30 14 24,4 0 0,7 

F6 tuhá 

konzistence  
MC  undrained 21 21 19 0,35 12 19 0 0,7 

F8 konzist. 

pevná Sr>0,8 
MC  undrained 20,5 20,5 25 0,35 10 15 0 0,7 

S3 ulehlá MC  drained 17,5 18,5 57 0,20 0 35 0 0,7 

F8 tuhá MC  undrained 20,5 20,5 15 0,35 5 15 0 0,7 

Kromě parametrů zeminy bylo třeba zadat také parametry pažících konstrukcí použitých 

v modelu. Jednou z konstrukcí modelovaných v této práci je pilotová stěna. Protože 

program Plaxis 2D je určený pro řešení rovinně deformačních úloh, tzn. že konstrukce 

je po celé šířce stejná, bylo potřeba tuto pilotovou stěnu přepočítat na ekvivalentní stěnu 

podzemní. Tloušťka této ekvivalentní stěny byla dopočítána pomocí osové tuhosti EA.  

Výpočet tuhosti jedné piloty 

Průměr piloty 0,9m 

   

EApile  = E x π x r
 2

                 [Vzorec 6-2] 
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EApile = 35x10
6 

x π x 0,452 = = 22,266x10
6
 kN/m 

Kde EApile  ……osová tuhost jedné piloty [kN/m] 

 Apile……....plocha piloty [m
2
] 

 r…………..poloměr piloty [m] 

  

Přepočet tuhosti na pilotou stěnu 

Počet pilot  14 

Délka stěny 16,627 m   

   

EApw  = Epile x 
 

 
                  [Vzorec 6-3] 

EApw = 22,266x10
6 

x 

  

      
 = 18,748x10

6
 kN/m  

    

Kde EApw  ……osová tuhost pilotové stěny [kN/m] 

 EApile  ……osová tuhost jedné piloty [kN/m] 

 n…………..počet pilot 

 L………… délka pilotové stěny [m] 

 

Výpočet tloušťky ekvivalentní podzemní stěny 

   

EApw  = EAew      [Vzorec 6-4] 

18,748x10
6
 = 35x10

6
 x b x 16,627 =>  b = 

          

               
 = 0,535   0,6 m  

 

Kde EApw  ……osová tuhost pilotové stěny [kN/m] 
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 EAew  ……osová tuhost ekvivalentní podzemní stěny [kN/m] 

 b………….tloušťka ekvivalentní podzemní stěny [m] 

  

Z výpočtu vyplývá, že tloušťka podzemní stěny, jenž v modelu nahradí pilotovou stěnu, 

je na stranu bezpečnou uvažována 0,6 m. Přehled materiálových charakteristik 

použitých při jejím modelování poskytuje Tabulka 6-5. 

 

Tab.6-5:  Přehled materiálových charakteristik pro stěnu v  Plaxis 2D  

popis 
tl E EA EI ν 

[m] [GPa] [kN/m] [kNm2/m] [
o
] 

stěna 0,6 35 21x10
6
 0,63x10

6
 0,15 

 

Dalšími konstrukcemi , jejichž materiálové charakteristiky bylo pro tvorbu modelu třeba 

určit (Tab.6-6), byly lanové dvoupramencové kotvy. Ty jsou složené ze dvou prvků: 

Kořene a táhla. Táhlo je v programu Plaxis 2D modelován jako pružinový prvek se 

dvěma uzly node-to-node anchor a kořen jako prvek geogrid.  

 

Tab.6-6:  Přehled materiálových charakteristik pro lanové dvoupramencové  

                kotvy zadávaných do programu Plaxis 2D  

konstrukce 
L E EA 

[m] [GPa] [kN/m] 

táhlo 8 210 7,90x10
4

 
kořen 8 30 7,25x10

5

 

 

6.2.3  Geometrický model  

Při tvorbě geometrického modelu se vycházelo ze skutečné geometrie konstrukce. Na 

rozdíl od programu GEO5 Plaxis umožňuje realističtější vymodelování fází výstavby, a 
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tak zde bylo možné vymodelovat i skutečný rozměr výkopu pro provádění pokládky 

inženýrských sítí před stěnou. Rozdílem oproti programu GEO5 je i nemožnost 

vymodelovat pilotovou stěnu, a proto byla tato stěna, jak je naznačeno v předešlé 

kapitole, přepočítána na ekvivalentní stěnu podzemní tloušťky 0,6 m. Velikost 

analyzované oblasti byla zvolena 30x21m tak, aby výsledky nebyly příliš ovlivněny 

okrajovými podmínkami. Pro její rozdělení na síť konečných prvků byla použita střední 

hustota sítě. Pro lepší interpretaci výsledků byla v okolí oblastí, jejichž deformace nás 

zajímá, síť zhuštěna na jemnou (Tab 6-7, první obrázek). Celkový počet konečných 

prvků byl 2833. Zatížení bylo, stejně jako v programu GEO5, reprezentováno 

základovými pasy objektu stávajících garáží, parkovištěm pro sanitní vozy FN a 

bezpečnostním zatížením o velikosti 5kN. Podzemní voda při průzkumných pracech 

nebyla přímo zastižena, proto hladina podzemní vody v modelu je zadána až na jeho 

spodním okraji. Vzhledem k tomu, že jíly jsou tuhé a pevné konzistence Sr > 0,8 , jsou 

zadány za neodvoněných podmínek.   

 

Obdobně tomu bylo při modelování pažící konstrukce v programu GEO5 i při analýze 

konstrukce metodou konečných prvků byly stanoveny váze výstavby. Celkem bylo 

definováno devět fází. Ty jsou shrnuty v tabulce 6-7. 
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Tab.6-7:  Fáze výstavby v programu Plaxis 2D  

 

0 Fáze - Počáteční stav napjatosti 

 

1 Fáze - Aktivace zatížení 

 

2 Fáze - Odkop pro zhotovení pažící 

konstrukce 
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3 Fáze - Aktivace pažící konstrukce 

 

4 Fáze - Odkop na kotevní úroveň 

 

5 Fáze - Aktivace kotvy 
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6 Fáze - Odkop na definitivní hloubku 

jámy 

 

7 Fáze - Výkop pro inženýrské sítě 

 

8 Fáze - Zasypání rýhy a deaktivace kotvy 
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6.2.4  Výsledky výpočtu 

Z výsledků jsou zde již prezentovány poslední dvě fáze výstavby, které jsou rozhodující 

pro posouzení konstrukce. Pro tyto dvě fáze jsou uvedeny deformace stěny a průběh 

ohybových momentů. Konkrétní výstupy jsou zobrazeny v tabulce 6-8.  

Tab.6-8:  Výstupy z programu Plaxis 2D  

Fáze Vodorovný posun stěny Průběh ohybových momentů 

7 

 

 
umax = 10,05 mm 

 

 

 
Mmax =  206,06 kNm 

 

8 

 

 
umax = 23,98 mm 

 

 

 
Mmax = 104,04 kNm 
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6.3   Porovnání programu Geo 5 a Plaxis 2D  

Na závěr výpočtů pažící konstrukce je provedeno srovnání dosažených deformací a 

ohybových momentů pažící stěny pomocí dvou odlišných výpočetních metod. Toto 

srovnání je pro poslední dvě fáze. Z výstupů je zřejmý rozdíl mezi oběma metodami. 

V případě průběhů vodorovných deformací v programu GEO5 kotva způsobuje 

zatlačení stěny do zeminy, zatímco u MKP k tomu nedochází. I v poslední fázi je rozdíl 

mezi průběhem posunů. Realitě více odpovídá MKP.  

Stejný trend lze vidět u ohybových momentů. U nich však již nebylo dosaženo tak 

dobré shody u maximálního momentu.  

Tato nesrovnalost bude zřejmě způsobena tím, že v programu GEO5 je výkop pro 

inženýrské sítě namodleován jen jako berma (viz. 6-3). 
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8.  ZÁVĚR 

Předmětem balakářské práce byla problematika zajištění stavebních.  

V první části byly popsány různé metody, kterými lze dosáhnout bezpečného a 

optimálního návrhu. Součástí této teoretické části práce bylo i popsání faktorů, které 

vstupují do rozhodování o vhodnosti dané metody.  

V druhé části práce byl proveden návrh a posouzení pažící konstrukce. Proces zajištění 

stavební jámy se skládá z návrhu, statického posouzení zvolené konstrukce a následné 

výstavby. Všechny tři fázy byly popsány na konkrétním případě stavební jámy ve 

Fakultní nemocnici Olomouc. Jako výsledná pažící konstrukce zde byla zvolena jednou 

kotvená pilotová stěna s velkou osovou vzdáleností, která představovala nejoptimálnější 

řešení, které navíc bylo podpořeno předchozími kladnými zkušenostmi se zakládáním 

v areálu nemocnice.  

Pro návrh a následný posudek zvoleného typu pažící konstrukce byl využit program 

Geo 5 Pažení návrh a Pažení posudek. Pomocí tohoto programu byla konstrukce 

navržena tak, aby jak deformace samotné konstrukce, tak i deformace stávajících 

přilehlých objektů, byly co nejmenší (do 30 mm).  

Program Geo 5 byl dále využit  k návrhu alternativních variant pilotové stěny, stěnu 

tangenciální a stěnu převrtávanou. Pro všechny tři typy pilotových stěn byl sestaven 

rozpočet, na základě kterého byla posouzena ekonomická náročnost každé z variant. 

Jako ekonomicky nejvýhodnější byla, zejména díky malé spotřebě materiálu, určena 

stěna s velkou osovou vzdáleností. Porovnání tak potvrdilo správnost rozhodnutí o 

volbě pažící konstrukce. 

Vzhledem k narůstajícímu využívání numerických metod, pracujících na principu 

metody konečných prvků, byla řešená konstrukce analyzována také pomocí programu 

Plaxis 2D. Pro potřeby tohoto programu však byla pilotová stěna pomocí osové tuhosti 

přepočítána na ekvivalentní stěnu podzemní. Výhodou je zde možnost modelování i 

výkopu pro kanalizaci mnohem reálněji než je tomu pomocí metody závislých tlaků. 
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Dosažené výsledky ukázaly, že pokud by se navrhvalo podle výsledků z metody 

konečných prvků, tak by bylo možné piloty méně vyztužit. Z pohledu maximální 

deformace v průběhu celé výstavby jámy se získaly velmi obdobné hodnoty.  
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