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Práce je zaměřena na numerické modelování pažení 30 m hluboké stavební 

jámy metodou MKP. Jáma je umístěna v lokalitě Luzern, Švýcarsko. V 

geologickém podloží se zde nachází vzhledem ke konstrukci nepříznivě ukloněné 

vrstvy pískovců a nekvalitních siltovců a prachovců, z nichž jedna tvoří potenciální 

nebezpečnou smykovou plochu. V rámci práce jsou srovnány 2 alternativy řešení: 

Alternativa A - kombinace kotvené pilotové stěny a stříkaného betonu, 

provedeného ve spodní úrovni jámy, Alternativa B - kotvená pilotová stěna 

provedená průběžně v celé výšce jámy. Obsahem je popis řešení matematického 

modelu, volba vstupních parametrů materiálového modelu zeminy a 

strukturních prvků, definování etap výstavby a predikce deformací konstrukce. 

Matematický model je vytvořen za použití softwaru PLAXIS 2D. 

Numerické modelování, metoda konečných prvků, materiálový model, 

Hardening Soil model, hluboká stavební jáma, druhý mezní stav, pažící 

konstrukce, pilotová stěna, stříkaný beton. 
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The thesis focuses on numerical modeling of a 30 m deep excavation using 

the finite element method (FEM). The excavation is situated in Luzern, 

Switzerland. The subsoil is formed by inclined sandstone or siltstone layers; one 

of them tends to form a dangerous slip surface. The bachelor’s thesis compares 

2 alternatives: Alternative A represents a combination of an anchored pile wall 

and sprayed concrete in the lower part of the excavation, Alternative B 

represents a full height anchored pile wall. The thesis comprises of the 

description of modeling, determination of material parameters and structural 

members’ inputs, defines calculation phases and predicts the structure 

deformations. The mathematical model is created using PLAXIS 2D software. 

Numerical modeling, finite element method, material model, Hardening Soil 

model, deep excavation, serviceability limit state, retaining structure, pile wall, 

sprayed concrete. 
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Stavební jámy patří mezi klíčové součásti geotechnických konstrukcí. 

S postupujícím rozvojem technologií speciálního zakládání je možné provádět 

stále odvážnější konstrukce – co do dosahované hloubky i složitosti 

geotechnických poměrů v místě stavby. Vzhledem k těmto faktorům je nutné při 

návrhu použít komplexnější pokročilou analýzu, kterou se díky vývoji v oblasti 

výpočetní techniky a dosahování stále vyšších výpočetních výkonů staly 

numerické metody, zejména nejpoužívanější metoda konečných prvků.  

Cílem práce je provést analýzu dvou alternativ zajištění stavební jámy 

metodou konečných prvků a porovnat je z hlediska druhého mezního stavu – 

vodorovné deformace stěny a svislé deformace terénu za rubem. Zajímavé údaje 

jsou zejména hloubka stavební jámy téměř 30 m a taktéž velmi nepříznivé 

geotechnické poměry. V místě stavby se nachází nepříznivě ukloněné vrstvy 

pískovců a nekvalitních siltovců a prachovců, z nichž jedna tvoří potenciální 

nebezpečnou smykovou plochu. Náplní práce je především správná tvorba 

matematického modelu, volba vstupních parametrů, definování fází výpočtu 

v souladu s reálnými etapami budování konstrukce, a nakonec vyhodnocení a 

interpretace výsledků. Pro dosažení jejich vyšší věrohodnosti je použit 

pokročilejší materiálový model: Hardening soil model (1). Modelování a výpočet 

jsou provedeny v programu PLAXIS 2D verze 2016.01. 

 

 

 Jáma se nachází v intravilánu města Luzern ve státě Švýcarsko. Je součástí 

projektovaného dopravního komplexu „Bypass Luzern“, kde slouží jako portálový 

úsek silničního tunelu. Za rubem pažící konstrukce se nachází pozemní 

komunikace s nepřerušeným provozem (ulice Reusseggstrasse). Území se 

svažuje směrem k řece Reusse. Řez je veden kolmo na osu komunikace, od 

severozápadu na jihovýchod. 
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Obr. 2-2 Přehledná situace (zdroj: swisstopo) 

Obr. 2-1: Situace s naznačenou polohou příčného řezu 
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Město Luzern leží 

přibližně uprostřed 

území Švýcarska, při 

severním okraji Alp. 

Geomorfologicky náleží 

do Molasové pánve, což 

je komplex převážně 

pískovců a slepenců, 

vzniklých postorogenní 

erozí pásemného 

horstva. Nadmořská 

výška v místě stavby je 

450 m n. m. 

 

Inženýrsko-geologické poměry byly stanoveny na základě předběžného 

průzkumu. Jsou znázorněny v řezu na Obr. 2-4, odkud je patrné nepříznivě 

ukloněné souvrství hornin, vycházející z masivu do stavební jámy pod úhlem cca 

12°. Zejména pak můžeme rozeznat potenciální smykovou plochu. 

Obr. 2-3: Geomorfologie území Švýcarska (zdroj: swisstopo) 

Obr. 2-4: I-G řez 
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Součástí podkladů (2) jsou geologem doporučené parametry jednotlivých 

zemin. V případě materiálu smykové plochy jsou doporučovány až reziduální 

pevnostní parametry: 

Tab. 2-1 Doporučené parametry jednotlivých zemin 

Zemina Navážka 
Zvětralé 

pískovce 

Siltovce a 

prachovce 

zvětralé 

Siltovce a 

prachovce – 

smyková plocha 

Zdravé 

pískovce 

Orientační zatřídění 

podle pevnosti 

horninového 

materiálu  

(ČSN 73 1001) 

 R5 R6 R6 R2 – R4 

Objemová tíha  

γ [kN/m3] 
20 22 22 22 23 

Úhel vnitřního tření 

φ [°] 
30 42 25 12 45 

Soudržnost c [kPa] 2 85 20 5 500 

Edometrický modul 

Eoed [MPa] 
18     

Modul přetvárnosti 

Edef [MPa] 
 338 150 61 3000 

Poissonovo číslo ν [-] 0,33 0,25 0,27 0,27 0,22 

 

Zajištění stavební jámy je navrženo ve dvou alternativách, jsou označeny 

písmeny A, B.  

 

Tato alternativa představuje tzv. kombinované zajištění – část je tvořena 

pilotovou stěnou, zbytek je zajištěn stříkaným betonem. Jeví se jako 

technologicky přijatelnější, vzhledem ke špatné vrtatelnosti hornin ve spodních 

vrstvách. Parametry konstrukce: 

Hloubka dna jámy: 26,8 m 

Navržena jako tangenciální 

Beton C30/37, Ec = 30 GPa 

Hloubka paty: 20,2 m 

Průměr piloty: d = 0,9 m 

Beton C25/30, Ec = 30 GPa 

Tloušťka: 0,3 m 

Kotvený ve 2 úrovních 
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Ve všech úrovních: předpjaté pramencové kotvy 7 x Lp 15,7; St 1670/1860 

 Vzdálenost kotev: ak = 3,6 m 

 Plocha táhla jedné kotvy: A = 1050 mm2 

 Modul pružnosti: Es = 195 GPa 

 Síla na přetržení: Fc = 1172,00 kN 

 Průměr kořene kotvy: d = 0,15 m 

 Modul pružnosti cementové zálivky: Ec = 4 GPa 

 Vnější únosnost kořene kotvy: Pk,max = 150 kN/m (délky kořene) 

Tab. 2-2 Geometrické vlastnosti pramencových kotev a předpínací síly 

Kotevní 

úroveň 

hlava 

[m n.m.] 

Volná délka 

Lv [m] 

Délka kořene 

Lk [m] 

úhel α 

[°] 

Předpínací síla 

Fprestress [kN] 

1 445,20 18,0 8,0 15 700 

2 441,20 16,0 8,0 15 600 

3 437,20 14,0 8,0 15 600 

4 433,20 14,0 8,0 15 600 

Obr. 2-5 Alternativa A 
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Předpjaté tyčové kotvy TITAN 73/35: 

 Vzdálenost kotev: ak = 3,0 m 

 Plocha táhla jedné kotvy: A = 2714 mm2 

 Osová tuhost kotvy: EA = 502000 kN 

 Ohybová tuhost kotvy: EI = 1,95*108 kN/mm2 

 Síla na přetržení: Fc = 1865 kN 

 Vnější únosnost kořene kotvy: Pk,max = 100 kN/m 

Tab. 2-3 Geometrické vlastnosti tyčových kotev a předpínací síly 

Kotevní 

úroveň 

hlava 

[m n.m.] 

Volná délka 

Lv [m] 

Délka kořene 

Lk [m] 

úhel α 

[°] 

Předpínací síla 

Fprestress [kN] 

1 429,00 8,0 4,0 1:5 300 

2 425,00 8,0 4,0 1:5 300 

 

 

Zde je zajištění provedeno po výšce technologicky homogenním způsobem: 

pilotovou stěnou na plnou výšku jámy. Jedná se o prvotní návrh řešení, který 

bývá v praxi nejběžnější. 

 

Obr. 2-6: Alternativa B 
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Hloubka dna jámy: 26,8 m 

Navržena jako tangenciální 

Beton C30/37, Ec = 30 GPa 

Hloubka paty: 29,8 m 

Průměr piloty: d = 0,9 m 

Ve všech úrovních: předpjaté pramencové kotvy 7 x Lp 15,7; St 1670/1860 

 Vzdálenost kotev: ak = 4,0 m 

 Plocha táhla jedné kotvy: A = 1050 mm2 

 Modul pružnosti: Es = 195 GPa 

 Síla na přetržení: Fc = 1172,00 kN 

 Průměr kořene kotvy: d = 0,15 m 

 Modul pružnosti cementové zálivky: Ec = 4 GPa 

 Vnější únosnost kořene kotvy: Pk,max = 150 kN/m (délky kořene) 

Tab. 2-4 Geometrické vlastnosti pramencových kotev a předpínací síly 

Kotevní 

úroveň 

hlava 

[m n.m.] 

Volná délka 

Lv [m] 

Délka kořene 

Lk [m] 

úhel α 

[°] 

Předpínací síla 

Fprestress [kN] 

1 445,20 18,0 8,0 15 700 

2 441,20 16,0 8,0 15 600 

3 437,20 14,0 8,0 15 600 

4 433,20 14,0 8,0 15 600 

5 428,20 12,0 8,0 15 600 

 

Obecně můžeme definovat dva základní přístupy k posuzování (pažících) 

konstrukcí: 

 Analytické metody 

 Metoda závislých tlaků (nosník na pružnoplastickém podkladu) 

 Numerické metody 

Analytické (klasické) metody řešení umožňují získat dobrou informaci o 

průběhu vnitřních sil v pažící konstrukci bez nutnosti použít výpočetní techniku. 

Vycházejí z řady zjednodušujících předpokladů, nelze proto očekávat, že získané 

veličiny budou mít dostatečný stupeň přesnosti. Je však vhodné je aplikovat pro 

návrh rozměrů a základních dimenzí pažící konstrukce. Ke klasickým postupům 
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patří zejména tzv. Blumova metoda, která uvažuje konstrukci jako nosník na 

tuhých podporách, vetknutý do dna nebo v patě volně podepřený, s předem 

stanoveným zatížením. Metoda závislých tlaků řešenou oblast nahradí nosníkem 

na pružných podporách. Tlak zeminy je závislý na deformaci nosníku, řešení je 

prováděno iteračně. Metoda závislých tlaků je implementována např. v modulu 

Pažení posudek programu GEO5. Numerická analýza představuje řešení 

rovinného nebo prostorového problému některou z numerických metod 

(metoda konečných diferencí, metoda konečných prvků, metoda hraničních 

prvků, DEM). 

 

Metoda konečných prvků (finite element method) je v současnosti 

nejrozšířenější numerickou metodou. Při práci dochází k rozdělení (diskretizaci) 

kontinua na dílčí části – konečné prvky. Poskytuje úplnou informaci o 

přetvořeních a napětích v celém modelu, umožňuje využití pokročilých 

konstitučních modelů, modelování fází výstavby, umožňuje měnit vlastnosti a 

chování jednotlivých prvků nebo analyzovat chování konstrukcí v závislosti na 

čase.  

Primární neznámé jsou deformace. Napětí a přetvoření se dopočítají 

následně ze známého pole deformací. Základní rovnice rovnováhy konečného 

prvku je: 

             , (3-1) 

Lze ji odvodit na základě principu minima potenciální energie soustavy.      je 

vektor uzlových posunutí konečného prvku,     je vektor zatížení a     je matice 

tuhosti konečného prvku, formulovaná v nejjednodušším případě pro lineárně 

elastický materiál: 

               
 

 
, (3-2) 

kde   je matice pružnostních konstant podle Hookeova zákona (3-4) a   matice 

interpolačních funkcí, která do řešení vnáší předpoklad závislosti jednotlivých 

složek deformací na poloze v elementu. Pro každý typ prvku jsou odvozeny 

příslušné tvarové funkce. S větším počtem uzlů v prvku se zvyšuje i řád 

aproximační funkce. 

V případě geotechnických konstrukcí je třeba zohlednit řadu speciálních 

aspektů, kterými se jejich modelování vyznačuje. Typická je zejména špatná 

postižitelnost vlastností zeminy, jejíž chování nelze předpokládat jako lineárně 
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pružné, ale je nutné jej popsat složitějším materiálovým modelem. Matice tuhosti 

pak není konstantní, ale závislá na   a řeší se iteračním postupem. 

 

Materiálové modely představují konstitutivní vztah mezi proměnnými – 

napětím a poměrnou deformací. Na základě popisu chování je možné je rozdělit 

do několika skupin: 

 Elastické – lineární izotropní, lineární anizotropní, nelineární 

(Hookeův zákon, Bi-lineární model, K-G model, Hyperbolický model) 

 Perfektně plastické – (Tresca, von Mises, Mohr-Coulomb, Drucker-

Prager) 

 Elastoplastické – se zpevněním, se změkčením (Cam-Clay, Hardening 

soil model, Small strain hardening soil model) 

 Hypoplastické – pro písky, jíly… 

 

Obr. 3-1: Rozdělení materiálových modelů  
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Lineárně elastický model je nejjednodušším a zároveň nejrozšířenějším 

materiálovým modelem v MKP (mimo geotechnické konstrukce). 

 Jeho podstatou je zobecněný Hookeův zákon: 
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 (3-3) 

V maticovém zápisu: 

      (3-4) 

K definici lineárně izotropního elastického chování postačují 2 parametry: 

modul pružnosti E‘ a Poissonovo číslo ν‘. Na základě teorie pružnosti je možné 

zákon formulovat alternativně pomocí objemového a smykového modulu 

pružnosti (K‘, G): 

   
  

        
 (3-5)     

  

          
 (3-6) 

Obecnou formulaci prostorové napjatosti lze redukovat pro případ rovinné 

napjatosti, rovinné deformace a rotační symetrie. 

Pro modelování zemin je LE model nevhodný, nezahrnuje jejich podstatné 

vlastnosti. Nicméně je možné jej použít pro modelování tuhých konstrukcí v 

zemině, neporušeného horninového masivu, skalního podloží. Použití lineárně 

elastického modelu pro predikci deformací je výstižné pouze v podmínkách 

napětí dostatečně vzdáleného od porušení. Lineární elasticitu dále používá 

program PLAXIS např. pro modelování některých strukturních prvků. 

Obr. 3-2: Lineární elasticita 
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Jedná se o lineárně elastický – perfektně plastický materiálový model. Z hlediska 

praxe matematického modelování v geotechnice je nejpoužívanějším modelem 

v ČR a na Slovensku. Zavádí mez porušení materiálu a připouští nevratné 

(plastické) deformace. Plocha plasticity je dána Mohr-Coulombovou podmínkou 

porušení. 

Elasto-plastické modely jsou založeny na přírůstkové teorii plasticity. Celkové 

přetvoření a rychlost přetvoření jsou dány součtem elastické a plastické složky: 

         (3-7) 

            (3-8) 

Směr přírůstku plastické deformace lze podle teorie plasticity vyjádřit jako vektor 

kolmý k ploše plasticity (v případě asociované plasticity) nebo k ploše plastického 

potenciálu (v případě neasociované plasticity). Jeho velikost řídí plastický 

multiplikátor: 

      
  

   
  (3-9) 

Obr. 3-3: Základní princip lineárně elastického – perfektně plastického modelu (zdroj: (3)) 

Obr. 3-4: Mohr-Coulombův materiálový model (zdroj: (11)) 
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kde λ je plastický multiplikátor a 
  

   
 je parciální derivace funkce plastického 

potenciálu podle všech složek napětí. 

Použití MC modelu v kombinaci s asociovanou plasticitou vede 

k nadhodnocování dilatantního chování zemin (např. ulehlé nesoudržné zeminy), 

proto se častěji používá alternativa s neasociovanou plasticitou. Plochy plasticity 

vytvářejí v prostoru hlavních napětí otevřený šestiboký jehlan, viz Obr. 3-4. U 

perfektně plastických materiálů nenastává žádné zpevňování. Při dosáhnutí a 

udržování mezního zatížení dochází k neomezenému vývinu plastických 

deformací beze změny napětí. 

Je nutné definovat 5 parametrů: E‘, ν‘ (určují chování materiálu v elastické 

oblasti), dále úhel vnitřního tření φ‘, koheze c‘ (určují plochu plasticity) a úhel 

dilatance ψ (určuje plochu plastického potenciálu).  

MC model je nicméně značně omezen v popisu chování zemin: nepřipouští 

žádné nevratné deformace před dosažením porušení, tuhost zeminy je stejná při 

prvotním zatížení a odtížení, není závislá na napětí ani na poměrném smykovém 

přetvoření. 

 

HS model je pokročilý materiálový model který eliminuje nedostatky MC 

modelu. Zavádí nelineární pracovní diagram, připouští plastické deformace pro 

podmínky vzdálené porušení a pro případ izotropního zatěžování, definuje 

rozdílnou tuhost zeminy při zatížení a odtížení-opětovném přitížení a umožňuje 

její závislost na hloubce a přetvoření.  

Základem je hyperbolický pracovní diagram s Mohr-Coulombovou 

podmínkou porušení (1). 

Obr. 3-5: Pracovní diagram HS modelu 
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Plocha plasticity není pevná, ale je vázána na velikost plastického 

přetvoření. Vývoj plastických deformací při izotropním zatěžování je vysvětlen 

definováním druhé plochy plasticity – objemovou plochou, která uzavírá 

elastickou oblast. 

K definici je potřeba 8 – 12 parametrů. Jsou to pevnostní parametry:  

Efektivní úhel vnitřního tření φ‘, 

Efektivní soudržnost c‘  

Úhel dilatance ψ,  

Deformační parametry: 

Referenční sečnový modul E50
ref  

Je možné jej určit z pracovního diagramu triaxiální zkoušky. 

Referenční edometrický modul Eoed
ref 

Stanoví se z výsledků edometrické zkoušky. 

Referenční modul v odlehčení a opětovném přitížení Eur
ref 

Řídí tuhost zeminy v odlehčení a opětovném přitížení. Určuje se z triaxiální 

zkoušky. 

Referenční Poissonův součinitel pro odtížení νur
ref  

Odpovídá stavu odtížení a opětovného přitížení. HS model zde předpokládá 

elastické chování materiálu. Hodnota se udává kolem 0,1 – 0,2. 

Všechny deformační charakteristiky jsou závislé na napětí. Zadávají se 

referenční hodnoty pro zadané referenční napětí pref, které je nejčastěji 100kPa. 

Závislost deformačních modulů na napětí je řízena exponentem m. Ten lze 

nakalibrovat vyhodnocením edometrické zkoušky. Další parametry jsou: 

Součinitel zemního tlaku pro normální konsolidaci K0
NC a 

Historie zatěžování OCR/POP. 
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Veškeré geometrické vstupy pro modelování obou alternativ byly v prvním 

kroku převzaty z podkladů projektové dokumentace (2), konkrétně importem 

připraveného souboru ve formátu dwg do Plaxisu. V průběhu modelování pak 

došlo k několika nezbytným úpravám geometrie oproti vstupnímu podkladu, a 

to: 

 Zjednodušení komplikovaného tvaru křivky terénu a zmenšení jejího 

úhlu v nejstrmějším úseku. Pro potřeby zjištění deformací konstrukce 

stěny nehraje přesný tvar terénu rozhodující roli, pouze komplikuje 

model. Poměrně výrazně na stranu bezpečnou stanovené parametry 

materiálu navážky pak způsobují selhávání ve skutečnosti stabilních částí 

modelu, jako například svah zářezu podél komunikace. 

 Sjednocení osové polohy stěny u obou alternativ. Pro lepší srovnatelnost 

bylo nutno umístit hlavu pilotové stěny do stejných souřadnic v rámci 

modelu, aby docházelo v obou případech ke stejnému zatížení 

konstrukce. 

 Prohloubení paty stěny. Při modelování došlo k úpravě hloubky paty 

pilotové stěny na 20,2 m. Kontrolní výpočet vnější stability v příslušné 

fázi vykazoval velmi nízký stupeň bezpečnosti vlivem vznikající smykové 

plochy kolem paty pilotové stěny, nezaložené dostatečně hluboko 

v kvalitnějším podloží. K jeho zvýšení došlo až při návrhu založení stěny 

v hloubce 20,2 m. Ačkoliv řešení prvního mezního stavu není předmětem 

této bakalářské práce, bylo nutno zamezit tomu, aby vznikající smyková 

plocha měla vliv na zjišťované deformace. 

 

 – modelována pomocí plošného prvku – uzavřeného polygonu (v 

Plaxisu „soil polygon“), definovaného jednotlivými body. K jeho ploše lze přiřadit 

konkrétní materiál. Vstupní parametry viz kap. 4.3. 
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 – modelována jako plošný prvek. Alternativou je použití 

liniového prvku „plate element“, s definovanou ohybovou tuhostí, vhodného pro 

modelování pažící konstrukce. Ovšem v případě pilotové stěny již nelze zanedbat 

její tloušťku, proto je modelována v řezu pomocí plošného prvku s přiřazenými 

materiálovými vlastnostmi betonu, viz Tab. 4-5. Ohybová tuhost stěny je dána 

modulem pružnosti betonu Ec [GPa] a momentem setrvačnosti Iz [m
4/m’], který 

závisí na tvaru průřezu stěny. Model v Plaxisu předpokládá obdélníkový průřez 

tloušťky shodné s průměrem piloty (úloha rovinné deformace), je proto nutné při 

zadávání parametrů upravit modul pružnosti betonu poměrem momentů 

setrvačnosti běžného metru skutečného a modelovaného průřezu. 

                  

      
 

  

   

 
         (4-1)       

 

  

   

 
         (4-2) 

     

               (4-3) 

  

      
    
    

   

 
    

 

 
   

 
   

 

  
          (4-4) 

 

Obr. 4-1: 6-uzlové a 15-uzlové trojúhelníkové konečné prvky používané pro modelování zeminy; 

způsob připojení kontaktního prvku (3) 
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– modelován jako plošný prvek. Modul pružnosti není třeba 

upravovat, protože ohýbaný průřez je obdélník - po směru osy z konstantní. 

Vstupy viz Tab. 4-5. 

 -  se skládají z hlavy, táhla a kořene. Hlavy kotev 

jsou umístěny v nikách v železobetonové převázce. Převázka není modelována, 

bod zakotvení je zjednodušeně uvažován přímo na líci stěny (pro případnou 

realizaci se s převázkami samozřejmě počítá). Táhlo je modelováno strukturním 

prvkem „node-to-node anchor“, který vytváří pružinu mezi dvěma uzly modelu. 

Jeho základem je izoparametrický 2-uzlový prutový prvek. Posunutí je po délce 

interpolováno tvarovými funkcemi prvního řádu (lineárně).  

Tab. 4-1 Vstupní data pro táhlo 7-pramencové kotvy 

Material type: Elastic 

EA                             

Lspacing 3,6 m 

 

Pro kořen je použit „embedded beam row“, 3-uzlový (pro 6-uzlové konečné 

prvky) nebo 5-uzlový (pro 15-uzlové konečné prvky) prutový prvek se třemi stupni 

volnosti v každém uzlu, který přenáší zatížení osovými silami, příčnými silami a 

ohybovými momenty. Zároveň umožňuje prostřednictvím kontaktních prvků 

přenos zatížení plášťovým třením. 

Tab. 4-2 Vstupní data pro kořen 7-pramencové kotvy 

Material type: Elastic 

Modul pružnosti cementové zálivky: E [kN/m2] 4,0*106 

Tíha materiálu kořene: γ [kN/m3] 0,0 

Predefined pile type: Massive circular pile 

Diameter: [m] 0,15 

A [m2] 0,0176715 

I [m4] 0,02485*10-3 

Lspacing [m] 3,6 

Únosnost na plášti: Linear 

Tskin,start,max [kN/m] 150,0 

Tskin,end,max [kN/m] 150,0 

Únosnost na patě: Fmax [kN] 0,0 

 

 – Modelovány týmž způsobem jako zemní kotvy. 

Předpínací síla v obou úrovních činí 300 kN. 
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Tab. 4-3 Vstupní data pro táhlo tyčové kotvy TITAN 

Material type: Elastic 

EA 502000 kN 

Lspacing 3,0 m 

Tab. 4-4 Vstupní data pro kořen tyčové kotvy TITAN 

Material type: Elastic 

E [kN/m2] 4,0*106 

Tíha materiálu kořene: γ [kN/m3] 0,0 

Predefined pile type: Massive circular pile 

Diameter: [m] 0,15 

A [m2] 0,0176715 

I [m4] 0,02485*10-3 

Lspacing [m] 3,0 

Únosnost na plášti: Linear 

Tskin,start,max [kN/m] 100,0 

Tskin,end,max [kN/m] 100,0 

Únosnost na patě: Fmax [kN] 0,0 

 – interakce mezi konstrukcí a 

zeminou je simulována pomocí kontaktních prvků. Obr. 4-1 ukazuje, jakým 

způsobem jsou kontaktní prvky připojeny k prvkům zeminy. Tloušťka prvků má 

pouze výpočetní význam, Virtual thickness factor je zde uvažován v hodnotě 0,1. 

Z přilehlé zeminy prvek přebírá materiálové vlastnosti, redukované součinitelem 

Rinter, zde v hodnotě 0,9. Kontaktní 

prvky v okolí rohových uzlů 

konstrukce jsou použity v souladu 

s doporučením manuálu Plaxis (3). 

Přesahujícím částem je přiřazen 

materiál příslušné zeminy s 

hodnotou Rinter rovno 1,0. Cílem je 

vyhnout se problémům s oscilací 

napětí v rohových oblastech 

strukturních prvků. 

Obr. 4-2: Kontaktní prvky v okolí rohových uzlů  
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Lineárně elastické chování přisuzujeme materiálu pilotové stěny, 

stříkanému betonu a skalnímu podloží, tvořenému zdravými pískovci: 

Tab. 4-5 Vstupní parametry pro lineárně elastický (LE) model 

Materiál Beton-piloty C30/37 Stříkaný beton C25/30 Zdravé pískovce 

γunsat [kN/m3] 25 25 23 

E [kN/m2] 0,589E = 17,67*106 30*106 3*106 

ν [-] 0,15 0,15 0,22 

 

Pro MC model byly do Plaxisu zadány přímo doporučené hodnoty. Ve všech 

případech jsou nastaveny odvodněné podmínky (drained). Rinter je pro potřeby 

modelování kontaktních prvků nastaven na hodnotu 0,9. Ostatní (nezvýrazněné) 

údaje byly dopočítány automaticky nebo ponechány ve výchozích hodnotách. 

Použité vztahy viz níže. 

Tab. 4-6 Vstupní parametry pro MC model 

Zemina Navážka 
Zvětralý 

pískovec 

Siltovce a 

prachovce 

zvětralé 

Siltovce a 

prachovce – 

smyk. plocha 

γunsat [kN/m3] 20 22 22 22 

E’ [kN/m2] 12148,7 338000 150000 61000 

G [kN/m2] 4567,16 135200 59055,1 24015,7 

Eoed [kN/m2] 18000 405600 187436 76223,9 

ν´ [-] 0,33 0,25 0,27 0,27 

c´ref [kN/m2] 2 85 20 5 

φ´ [°] 30 42 25 12 

Ψ [°] 0 0 0 0 

σt [kN/m2] 1,0 38,18 0 0 

Rinter 0,9 0,9 0,9 0,9 

K0 [-] 0,5 0,330869 0,577382 0,792088 

   
 

      
 (4-5) 

      
      

           
 (4-6) 
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V případě navážky byla definována minimální hodnota soudržnosti 2 kN/m2 

a tahové pevnosti 1kN/m2. Toto vychází z doporučení pro modelování 

nesoudržných materiálů při povrchu terénu. Nulové normálové napětí v těchto 

oblastech modelu způsobuje podle Mohr-Coulombovy podmínky porušení 

nulovou smykovou pevnost a téměř okamžité porušení materiálu, které je však 

nereálné. 

Tahová pevnost pískovce 38,18 kN/m2 je uvažována vzhledem k poměrně 

dobrým pevnostním parametrům. Její hodnota se pro pískovce uvádí (podle (4)) 

10% jednoosé tlakové pevnosti (UCS). Tu lze zjednodušeně získat ze známých 

parametrů c, φ na základě Mohr-Coulombovy podmínky porušení: 

Obr. 4-3: Odvození tahové pevnosti pískovce 

Při zkoušení jednoosé tlakové pevnosti je těleso namáháno jednoosým 

tlakem σ1, zatímco ostatní dvě hlavní napětí σ2, σ3 jsou nulová. Vyjádření UCS 

potom vyplývá z obrázku, např. pomocí naznačeného pravoúhlého trojúhelníku: 

      

   
 

   
  

 
    

 (4-8) 

Úpravou pak dostáváme: 

       
    

        
      

      

          
            (4-9) 

Stanovení tahové pevnosti: 

                      

MC model byl v této práci použit pouze pro první fázi modelování, v dalším kroku 

byl nahrazen pokročilejším HS modelem. 

              (4-7) 
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Vstupní parametry pro aplikaci HS modelu nejsou v podkladech k dispozici, 

proto jsou k jejich stanovení použita níže uvedená doporučení. Ostatní hodnoty 

v tabulce jsou uvažovány stejné jako u MC modelu nebo ve výchozích hodnotách. 

Tab. 4-7 Vstupní parametry pro HS model 

Zemina Navážka 
Zvětralý 

pískovec 

Siltovce a 

prachovce 

zvětralé 

Siltovce a 

prachovce – 

smyk. plocha 

γunsat [kN/m3] 20 22 22 22 

E50
ref [kN/m2] 18000 338000 150000 61000 

Eoed
ref [kN/m2] 18000 338000 150000 61000 

Eur
ref [kN/m2] 54000 1014000 450000 183000 

m [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 

c´ref [kN/m2] 2 85 20 5 

φ´ [°] 30 42 25 12 

Ψ [°] 0 0 0 0 

ν‘ur [-] 0,2 0,2 0,2 0,2 

pref [kN/m2] 100 100 100 100 

K0
nc [-] 0,5 0,330869 0,577382 0,792088 

σt [kN/m2] 1,00 38,18 0 0 

Rinter 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

    
   

     
   

    (4-10) 

    
   

      
   

 (4-11) 

              (4-12) 

       (4-13) 

          (4-14) 

              (4-7) 

 

 

V modelu jsou použity standardní okrajové podmínky, tzn. u bočních hran 

modelu je zabráněno vodorovnému posunutí (horizontal fixities), u spodní hrany 

je zabráněno posunutí v horizontálním i vertikálním směru (total fixities). 
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Rozměry byly stanoveny tak, aby okrajové podmínky neměly vliv na 

výsledné deformace. Levý okraj se nachází ve stavební jámě v největší možné 

vzdálenosti. Pravý okraj modelu je umístěn až za vyústěním smykové plochy na 

povrch. Spodní okraj je cca 30 m pode dnem stavební jámy, což je vzhledem 

k vlastnostem podloží dostatečné. 

Obr. 4-4: Okrajové podmínky a volba hranic modelu  

 

V modelu jsou použity 15-uzlové trojúhelníkové konečné prvky. Program 

Plaxis generuje síť konečných prvků automaticky pomocí příkazu Mesh, byl 

ponechán výchozí střední stupeň hustoty sítě (Medium). Zvoleným geometrickým 

entitám (plochy, úsečky, body) je možno dodatečně manuálně upravit tzv. 

coarseness factor, pomocí kterého lze dosáhnout zahuštění přilehlé sítě. To je 

dobré provést např. v okolí konstrukce, v místech, kde očekáváme největší 

posuny, pro zlepšení její pravidelnosti nebo jako způsob eliminace prvků 

nevhodného tvaru. Síť si lze prohlédnout a zkontrolovat v postprocesoru funkcí 

zobrazení relativní kvality sítě nebo velikosti prvků, viz příloha 1. 

Obr. 4-5 Síť konečných prvků 
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Výpočet byl rozdělen do jednotlivých fází, co nejlépe odpovídajících 

skutečnému průběhu výstavby. Mocnost jednoho odkopu je 2 m. Grafické 

zobrazení vybraných výpočetních fází Alternativy A i Alternativy B je v příloze 2. 

Tab. 4-8 Alternativa A – fáze výpočtu 

Č. fáze Název Typ výpočtu 

0 Initial phase Gravity loading 

1 Pilotová stěna Plastic 

2 Aktivace zatížení za rubem Plastic 

3 Odkop 1,2 Plastic 

4 1. kotevní úroveň 700kN Plastic 

5 Odkop 3,4 Plastic 

6 2. kotevní úroveň 600kN Plastic 

7 Odkop 5,6 Plastic 

8 3. kotevní úroveň 600kN Plastic 

9 Odkop 7 Plastic 

10 Odkop 8 Plastic 

11 4. kotevní úroveň 600kN Plastic 

12 Odkop 9 Plastic 

13 Stříkaný beton (SB) 1 Plastic 

14 Odkop 10 Plastic 

15 SB 2 Plastic 

16 5. kotevní úroveň 300kN Plastic 

17 Odkop 11 Plastic 

18 SB 3 Plastic 

19 Odkop 12 Plastic 

20 SB 4 Plastic 

21 6. kotevní úroveň 300kN Plastic 

22 Odkop 13 Plastic 

23 SB 5 Plastic 

Tab. 4-9 Alternativa B – fáze výpočtu 

Č. fáze Název Typ výpočtu 

0 Initial phase Gravity loading 

1 Pilotová stěna Plastic 

2 Aktivace zatížení za rubem Plastic 

3 Odkop 1 Plastic 
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4 1. kotevní úroveň 700kN Plastic 

5 Odkop 2 Plastic 

6 2. kotevní úroveň 600kN Plastic 

7 Odkop 3 Plastic 

8 3. kotevní úroveň 600kN Plastic 

9 Odkop 4 Plastic 

10 4. kotevní úroveň 600kN Plastic 

11 Odkop 5 Plastic 

12 5. kotevní úroveň 600kN Plastic 

13 Odkop 6 Plastic 

 

V rámci této kapitoly jsou pomocí grafů srovnány vodorovné deformace 

stěny a svislé deformace terénu za rubem stěny obou alternativ ve třech 

zvolených fázích. Svislá osa grafu představuje osu pilotové stěny. Nakonec je 

uvedeno srovnání obou alternativ. Další grafické výstupy z programu ve formě 

izoploch výsledného přetvoření total displacement |u| jsou v příloze 1. 

 

V rámci výsledků Alternativy A jsou srovnány tyto fáze: 

– deformace v okamžiku odtěžení pod potenciální 

smykovou plochu 

– deformace v okamžiku odtěžení pod úroveň paty 

pilotové stěny 

 – konečná deformace v okamžiku instalace poslední úrovně 

stříkaného betonu 
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Obr. 5-1: Alternativa A: vodorovné deformace stěny ve vybraných fázích  
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V rámci výsledků Alternativy B jsou srovnány tyto fáze: 

– deformace v okamžiku odtěžení pod potenciální smykovou 

plochu 

– deformace ve srovnatelné fázi jako u Alternativy A 

 – konečná deformace v okamžiku odtěžení po dno jámy 
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Obr. 5-4 Alternativa B: svislé deformace terénu za rubem stěny ve vybraných fázích 

 

V následujících grafech jsou společně zobrazeny průběhy deformací obou 

alternativ ve finální fázi výpočtu.  
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Obr. 5-5: Srovnání alternativ A, B – svislé deformace terénu za rubem stěny v poslední fázi 
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Obr. 5-6: Srovnání alternativ A, B – vodorovné deformace v poslední fázi 

 

V práci byly srovnány deformace dvou alternativ zajištění stavební jámy 

zjištěné numerickou analýzou MKP. Hodnoty maximálních deformací konstrukce 

Alternativy A (kombinované zajištění) byly získány v řádech setin mm menší. Lze 

říct, že výsledky obou alternativ se významně neliší. Z technologického hlediska je 

proto možné doporučit k provádění kombinaci pilotové stěny a stříkaného 

betonu, která bere ohled na špatnou vrtatelnost horninových materiálů ve 

spodních vrstvách a umožní bezproblémové provedení konstrukce klasickými 

pilotami. K hodnotám zjištěných deformací je nutno poznamenat, že jejich 

věrohodnost je ovlivněna především rozsahem a kvalitou vstupních podkladů 

získaných z geotechnického průzkumu.  

Návrhem pro další rozšíření práce je precizace modelování stříkaného 

betonu, zejména zohledněním aspektu nárůstu tuhosti a tlakové pevnosti v čase, 

v relaci s fázemi výstavby. 
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A Plocha táhla kotvy [m2] 

ak Vzdálenost kotev [m] 

c, c‘ (Efektivní) soudržnost [kPa] 

d Průměr kořene, průměr piloty [m] 

E Modul pružnosti materiálu (Youngův) [Pa] 

E50
ref Referenční sečnový modul (HS) [kN/m2] 

EA Osová tuhost [kN] 

Ec Modul pružnosti betonu, cementové zálivky [GPa] 

Edef Modul přetvárnosti [MPa] 

EI Ohybová tuhost [kN/mm2] 

Eoed, Eoed
ref

 (Referenční) edometrický modul (HS) [MPa] 

Es Modul pružnosti táhla kotvy [GPa] 

Eur
ref Referenční modul v odlehčení a opětovném přitížení (HS) [kN/m2] 

Fc Síla na přetržení [kN] 

Fmax Únosnost na patě [kN] 

Fprestress Předpínací síla [kN] 

G Smykový modul pružnosti [Pa] 

Iz Moment setrvačnosti kolem osy z (kolmé na rovinu modelu) [m/m‘] 

K  Objemový modul pružnosti [Pa] 

K0
NC Součinitel zemního tlaku pro normální konsolidaci [-] 

Lk Délka kořene kotvy [m] 

Lspacing = ak [m] 

Lv Volná délka kotvy [m] 

m exponent závislosti parametrů na napětí (HS) 

OCR Koeficient překonsolidace (Over-Consolidation Ratio) [-] 
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Pk,max Vnější únosnost kořene kotvy [kN/m] 

POP Pre-Overburden Presure  [kN/m2] 

pref Referenční napětí (HS) [kPa] 

ux Deformace ve vodorovném směru [m] 

uy Deformace ve svislém směru [m] 

|u| Výsledná deformace (total displacement) [m] 

α Úhel uklonění kotvy [°] 

γ Objemová tíha zeminy [kN/m3] 

ν Poissonovo číslo [-] 

νur
ref Referenční Poissonův součinitel pro odtížení (HS) [-] 

σ1,2,3 Hlavní napětí [Pa] 

σt Tahová pevnost [kPa] 

φ, φ‘ (Efektivní) úhel vnitřního tření [°] 

ψ Úhel dilatance [°] 

  Funkce plastického potenciálu 

  Plastický multiplikátor [-] 

    Matice tuhosti konečného prvku 

  Matice interpolačních funkcí 

  Matice pružnostních konstant 

    Vektor zatížení 

 ,    Celkové přetvoření/celková rychlost přetvoření 

  ,     Elastická složka přetvoření/rychlosti přetvoření 

  ,     Plastická složka přetvoření/rychlosti přetvoření 

     Vektor uzlových posunutí konečného prvku  

  Vektor poměrných přetvoření 

  Vektor napětí 

 

LE Lineárně elastický model 

MC Mohr-Coulombův model 

HS Hardening soil model 

UCS Jednoosá tlaková pevnost (Uniaxial Compressive Strength) [kPa] 

MKP Metoda konečných prvků 

FEM Finite element method 

SB Stříkaný beton 
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1. Grafické výstupy z programu Plaxis 2D 

2. Zobrazení vybraných fází výpočtu 
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Phase 0 - Initial phase  Phase 1 - Pilotová stěna 

Phase 2 - Aktivace zatížení za rubem Phase 3 - Odkop 1, 2 

Phase 4 - 1. kotevní úroveň 700 kN Phase 5 - Odkop 3, 4 
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Phase 12 - Odkop 9 Phase 13 - Stříkaný beton (SB) 1 

Phase 14,15 - Odkop 10, SB 2 Phase 16 - 5. kotevní úroveň 300 kN 

Phase 23 - SB 5 (finální fáze) 
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Phase 0 - Initial phase  Phase 1 - Pilotová stěna 

Phase 2 - Aktivace zatížení za rubem Phase 3 - Odkop 1 

Phase 4 - 1. kotevní úroveň 700 kN Phase 5 - Odkop 2 
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Phase 6 - 2. kotevní úroveň 600kN Phase 7 - Odkop 3 

Phase 8 - 3. kotevní úroveň 600kN Phase 10 - Odkop 4,  

4. kotevní úroveň 600kN 

Phase 12 - Odkop 5, 

5. kotevní úroveň 600kN 

Phase 13 - Odkop 6 (finální fáze) 


