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1. ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá řešením zajištění konkrétní stavební jámy, možnými 

způsoby provádění a aplikací tohoto vybraného typu pro daný úkol. Diplomovou práci 

můžeme rozdělit na dvě části. V první, teoretické části budou popsána možná řešení 

zajištění výkopu. Druhá část práce obsahuje rozpracování praktického příkladu zajištění 

konkrétní stavební jámy. 

Výkopové práce a zakládání staveb jsou důležitou, neoddělitelnou etapou realizace 

staveb. Stavební jámy, čili výkopy sloužící pro bezpečné a spolehlivé založení stavby, 

jsou výsledkem zemních prací. V souvislosti s jejich prováděním může dojít k narušení 

stability blízkého okolí stavební jámy. Pro zhotovení základů stavební konstrukce 

je proto nutné navrhnout vhodnou stavební jámu s potřebným zajištěním. 

V městské zástavbě je postupem času stále větší nedostatek volných ploch na nové 

stavební konstrukce. Týká se to hlavně, i když ne pouze velkých měst, kde ve většině 

případů není dostatek místa na parkování, nebo na výstavbu nových obchodních center. 

Nové plochy pro parkování, administrativu, nebo i bydlení je možné ale získávat 

například výstavbou budov s více nadzemními a podzemními podlažími. Vznikají proto 

rozsáhlé stavební jámy, jejichž stěny je potřeba zajistit proti sesutí. A protože se jedná 

o stavby většinou v městské zástavbě, zajištění se realizuje pomocí metod vhodných 

pro stísněné podmínky. Mnohdy je nutné řešení i ve svažitém terénu, kde se staví 

v zářezu nebo odřezu.  

Předmětem praktické části této práce je právě zajištění stavební jámy při výstavbě 

rodinného domu v zářezu. Konkrétní stavba, kterou se tato diplomová práce zabývá, je 

rodinný dům nacházející se v Brně-Kohoutovicích na ulici Myslivní. Jedná se o objekt 

se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Budova navazuje na stávající 

řadovou zástavbu šesti rodinných domů. Celý pozemek, i jeho okolí jsou situovány 

ve svahovitém terénu. Navržená novostavba je suterénem zaříznuta do svahu. 

Diplomová práce se zabývá zajištěním severní strany stavební jámy. 
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Cílem diplomové práce je přiblížit realizaci stavebních jam obecně a probrat možnosti 

zajištění dané stavební jámy a následně vybrat a rozpracovat vhodné technické řešení 

pro daný geotechnický problém. Návrh a výpočet byl proveden pomocí programů 

GEO5 Stabilita svahu a GEO5 Pažení posudek. 
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2. MOŽNÉ ZPŮSOBY ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍCH JAM 

2.1 Stavební jámy 

Každá stavební jáma má svá specifika. Geologie prostředí, úroveň hladiny podzemní 

vody, velikost stavební jámy a okolní zástavba jsou u každé stavby jiné. Stavební jáma 

slouží pro bezpečné a spolehlivé založení stavby. Kvalitně provedené základové 

konstrukce jsou důležitou součástí každého objektu, a proto je potřeba dbát na některé 

aspekty v souvislosti se zajištěním bezpečnosti stavebních jam při provedení základů 

a dalších prací. Ve stavební jámě musí být dostatečný prostor pro provedení budoucích 

základů a podzemních konstrukcí stavby. Stavební jáma má být navržena tak, aby byla 

zabezpečená i stabilita okolního území a okolních staveb. 

Spolehlivé zajištění stavebních jam není zanedbatelnou záležitostí. Je to časově, ale 

hlavně finančně náročný problém zejména tehdy, kdy hladina podzemní vody je 

nad úrovní dna stavební jámy. Volbu nejvhodnějšího typu zajištění ovlivňuje řada 

faktorů. Na výběr optimální technologie má vliv lokalita stavby, geologický profil 

a hydrogeologické poměry staveniště. Pokud se navržená budova nachází v zastavěném 

území, volbu zajištění ovlivňují také prostorové podmínky staveniště, hloubka 

základových spár sousední zástavby a poloha inženýrských sítí. Dalšími faktory, jež 

mohou návrh ovlivnit, jsou požadavky na pažící konstrukci, například požadavek 

na vodotěsnost nebo na trvanlivost konstrukce (dočasné nebo trvalé konstrukce) 

a na tuhost pažící konstrukce vyplývající z přípustných deformací. Velkou roli při volbě 

typu zajištění hraje i ekonomické hledisko, které může představovat jeden 

z rozhodujících faktorů. [1] 
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2.2 Druhy stavebních jam 

Při realizaci každé stavby se setkáváme s různými podmínkami staveniště. Geologické 

poměry v dané lokalitě, hladina podzemní vody a charakter okolí stavby jsou v každém 

případě odlišné. Jednotlivé faktory ovlivňují volbu typu zajištění v různé míře. 

Existuje více možností na zajištění stavebních jam a řada typů pažících konstrukcí. 

Jednou z možností jsou svahované jámy se šikmými, nebo stupňovitě šikmými stěnami. 

Další možnost zajištění stavebních jam, které se zřizují v propustných zeminách 

pod hladinou podzemní vody, jsou těsněné jámy. Pokud se stavební jáma zřizuje 

pod HPV nebo ve vodě, například v případě vytvoření základových konstrukcí mostů 

na vodních tocích, jedná se o takzvanou jímku. Nejpoužívanějším typem stavebních jam 

navrhovaných většinou v husté zástavbě jsou jámy roubené, označené i jako pažené, což 

jsou výkopy zajištěné svislými pažícími stěnami. [1] 

2.2.1 Svahované jámy 

Provádějí se většinou v nezastavěném území nebo v případě, kdy je k dispozici dostatek 

místa na vytvoření svahů jámy. Svahy stavební jámy jsou navrženy ve sklonu tak, aby 

šikmé stěny zajistily bezpečnost práce při provádění a aby byla udržena stabilita svahu. 

Svahované stavební jámy jsou prostorově velmi náročným typem zajištění. Kromě 

půdorysné plochy stavební jámy zabere další místo i prostor pro vytvoření svahu jámy 

a šířka pracovní plochy, která je v rozmezí 0,3 až 1,6 metrů v závislosti na sklonu svahu 

a na hloubce jámy. Svahované jámy se navrhují v suchých zeminách, ale i tam, kde 

hladina podzemní vody je nad úrovní základové spáry. V tomto případě je potřebné 

zajistit dostatečné odvodnění stavební jámy. Povrchové odvodňování lze zajistit 

spádováním dna výkopu. Umísťují se drény z důvodu snadnějšího odvodnění, 

zachycena voda se odvádí odvodňovacími příkopy a odstraňuje se čerpáním ze dna 

stavební jámy. Hloubkové odvodnění sběrnými a vrtanými studnami nebo čerpacími 

jehlami se realizuje v případě, kdy hladina podzemní vody (HPV) je nad úrovní 

základové spáry. Snižování hladiny podzemní vody může mít negativní vliv na sousední 

stavby, a proto je důležité, aby zemní práce a čerpání vody byly dokončené v co 

nejkratší době. Sklony svahů svahovaných jam závisí na typu zeminy nebo horniny, 

v níž je jáma hloubena, a na jejich soudržnosti. Hloubka stavební jámy, úroveň hladiny 
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podzemní vody a charakter okolí staveniště (zda se v blízkosti nachází zástavba nebo 

komunikace) jsou další faktory, které ovlivňují volbu sklonu svahu. [2] 

Tab. 2-1: Přibližné sklony šikmých svahů v dočasných výkopech [3] 

 

Z důvodu úspory místa a optimalizace nákladů se svahy navrhují v největším možném 

sklonu tak, aby byla zajištěna jejich stabilita. U svahů vystavených působení vody 

se navrhuje sklon dvakrát mírnější než v případě svahů v suché zemině. 

Maximální hloubka nepažené svislé stěny výkopu se navrhuje na základě nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništi. Maximální hloubku výkopu je možné provést v soudržných 

zeminách v nezastavěném oblasti do hloubky 1,5 m, v zastavěné oblasti do hloubky 

1,3 m. V nesoudržných a podmáčených zeminách, v místech, kde je nutno počítat 

s opakovanými otřesy, nebo v zeminách jinak náchylných k sesutí, musí být stěny 

výkopu zajištěny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách nižších, 

než 1,5 m. Při větších hloubkách je nutné provést výkopy zajištěné vysvahováním nebo 

pažením. [4] 
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Do hloubky 3 m se sklony svahů navrhují v závislosti na typu zeminy, nebo horniny 

a na přítomnosti podzemní vody. V případě stavebních jam přesahujících hloubku 3 m 

se provádějí terénní lavičky s nejmenší šířkou 500 mm. [2] 

 

 

 

Obr. 2-1: Svahování stavebních jam [2] 

a) jáma se svislými stěnami 

b) svahovaná jáma s hloubkou do 3 m 

c) svahovaná jáma s hloubkou přesahující 3 m 
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2.2.2 Pažené jámy 

Pažené jámy jsou stavební jámy se svislými nebo mírně nakloněnými stěnami omezené 

po obvodě pažícími stěnami. Používají se často v městské zástavbě hlavně z důvodu 

možnosti použití ve stísněných podmínkách, kde není možné stavební jámu svahovat. 

Tato technologie je prostorově úspornější, což je její velkou výhodou.  

Stabilitu svislých stěn výkopu zajišťuje pažící konstrukce, jež se skládá ze tří 

základních částí s různými funkcemi. Jsou to následující typy konstrukčních prvků: 

pažení, roznášecí prahy (převázky) a podpěrné konstrukce. 

 

Obr. 2-2: Hlavní konstrukční části pažené stavební jámy: [1] 

a) rozepřené pažení, b) kotvené pažení 

1 - pažící stěna, 2 - roznášecí prahy, 3 - horní věnec, 4 - kotvy, 5 - rozpěry 

Pažení je část pažící konstrukce přiléhající k zemině. Zajišťuje bezpečnost svislých stěn 

výkopu a spolu s ostatními prvky zabraňuje sesuvu zemin, erozi a v případě 

nepropustných pažení i vniku podzemní vody do stavební jámy. Pažení má nosnou 

schopnost v první řadě ve vodorovném směru.  

Roznášecí prahy nebo převázky jsou vodorovné nosníky. Mají za úkol roznášet 

soustředěné síly z podpor na plochu pažení. Kromě významné statické funkce plní 

i funkci ztužující a vyrovnávají deformace jednotlivých prvků pažící konstrukce. 

V závislosti na tom, zda jsou roznášecí prahy připojené k pažení, nebo jsou zapuštěné 

do pažící konstrukce z důvodu vytvoření stěny s hladkým povrchem, rozeznáváme 

roznášecí prahy vnější a vnitřní (zapuštěné). 



17 
 

Podpěrné konstrukce se používají hlavně pro zajištění stability stěny výkopu při větších 

hloubkách. Pomocí podpěrných konstrukcí se realizuje reakce zemních a jiných tlaků 

působících na konstrukce pažení. Podle toho zda v podpěrných konstrukcích vzniká tlak 

nebo tah rozlišujeme konstrukce rozpěrné a kotvené. [1] 

2.2.3 Těsněné jámy 

Stavební jámy, které se zřizují v propustných zeminách pod hladinou podzemní vody 

se nazývají těsněné stavební jámy. Stěny těsnící jámy přenáší zemní tlaky a současně 

plní funkci těsnící. Vznikajícím problémem v propustných základových půdách je 

vsakující voda, která přitéká do stavební jámy jejím dnem.  

 

a) Těsněná jáma s pažením zavázaným do nepropustného podloží 

 

b) Těsněná jáma s betonovaným dnem c) Těsněná jáma s injektovaným dnem 

Obr. 2-3: Způsoby těsnění stavebních jam [5] 

Navrhování těsněných stavebních jam závisí na tom, v jaké hloubce se nachází 

nepropustná vrstva pod budoucím objektem. Pokud je tato vrstva v rozumné hloubce 

pod propustnými vrstvami, těsnící stěny se realizují až do úrovně nepropustných vrstev. 

V případě, kdy to není možné se provádí těsnící vana, díky níž bude těsněné i dno jámy, 
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takže se sníží průsak vody do prostoru výkopu. Těsnění dna stavební jámy se provádí 

pod úrovní základové spáry betonovou deskou, popřípadě tryskovou injektáží. Těsnící 

clona by měla vzdorovat vztlaku vody a proto je v některých případech nutné kotvit 

těsnící clony ve svislém směru. Svislé stěny těsněné stavební jámy jsou nejčastěji 

zajištěné štětovnicemi nebo betonovými podzemními stěnami. [6] 

2.2.4 Metody pažení stavebních jam 

2.2.4.1 Záporové a mikrozáporové pažení 

Nejčastěji používané metody pažení stavebních jam jsou záporová a mikrozáporová 

pažení, která mohou být vhodnými volbami pro dočasné zajištění hlubokých výkopů. 

Skládají se většinou z ocelových zápor, dřevěných pažin, případně ze stabilizačních 

prvků (kotvy, rozpěry) a převázek. Mikrozáporové stěny se používají ve stísněných 

prostorách. Jsou to konstrukce s minimální tloušťkou aby vzniklý využitelný prostor byl 

co největší. Mikrozápory jsou ve skutečnosti neinjektované mikropiloty rozmístěné 

v osové vzdálenosti 400 až 800 mm. Výztuž mikropilot tvoří válcované profily či 

silnostěnné trubky, které se vkládají do vrtů s průměrem 130-300 mm vyplněných 

cementovou suspenzí nebo maltou. Velkou výhodou záporového pažení je 

ekonomičnost. Je úspornější v porovnání s dalšími metodami. Nevýhodou této metody 

je, že pažící konstrukce není vodotěsná, úroveň hladiny podzemní vody musí být 

pod úrovní základové spáry. [1] [7] 

 

Obr. 2-4: Stavební jáma zajištěna záporovým pažením [8] 
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2.2.4.2 Podzemní stěny 

Podzemní stěny, známé i jako milánské stěny vznikají vyplněním vyhloubené rýhy 

betonem, železobetonem, nebo prefabrikátem, popřípadě různými suspenzemi. Mají 

funkci těsnící, pažící a v případě, kdy podzemní stěna tvoří i definitivní nosnou 

konstrukci budoucí stavby, plní i funkci konstrukční. Těsnící podzemní stěny 

se vyrábějí z vodotěsných materiálů a mají tak zamezit proniknutí vody do stavební 

jámy. V dnešní době se již téměř nepoužívají podzemní stěny plnící jenom pažící 

funkci. Jako výplňový materiál se používá nejčastěji beton, v případě podzemních stěn 

pro těsnící účely se využívá i samotvrdnoucí suspenze zajišťující kromě určité pevnosti 

hlavně vodotěsnost konstrukce. Podzemní stěny můžeme rozdělit podle výrobní 

technologie na monolitické a prefabrikované. Výhodou podzemních stěn je vodotěsnost 

konstrukce, nevýhodou ale ekonomická a technologická náročnost. [1] 

      

Obr. 2-5: Podzemní stěny monolitické (vlevo) a prefabrikované (vpravo) [9] 
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2.2.4.3 Pilotové stěny 

Pilotové stěny se používají jako trvalé pažící konstrukce nebo jako zárubní zdi. Stěny 

jsou tvořené řadou vrtaných pilot s jednotným průměrem. Podle osové vzdálenosti pilot 

rozeznáváme pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností pilot (volně stojící pilotové 

stěny), pilotové stěny tangenciální a převrtávané.  

Volně stojící pilotové stěny se využívají většinou jako trvalé konstrukce - zárubní zdi, 

trvalé svislé stěny u objektů, stěny chránící odřezy a zářezy komunikací. Tyto stěny 

nejsou vodotěsné. Bývají kotveny přes předsazené železobetonové převázky. Prostor 

mezi pilotami bývá vyplněn ve většině případů stříkaným betonem s výztužnou sítí. [10] 

 

Obr. 2-6: Pilotové stěny s velkou osovou vzdáleností [11] 

Tangenciální pilotové stěny jsou konstrukce mimořádně zatížené. Ze statických důvodů 

je proto osová vzdálenost rovna jednotnému průměru pilot. Tato konstrukce není 

vodotěsná. Výhodou tangenciálních pilotových stěn oproti pilotovým stěnám volně 

stojícím je vyšší únosnost a jednodušší umístění kotev mezi dvojice pilot bez použití 

předsazených převázek. Nevýhodou je vyšší spotřeba materiálu. [10] [12] 
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Obr. 2-7: Tangenciální pilotové stěny [10] 

Nejpoužívanějším typem pilotových stěn jsou převrtávané. Osová vzdálenost dvou 

sousedních pilot je v tomto případě menší, než jednotný průměr pilot. Nejprve se 

provedou piloty primární z prostého betonu, mezi nimi se pak provádějí piloty 

sekundární převrtáváním části betonu pilot primárních. Sekundární piloty jsou 

vyztuženy armokoši. Převrtávané pilotové stěny jsou v mnoha případech konstrukce 

vodotěsné. Pro kotvení převrtávaných pilotových stěn se využívají primární piloty. 

Výhodou těchto stěn je vysoká únosnost, za nevýhodu lze považovat nutnost použití 

výkonných vrtných souprav a požadavek na přesnost provádění. [10] [12] 

 

Obr. 2-8: Převrtávané pilotové stěny [10] 
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Při budování pilotových stěn se využívá výhradně technologie vrtaných pilot typu 

replacement, jiné typy pilot (displacement) se nehodí pro pažící konstrukce. Výhodou 

metody je tvarová flexibilita, možnost vytvoření libovolného půdorysného tvaru jámy 

(kruh, elipsa). Další výhodou je značná únosnost pilotových stěn. Na druhé straně 

při ohybovém namáhání je nejméně vhodným tvarem kruhový průřez. Z této skutečnosti 

vyplývá velká spotřeba materiálu. Nevýhodou je i ekonomická náročnost. [1] 

2.2.4.4 Trysková injektáž 

Trysková injektáž je vhodnou metodou mimo jiné v městské zástavbě na podchycování, 

nebo zesílení stávajících základů a vytvoření pažících stěn. Používá se například tehdy, 

když základová spára výkopu je pod úrovní existujících základů sousedního objektu 

v bezprostřední blízkosti. Podstatou této metody je injektáž cementové směsi do vrtu 

pomocí vysokého tlaku do okolní zeminy, jež se mísí s injekční směsí. Pokud se jedná 

o konstrukci ze sloupů tryskové injektáže, můžeme docílit vodotěsnosti pažící 

stěny. [13] 

 

Obr. 2-9: Zapažení stavební jámy stěnou z tryskové injektáže a současné zajištění 

sousedního objektu [14] 
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2.2.4.5 Štětovnicové stěny 

Štětovnicové stěny je možné využít především při zajištění stavebních jam pod vodou, 

nebo jako dočasné zajištění stavebních jam. Na zajištění výkopu se používají válcované 

ocelové prvky, čili štětovnice, které jsou spojovány v zámcích. Nejrozšířenější jsou 

štětovnice typu Larssen. Osazují se beraněním do základové půdy (v blízkosti objektu 

vibrováním). Ze štětovnic se provádějí stěny, které mají funkci těsnící i pažící. Štětové 

stěny ve větších hloubkách se kotví, nebo rozpírají a svařují se v rozích. Výhodou 

štětovnicových stěn je, že štětovnice lze znovu použít po dokončení stavby. [15] 

 

Obr. 2-10: Štětovnicové pažící stěny [16] 

2.2.4.6 Hřebíkování 

Hřebíkování svahů se provádí ve většině případů v nezastavěném terénu tam, kde 

podloží je tvořeno poloskalními horninami, nebo minimálně soudržnými zeminami. 

Touto metodou dochází ke zlepšení vlastností základové půdy a smykové pevnosti. 

Po vyhloubení výkopu se provádějí mikrovrty průměru 60 až 110 mm. Mikrovrty 

jsou vyplněny cementovou zálivkou a ocelovými výztužemi – hřebíky, které tvoří 

většinou tyče z betonářské oceli. Hlavy hřebíků na povrchu jsou zapojeny do ocelové 
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kari sítě, která bývá zpevněna stříkaným betonem. Vznikne tak konstrukce odolná vůči 

zemním tlakům, která současně chrání povrch svahu proti erozi. Rub takto vytvořené 

stěny je třeba odvodnit buď drenáží (například z geokompozitu), nebo vynechanými 

otvory ve stříkaném betonu. Pomocí hřebíků, stříkaného betonu a výztužných sítí 

se vyztuží zemina a zpevní se povrch svahu. Podstatou této metody je vytváření 

pevného bloku zlepšené zeminy působícího jako tížná zeď. Používá se jako dočasné 

zajištění zemních svahů a svislých nebo mírně šikmých stěn stavebních jam 

s krátkodobou životností maximálně do dvou let. [1] [17] 

 

Obr. 2-11: Zajištění svahu hřebíkováním [17] 
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3. STAVEBNÍ JÁMA V BRNĚ-KOHOUTOVICÍCH 

3.1 Poloha objektu a základní informace o stavbě 

V úvodu již bylo zmíněno, že druhá část diplomové práce se zabývá zajištěním 

konkrétní stavební jámy při výstavbě rodinného domu v Brně-Kohoutovicích na ulici 

Myslivní. 

 

Obr. 3-1: Ulice Myslivní [18] 

Rodinný dům navazuje na stávající řadovou zástavbu šesti rodinných domů tvořících 

jeden dilatační celek. Krajní rodinný dům sousedící s plánovanou novostavbou 

byl zakončen garážemi ve dvou spodních podlažích šířky přibližně 3,5 m a se zimní 

zahradou v posledním horním podlaží. 

 

Obr. 3-2: Původní stav [19] 
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Původní přístavba byla kompletně asanována a na jejím místě byl navržen rodinný dům 

opsaného rozměru cca 20,65 x 12,75 m se dvěma nadzemními a jedním podzemním 

podlažím. Tento dům bude proveden jako samostatný objekt s oddilatováním 

od stávající budovy. Založení rodinného domu je plošné na základových pasech. 

Svislou nosnou konstrukci domu tvoří převážně železobetonové monolitické stěny. 

Jelikož se jedná o svažité území, objekt je suterénem zaříznut do svahu. [20] 

3.2 Popis lokality 

Stavba je situována na západě města Brna v městské části Brno-Kohoutovice 

na katastrálním území Kohoutovice. Pozemek stavby se skládá ze tří pozemkových 

parcel č. 2401, 2402/1 a 1853. Území stavby je ohraničeno na západní straně řadovou 

zástavbou rodinných domů, na severní straně leží ulice Myslivní a jihovýchodní stranu 

staveniště obklopují lesy. Místo staveniště se nenachází na poddolovaném území. 

 

Obr. 3-3: Katastrální mapa území [21] 
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3.3 Geotechnické poměry 

3.3.1 Geomorfologie 

Lokalita stavby leží na severním okraji erozního údolí a je částečně zavezena 

navážkami. Pozemek budoucí stavby je pokryt trávou, nájezdovou cestou do garáže 

rodinného domu a zahradou. Povrch terénu je svažitý a svažuje se k lesu 

na jihovýchodním okraji staveniště. 

 

Obr. 3-4: Výtah z geologické mapy ČR 1:25000 [22] 

3.3.2 Prozkoumanost 

Na lokalitě byl proveden geofyzikální a inženýrsko-geologický průzkum metodou 

mělké refrakční seizmiky (MRS), dipólového elektromagnetického profilování (DEMP) 

a těžké dynamické penetrace (DP) pro objasnění geologie podloží stavby. K dispozici je 

i archivní vrt V6 situován přibližně 4 m na západ od hranice staveniště. [20] 
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3.3.3 Geologické a hydrogeologické poměry 

Kvartérní pokryv je tvořen navážkami, sprašovými hlínami se svahovinami, 

deluviálními hlinito-písčitými sedimenty. V nižších vrstvách lze očekávat eluvia a pod 

touto vrstvou amfibolické až biotit-amfibolické diority a metadiority popřípadě 

granodiority různého stupně zvětrávání. Jednotlivé balvany granodioritu je možné 

zpozorovat i na povrchu v nedalekém okolí staveniště. V průzkumech nebyla zjištěna 

souvislá hladina podzemní vody. [20] 

Podle výsledků metod MRS a DP byly vytvořeny geologicko-geofyzikální řezy profilů 

A a B a horninové prostředí bylo rozděleno na skalní podloží a pokryv, které byly dál 

rozčleněny do 5 hlavních inženýrsko-geologických typů IGT1 až IGT5, jež jsou 

uvedeny v tabulce Tab. 3-1 (zatřídění a težitelnost dle dnes již neplatných norem). 

Tab. 3-1: Přehled inženýrsko-geologických typů zemin [20] 

Inženýrsko-geologický typ 
Konzistence 

Popis zemin Zatřídění dle Težitelnost 

Označení Název a hornin 
*1) 

ČSN 73 1001 
*2) ČSN 73 3050 

IGT1 Navážky tuhé 

Navážky 

a hlíny jílovito-

písčité 

s úlomky 

dioritu 

F3 1 až 2 

IGT2 Hlíny jílovito-písčité pevné 

Hlíny jílovito-

písčité 

s úlomky 

dioritu 

F3 2 až 3 

IGT3 Hlíny jílovito-písčité 
tvrdé až 

pevné 

Jílovito-hlinito-

písčité eluvium 

dioritu 
F4 3 až 4 

IGT4 Hlíny jílovito-písčité tvrdé 
Jílovito-písčité 

eluvium dioritu 
F4 4 až 5 

IGT5 Diorit -  

Zdravé až 

velmi slabě 

navětralé 

amfibolické až 

biotit 

amfibolické 

diority až 

metadiority 

R3 5 až 7 

*1) nahrazena normou ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací) 

*2)  nahrazena normou ČSN EN 1997-1 – Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: 

Obecná pravidla 
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3.3.4 Zhodnocení staveniště z geotechnického hlediska 

Zakládání rodinného domu se provádí ve svahu. Výška zářezu přesahuje místy 

i 4 metry, a proto je nutný návrh zajištění výkopu vhodným způsobem. Dno stavební 

jámy je nad úrovní stávající základové spáry sousedního rodinného domu, a proto není 

potřeba řešit zajištění západní stěny výkopu, ani podchycení základů sousedního 

objektu. Bylo potřeba zajistit severní stěnu stavební jámy. Z důvodu ne příliš velikého 

zatížení od navrženého rodinného domu a příznivých geologických podmínek staveniště 

bude založení objektu plošné na základových pasech. 

Na základě údajů získaných z inženýrsko-geologického a geofyzikálního průzkumu 

staveniště byly stanoveny charakteristické hodnoty geotechnických parametrů. 

Ke stanovení těchto hodnot byly využity i tabulky směrných normových charakteristik 

zemin a hornin dle dnes již neplatné normy ČSN 73 1001. [23] 

Tab. 3-2: Charakteristické hodnoty geotechnických parametrů zemin a hornin [23] 

Zemina γef [kN/m3] φef [°] 
cef 

[kPa] 
υ [-] Edef [MPa] γsat [kN/m3] 

Navážky, hlíny 

jílovitopísčité 

tuhé 

20 25 12 0,35 5 20 

Hlíny 

jílovitopísčité 

pevné 

20 25 15 0,35 5 20 

Hlíny 

jílovitopísčité 

tvrdé až pevné 

20 25 20 0,35 10 20 

Hlíny 

jílovitopísčité 

tvrdé 

20 25 25 0,35 10 20 

Diorit 26 46 7000 0,25 600 26 
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3.4 Výběr metody zajištění 

Cílem diplomové práce je vybrat a rozpracovat vhodný, bezpečný a ekonomicky 

výhodný způsob zajištění stavební jámy rodinného domu v Brně-Kohoutovicích. Metod 

existuje velká řada. Výběr nejvhodnějšího způsobu zajištění závisí ve větší nebo menší 

míře na jednotlivých faktorech, ovlivňujících volbu typu zajištění. Tyto faktory jsou 

popsané v části 2.1. 

Největší výška stěny stavební jámy navrženého rodinného domu je přibližně 4 metry, 

ale hloubka jámy je ve velké části jámy do 3 metrů. Jelikož hladina podzemní vody 

je pod úrovní základové spáry a geologické podmínky staveniště jsou příznivé, použití 

vodotěsných a těžkých konstrukcí není opodstatněné a je ekonomicky nevýhodné. 

Metoda hřebíkování také není nejvhodnějším způsobem zajištění dané stavební jámy. 

K aktivaci hřebíků je totiž potřeba přirozená deformace svahu, což je v našem případě 

nepřípustné. Nevýhodou tohoto typu zajištění je i vyšší cena a pracnost technologie. 

Nejekonomičtější a nejjednodušší metodou je svahování, které bude použito střídavě 

se záporovým pažením protože v některých místech stavební jámy není dostatek 

prostoru na její vysvahování. Záporové pažení je proto rovněž vhodným řešením 

pro zajištění stavební jámy dané stavby. Jiné metody jsou ekonomicky i technologicky 

náročnější. Stavební jáma bude zajištěná zčásti svahováním, zčásti záporovým pažením. 

3.5 Metody výpočtu 

V této kapitole budou postupně probrány metody výpočtu. Konkrétně jde o metody, 

které se týkají řešení stability svahu a o metodu závislých tlaků. 

Statický výpočet byl proveden prostřednictvím programů společnosti Fine 

GEO5 Stabilita svahu a GEO5 Pažení posudek na základě geotechnických parametrů 

uvedených v kapitole 3.3.4. Výpočet byl proveden ve čtyřech řezech znázorněných 

na obrázku 3.5. 
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 Obr. 3-5: Půdorys stavební jámy s vyznačenými řezy [24] 

3.5.1 Stabilita svahu 

Při svahování stavební jámy je důležité navrhnout optimální sklon svahů výkopu. Pokud 

je sklon svahu příliš velký, dojde ke ztrátě stability a v případě malého sklonu je nutný 

větší půdorysný rozměr stavební jámy, z čehož vyplývá nehospodárnost návrhu. 

Přibližné sklony svahů dle ČSN EN 1997-1 je možné použít u stavebních jam 

do hloubky 3 m. Pro geotechnické kategorie 2 a 3 je nutný výpočet. Metody řešení 

stability svahu jsou metoda mezní rovnováhy, která řeší rovnováhu sil podél zvolené 

smykové plochy, a deformační metody řešící napjatostně-deformační stav zemního 

tělesa (metoda konečných prvků). 

V řezech A a C byl proveden výpočet programem GEO5 Stabilita svahu. Tento program 

pracuje na základě metody mezní rovnováhy vycházející z rovnováhy sil části svahu 

(proužku) nad uvažovanou smykovou plochou. Výsledkem výpočtu je součinitel 

stability FS, což je poměr pasivních a aktivních sil. Smykovou plochu lze optimalizovat 

a zjistit její nejkritičtější polohu s nejnižším stupněm stability FS. Nevýhodou metod 

mezní rovnováhy je nutnost zadat předem smykovou plochu, na které se určuje stupeň 

stability. Smyková plocha může být kruhová (Bishopova, Pettersonova a Spencerova 

metoda), nebo polygonální (Sarmova a Spencerova metoda).  
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Tyto přesné výpočtové metody jsou odvozeny ze základní proužkové metody. 

Proužkové metody se aplikují podle následujícího obecného postupu. V první řadě 

se zadá odhad smykové plochy, potom se rozdělí zeminové těleso nad smykovou 

plochou na bloky stejné šířky, tzv. proužky, a to se svislými dělícími rovinami. 

Stanoví se vlastní tíha zmíněných proužků zeminy a tyto hodnoty se umísťují jako 

vektor do těžišť jednotlivých proužků. Vektory symbolizující vlastní tíhu proužků 

se na smykové ploše rozloží na normálovou a tangenciální složku a vliv jednotlivých 

proužků se superponuje. Proužkové metody různých typů se liší svými předpoklady 

a tím, zda jednotlivé metody splňují silové podmínky rovnováhy a momentovou 

podmínku kolem středu O. [25] 

3.5.1.1 Bishopova metoda 

Výpočet stability svahu stavební jámy byl proveden výpočtovým programem GEO5 

Stabilita svahu. Jako metoda výpočtu byla zvolena Bishopova metoda, jež předpokládá 

válcovou smykovou plochu. Je dokonalejší úpravou proužkové Pettersonovy metody, 

která zanedbává normálové a smykové síly mezi bloky, a předpokládá jenom 

momentovou podmínku rovnováhy kolem středu kruhové smykové plochy. Bishopova 

metoda pracuje i se silami od sousedních proužků, které působí na řešený proužek, a do 

výpočtu zavádí i neutrální napětí na smykové ploše. 

 

Obr. 3-6: Bishopova metoda - Statické schéma [26] 
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Metoda splňuje momentovou podmínku a vyžaduje i splnění podmínky rovnováhy sil. 

Alan W. Bishop zjistil, že svislé složky od sousedních proužků mají řádově velmi malý 

vliv na výslednou stabilitu. Svislé síly tak zbytečně zkomplikují řešení postupným 

přibližováním, a proto se mnohokrát používá metoda, která je zjednodušená tím, že se 

zanedbává vliv svislých složek. [27] 

Předchozí zjednodušení používá i program GEO5 Stabilita svahu. Stupeň stability FS 

se vypočte postupným iterováním dle následujícího vztahu: 

 

 ,  

kde: ui - pórový tlak na bloku 

 ci, φi - efektivní hodnoty parametrů zemin 

 Wi - tíha bloku 

 αi - sklon úseku smykové plochy 

 bi - šířka bloku       [28] 

3.5.2 Metoda závislých tlaků 

Statický výpočet stěn stavební jámy zajištěných záporovým pažením v řezech B a D 

byl proveden výpočtovým programem GEO5 Pažení posudek. 

Program Pažení posudek pracuje na základě deformační varianty metody konečných 

prvků (MKP). Konstrukci podle zadaného dělení rozdělí na malé oblasti, malé části, 

na tzv. konečné prvky. Uzly konečných prvků jsou ve všech významných bodech 

konstrukce, jakými jsou například počátek a konec stěny, body umístění kotev a podpor 

nebo bod odebrání zeminy. V uzlech jednotlivých konečných prvků program vypočte 

deformace, vnitřní síly a modul reakce podloží.  

Pro posouzení zadané konstrukce využívá program metodu závislých tlaků. Její 

podstatou je závislost zemních tlaků na deformaci pažící konstrukce a základové půdy. 

Tato metoda pracuje s Winklerovým modelem podloží. Řeší se ohybová čára nosníku 



34 
 

konečné délky na pružném podloží. Metoda závislých tlaků funguje na základě 

předpokladu, že se zemina chová v okolí podzemní stěny jako ideální pružno-plastický 

materiál, tzv. Winklerova hmota. V jednotlivých pružinách, které jsou znázorněny na 

Obr. 3-7, je třeba stanovit síly Pi podle následujícího vztahu: 

Pi = khi.b.z.yi , 

kde: khi je součinitel vodorovné reakce podloží v bodě i [kN.m
-3

], 

 b je uvažovaná šířka konstrukce, 

 z je délka dílku konstrukce, 

 yi je vodorovná deformace bodu i.    [29] 

 

Obr. 3-7: Výpočetní schéma Winklerovského modelu ohebné pažící konstrukce [29] 

Nelineární závislost velikosti zemních tlaků na deformaci pažící konstrukce můžeme 

přibližně znázornit trilineární závislostí. Velikosti mezních deformací jsou: 

   ya = (σa - σr)/kh, yp = (σp - σr)/kh.  

 σa - velikost napětí při aktivním zemním tlaku v příslušném bodě  

 σr - velikost napětí při klidovém zemním tlaku v příslušném bodě  

 σp - velikost napětí při pasivním zemním tlaku v příslušném bodě  
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Obr. 3-8: Trilineární závislost velikosti napětí při zemním tlaku na deformaci [29] 

Mezní deformace ya a yp vymezují interval, ve kterém se zemina chová pružně, 

to znamená, že v této oblasti platí lineární závislost mezi velikostí napětí při zemním 

tlaku a deformaci. Konstanta přímé úměrnosti je součinitelem vodorovné deformace 

podloží kh. Mimo oblasti dané mezními deformacemi se zemina chová ideálně 

plasticky, tedy napětí zůstává konstantní a nebude záviset na deformaci. Pro zmíněné 

intervaly tedy platí: y ∈ (ya, yp) P = Pr + kh.b.z.y = Pr + C.y  

   y ≥ ya  P = Pa  

   y ≤ yp  P = Pp .    [29] 

V programu GEO5 Pažení posudek existuje několik možností na stanovení modulu 

reakce podloží: průběhem kh před a za konstrukcí, podle Schmitta, podle Ménarda, 

podle Chadeissona, podle CUR166, iterací z přetvárných charakteristik. [30] 

Pro výpočet pažení stavební jámy jsem zvolil způsob stanovení modulu kh podle 

Schmitta. Vztah pro výpočet kh závisí na edometrickém modulu zeminy a na ohybové 

tuhosti konstrukce:  

     

EI - ohybová tuhost konstrukce v MNm
2
/m  

Eoed - edometrický modul v MPa     [30] 
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Postup výpočtu metodou závislých tlaků je iterační. Poprvé se každému prvku modelu 

přiřadí modul kh. Pažící konstrukce je zatížena zemním tlakem v klidu a provede se 

výpočet deformace konstrukce. Pokud dojde v některé oblasti k překročení mezních 

hodnot ya nebo yp, pružná podpora je nahrazena silou Pa nebo Pp, které odpovídají plné 

velikosti napětí při aktivním nebo pasivním zemním tlaku a v těchto místech se přiřadí 

hodnota kh = 0. Výpočet se opakuje až do dosažení rovnováhy, tj. do splnění podmínek 

rovnováhy vodorovných sil a momentů. 

3.6 Statický výpočet 

Z hlediska zakládání se jedná o nenáročnou konstrukci ve složitých základových 

poměrech, která spadá dle ČSN EN 1997-1 (Eurokód 7: Navrhování geotechnických 

konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla) do 2. geotechnické kategorie. Složitost 

základových poměrů je dána zejména tím, že je stavba situována v intravilánu, přesněji 

v severozápadním rohu pozemku, kde končí řadová zástavba rodinných domů a kde 

se mohou vyskytnout staré stavební konstrukce. Na místě budoucí stavby stála původně 

přístavba sousedícího rodinného domu šířky 3,5 metrů. 

Jak již bylo zmíněno výše, je potřeba zajistit severní stěnu stavební jámy. Hladina 

podzemní vody je pod úrovní základové spáry, největší výška stěny stavební jámy 

je kolem 4 metrů a geologické podmínky staveniště jsou příznivé. Není opodstatněné 

a ani ekonomicky výhodné použít vodotěsné a těžké konstrukce. Stěna stavební jámy 

bude svahována, ale vzhledem k tomu, že v některých místech stavební jámy není 

dostatek prostoru na její vysvahování, stavební jáma bude zajištěná zčásti svahováním 

a zčásti záporovým pažením. 

V následujících oddílech budou uvedena nastavení a výsledky výpočtů v řezech 

s největšími hloubkami stavební jámy, tj. v řezech A a B. 
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3.6.1 Řez A 

Řez A je vedený v místě s největší hloubkou stavební jámy. Největší hloubka výkopu je 

4,15 metru. V této části stavební jámy v šířce 3 metry byl dostatek volné plochy 

pro vysvahování, proto byla použita tato metoda zajištění. 

Hloubka stavební jámy v této vysvahované části přesahuje 3 metry, a proto byla 

navržena lavička šířky 0,5 m ve 3-metrové výšce měřené od spodku stavební jámy 

v úrovni 329,25 m n. m. Výkop je rozšířen o pracovní plochu šířky 0,8 metrů. 

Svahování je navrženo ve sklonu 1:1 (viz Obr. 3-10). 

Za hranou koruny svahu ve vzdálenosti 2,3 m (Řez A) se nachází místní komunikace. 

Proměnné zatížení od dopravy bylo podle normy ČSN 73 6133 [31] nahrazeno 

rovnoměrným zatížením v charakteristické hodnotě 10 kNm
-2

 v celé šířce vozovky.  

Výpočet byl proveden programem GEO5 Stabilita svahu společnosti FINE, s. r. o. 

 

Obr. 3-9: Plochy pro vysvahování zeminy [24] 

 



38 
 

3.6.1.1 Nastavení výpočtu - Řez A 

Nastavení: 

Standardní - EN 1997 - DA2 

Stabilitní výpočty: 

Výpočet zemětřesení:    Standard 

Metodika posouzení:    výpočet podle EN 1997 

Návrhový přístup:    2 - redukce zatížení a odporu  [32] 

 

Tab. 3-3: Součinitele redukce zatížení (F) [32] 

Součinitele redukce zatížení (F) 

Dočasná návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení : Q = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou : w = 1,35 [–]   

 

Tab. 3-4: Součinitele redukce odporu (R) [32] 

Součinitele redukce odporu (R) 

Dočasná návrhová situace 

Součinitel redukce odporu na smyk. ploše : Rs = 1,10 [–] 

 

3.6.1.2 Vstupní parametry zemin - Řez A 

Tab. 3-5: Parametry zemin - efektivní napjatost, vztlak [32] 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  sat 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] 

1 Navážky, hlíny jílovitopísčité tuhé 
 
25,00 12,00 20,00 20,00 

2 Hlíny jílovitopísčité pevné 
 
25,00 15,00 20,00 20,00 

3 Hlíny jílovitopísčité tvrdé až pevné 
 
25,00 20,00 20,00 20,00 

4 Hlíny jílovitopísčité tvrdé 
 
25,00 25,00 20,00 20,00 

5 Diorit 
 
46,00 7000,00 26,00 26,00 
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Tab. 3-6: Přiřazení a plochy [32] 

Číslo Umístění plochy 
Souřadnice bodů plochy [m] Přiřazená 

zemina 
x z x z 

1 

 

30,00 -2,58 30,00 -0,15 Navážky, hlíny 

jílovitopísčité tuhé  20,18 -0,12 19,15 -1,15 

 18,65 -1,15 15,65 -4,15 

  6,70 -4,15 6,70 -3,41 

 0,00 -3,50 0,00 -6,16 

     

2 

 

30,00 -3,98 30,00 -2,58 Hlíny 

jílovitopísčité 

pevné  0,00 -6,16 0,00 -8,82 

     

      

3 

 

30,00 -9,81 30,00 -5,88 Hlíny 

jílovitopísčité tvrdé  2,83 -10,27   

     

      

4 

 

2,83 -10,27 30,00 -5,88 Hlíny 

jílovitopísčité tvrdé 

až pevné  30,00 -3,98 0,00 -8,82 

 0,00 -10,31   

      

5 

 

2,83 -10,27 0,00 -10,31 
Diorit 

 0,00 -15,31 30,00 -15,31 

 30,00 -9,81   

      

 

Přitížení: 

Zatížení od dopravy velikosti 10 kN/m
2
, šířky 6 m. 

Voda: 

Typ vody: Voda není 

Tahová trhlina: 

Tahová trhlina není zadána. 

Nastavení výpočtu fáze: 

Návrhová situace: dočasná 
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3.6.1.3 Výsledky výpočtu - Řez A 

Výstupy z programu Geo5 - Stabilita svahu: 

Tab. 3-7: Kruhová smyková plocha [32] 

Parametry smykové plochy 

Střed : 
x = 15,79 [m] 

Úhly : 
1 = -1,34 [°] 

z = 1,75 [m] 2 = 71,48 [°] 

Poloměr : R = 5,90 [m]  

Smyková plocha po optimalizaci. 

 

Posouzení stability svahu (Bishop): 

Sumace aktivních sil:  Fa = 110,10 kN/m 

Sumace pasivních sil:  Fp = 173,98 kN/m 

Moment sesouvající:  Ma = 649,60 kNm/m 

Moment vzdorující:  Mp = 933,19 kNm/m 

Využití: 69,6 % 

Stabilita svahu VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 3-10: Schematický příčný řez stavební jámou - Řez A [24] 
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3.6.2 Řez B 

Řez B je vedený ve 3-metrové vodorovné vzdálenosti od řezu A, v místě, kde už není 

dostatek volné plochy pro vysvahování. Tato část stavební jámy šířky 8 metrů byla 

zajištěna záporovým pažením z důvodu nedostatečné volné plochy pro vysvahování 

(viz Obr. 3-9). 

Hloubka stavební jámy v řezu B je 3,75 m. Výkop je rozšířen o pracovní plochu šířky 

0,8 metru, stejně jako u svahované části stavební jámy. Proměnné zatížení na vedlejší 

komunikaci od dopravy bylo nahrazeno rovnoměrným zatížením v charakteristické 

hodnotě 10 kNm
-2

 v celé šířce vozovky podle normy ČSN 73 6133 [30]. Ve vzdálenosti 

1 metru za rubem pažící konstrukce je navržena úprava terénu ve sklonu 1:1 z důvodu 

zvýšení stability svahu. 

Výpočet byl proveden programem GEO5 Stabilita svahu společnosti FINE, s. r. o. 

3.6.2.1 Nastavení výpočtu - Řez B 

Nastavení: 

Standardní - EN 1997 - DA2 

Materiály a normy: 

Betonové konstrukce:    EN 1992-1-1 (EC2) 

Součinitele EN 1992-1-1:   standardní 

Ocelové konstrukce:    EN 1993-1-1 (EC3) 

Dílčí souč. únosnosti ocelového průřezu: γM0 = 1,00 

Výpočet tlaků: 

Výpočet aktivního tlaku:   Coulomb (ČSN 73 0037) 

Výpočet pasivního tlaku:   Caquot-Kerisel (ČSN 73 0037) 

Redukovat modul reakce podloží pro záporové pažení 

Metodika posouzení:    výpočet podle EN 1997 

Návrhový přístup:    2 - redukce zatížení a odporu  [32] 
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Tab. 3-8: Součinitele redukce zatížení (F) [32] 

Součinitele redukce zatížení (F) 

Dočasná návrhová situace 

  Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení : G = 1,35 [–] 1,00 [–] 

Proměnné zatížení : Q = 1,50 [–] 0,00 [–] 

Zatížení vodou : w = 1,35 [–]   

 

Tab. 3-9: Součinitele redukce odporu (R) [32] 

Součinitele redukce odporu (R) 

Dočasná návrhová situace 

Součinitel redukce stability kotvy : Ris = 1,10 [–] 

Součinitel redukce zemního odporu : Re = 1,40 [–] 

 

Geometrie konstrukce: 

Délka konstrukce = 7,00 m 

Název průřezu:    I-průřez; HE 200 B; a = 2,00 m 

Koef. redukce tlaku před stěnou = 0,40 

Plocha průřezu:    A = 3,90*10
-3

 m
2
/m 

Moment setrvačnosti:    I = 2,85*10
-5

 m
4
/m 

Modul pružnosti:    E = 210000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku:   G = 81000,00 MPa 

Průřezový modul:    W = 2,848*10
-4

 m
3
/m 

Plastický průřezový modul:   Wpl = 3,212*10
-4

 m
3
/m 

 

Materiál konstrukce: 

Ocel konstrukční: EN 10210-1 : S 235 

Mez kluzu:     fy = 235,00 MPa 

Modul pružnosti:    E = 210000,00 MPa 

Modul pružnosti ve smyku:   G = 81000,00 MPa 

Modul reakce podloží počítán podle teorie Schmitt.    [32] 
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3.6.2.2 Vstupní parametry zemin - Řez B 

Tab. 3-10: Geotechnické parametry zemin [32] 

Číslo Název Vzorek 
ef cef  su   Edef 

[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°] [–] [MPa] 

1 
Navážky, hlíny 

jílovitopísčité 

tuhé  
25,00 12,00 20,00 10,00 14,00 0,35 5,00 

2 
Hlíny 

jílovitopísčité 

pevné  
25,00 15,00 20,00 10,00 14,00 0,35 5,00 

3 
Hlíny 

jílovitopísčité 

tvrdé až pevné  
25,00 20,00 20,00 10,00 14,00 0,35 10,00 

4 
Hlíny 

jílovitopísčité 

tvrdé  
25,00 25,00 20,00 10,00 14,00 0,35 10,00 

5 Diorit 
 
46,00 7000,00 26,00 16,00 22,00 0,25 600,00 

 

Tab. 3-11: Geologický profil a přiřazení zemin [32] 

Číslo 
Vrstva 

Přiřazená zemina Vzorek 
[m] 

1 3,80 Navážky, hlíny jílovitopísčité tuhé 
 

2 2,00 Hlíny jílovitopísčité pevné 
 

3 1,90 Hlíny jílovitopísčité tvrdé až pevné 
 

4 2,50 Hlíny jílovitopísčité tvrdé 
 

5 - Diorit 
 

 

Hloubení: 

Zemina před stěnou je odebrána do hloubky 2,75 m. 

Vliv vody: 

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce. 

Zadaná plošná přitížení: 

Přitížení od dopravy velikosti 10 kN/m
2
, šířky 6 m. 
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Celkové nastavení výpočtu: 

Počet dělení stěny na konečné prvky:   40 

Vlastní výpočet mezních tlaků:    neredukovat 

Součinitel pro výpočet min. dim. tlaku (σa,min=kσz):  k = 0,20 

 

Nastavení výpočtu fáze: 

Návrhová situace: dočasná       [32] 

 

 

 

Obr. 3-11: Schematický příčný řez stavební jámou - Řez B [24] 

 

3.6.2.3 Výsledky výpočtu - Řez B 

Výstupy z programu Geo5 - Stabilita svahu: 

Maximální velikosti vnitřních sil na konstrukci: 

Maximální posouvající síla = 19,34 kN/m 

Maximální moment  = 25,69 kNm/m 

Maximální deformace = 38,7 mm 
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Obr. 3-12: Modul reakce podloží, zemní tlaky a deformace [32] 

 

Obr. 3-13: Vnitřní síly na konstrukci [32] 

 

Obr. 3-14: Tlak na konstrukci a deformace [32] 
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Vnější stabilita konstrukce: 

Výpočet vnější stability byl proveden programem GEO5 Stabilita svahu společnosti 

FINE, s. r. o. Smyková plocha byla nalezena výpočtem podle Bishopovy metody 

optimalizací. Posuzuje se poměr sesouvajících momentů k momentům vzdorujícím, 

tzn. že výsledkem bude poměr momentu aktivního k momentu pasivnímu. Konstrukce 

je stabilní, pokud spočtený poměr čili využití nepřesahuje maximální možné využití 

smykové pevnosti na smykové ploše, tedy bude menší než 100 %. 

Posouzení stability svahu (Bishop): 

Sumace aktivních sil:  Fa = 480,91 kN/m 

Sumace pasivních sil:  Fp = 1395,65 kN/m 

Moment sesouvající:  Ma = 5097,68 kNm/m 

Moment vzdorující:  Mp = 13448,95 kNm/m 

Využití: Ma/Mp = 0,379 (37,9 %) ≤ 1 (100 %) 

Vnější stabilita konstrukce VYHOVUJE. 

 

 

Obr. 3-15: Kruhová smyková plocha - Stabilita svahu [32] 
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3.7 Technologický postup výstavby 

3.7.1 Příprava staveniště 

Před započetím stavebních prací je potřeba provést nutné demoliční práce na staveništi. 

V našem případě jde o garáž a zimní zahradu, které byly zlikvidovány odshora dolů. 

Po likvidaci všech částí starého objektu byla provedena úprava povrchu staveniště, 

to znamená odstranění křovin, kořenů, pařezů a nepotřebných materiálů, předmětů 

ze staveniště. 

3.7.2 Vytyčení 

Pro zajištění stavební jámy rodinného domu v Brně-Kohoutovicích byl navržen 

kombinovaný systém. V místech s dostatečnou volnou plochou vedle stavební jámy 

bylo navrženo svahování a ve zbývajících částech výkopu záporové pažení. 

Před osazením zápor se provedlo geodetické zaměření a vytyčení budoucího objektu 

a potom zaměření a vytyčení polohy jednotlivých zápor. Ocelové zápory byly zaměřeny 

polohově i výškově. Vytyčení provedl odpovědný geodet zhotovitele. 

3.7.3 Aplikace zápor 

Pracovní prostor byl viditelně označen vytyčovací páskou, která slouží ke znemožnění 

přístupu nepovolaných osob na staveniště. Po dopravení vrtací soupravy na stavbu 

se provedly vrty o průměru 300 mm až do hloubky 7 m pod úroveň terénu. V průběhu 

vrtání byla kontrolována svislost vrtů, do nich byly osazeny zápory, v tomto případě 

ocelové nosníky průřezu I, profilu HEB 200, popřípadě HEB 120 v osové vzdálenosti 

2,0 m. Navržený objekt se nachází v zastavěné oblasti, a proto byla aplikována 

bezrezonanční metoda osazení zápor pomocí bezrezonančního vibroberanidla. Ocelové 

profily byly pod úrovní dna stavební jámy fixovány betonem nižší pevnosti. Nad úrovní 

dna stavební jámy byly vrty vyplněny vyvrtanou zeminou. Jako pažiny byly použity 

dřevěné hranoly ze smrkového dřeva tloušťky 100 mm a ty se vkládaly mezi zápory. 

Aby došlo k aktivaci pažící konstrukce čili k dosažení plného kontaktu pažící 

konstrukce s původní zeminou, byly prázdné prostory za rubem pažící konstrukce 
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po osazení každé pažiny zaplněny zeminou, která byla následně zhutněna po vrstvách, 

přesněji po 0,1 m. 

 

Obr. 3-16: Vkládání pažin do zápor (ilustrace) [33] 

3.7.4 Zemní práce 

Výkopové práce byly provedeny rýpadlem. Sklon svahu pro tuhé jílovitopísčité hlíny 

(třída těžitelnosti 1) byl zvolen 1:1. Výkopy a svahování probíhají až po dosažení dna 

navržené stavební jámy a potom se provede srovnání jejího dna. Při výkopových 

pracích budou současně provedeny odvodňovací rigoly. 
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4. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce pod názvem Zajištění stavební jámy na stavbě RD bylo přiblížit 

realizaci stavebních jam obecně, probrat jednotlivé metody zajištění, popsat možné 

způsoby zajištění konkrétní stavební jámy a rozpracovat vhodné technické řešení 

na daný geotechnický problém. 

Stavební jáma, která je předmětem diplomové práce, je jáma při výstavbě rodinného 

domu v Brně-Kohoutovicích na ulici Myslivní. Jedná se o rodinný dům, který je 

suterénem zaříznut do svahu. Dno stavební jámy bylo navrženo nad úrovní stávající 

základové spáry sousedního rodinného domu, a proto nebylo potřeba řešit zajištění 

západní stěny výkopu, ani podchycení základů sousedního objektu. Bylo potřeba zajistit 

severní stěnu stavební jámy. Hladina podzemní vody v místě stavební jámy byla pod 

úrovní základové spáry. 

V práci byly probrány možnosti zajištění stavební jámy. Z možných metod bylo zvoleno 

zajištění stavební jámy kombinovanou technologií, tzn. zčásti svahováním, zčásti 

záporovým pažením. Svahování bylo použito v místech stavební jámy s dostatečnou 

volnou plochou pro vysvahování a v místech stavební jámy, kde nebyl dostatek prostoru 

na její vysvahování, byla stavební jáma zajištěna záporovým pažením. 

Návrh a výpočet byl proveden pomocí programů GEO5 Stabilita svahu a GEO5 Pažení 

posudek. Půdorys stavební jámy a jednotlivé řezy jsou součástí přílohové části 

diplomové práce (Přílohy A1 - A5). 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Seznam použitých zkratek: 

DMP  dipólové elektromagnetické profilování 

DP  dynamická penetrace 

EC  eurokód 

FS  stupeň stability 

HPV  hladina podzemní vody 

IGT  inženýrsko-geologický typ zeminy 

m n. m. metrů nad mořem 

MKP  metoda konečných prvků 

MRS  mělká refrakční seizmika 

Seznam použitých symbolů: 

α1, α2  [-°]  úhly tečen ke kružnici kruhové smykové plochy 

αi  [-°]  sklon úseku smykové plochy 

γ  [N/m
3
]  objemová tíha zeminy v přirozeném uložení 

γef  [N/m
3
]  objemová tíha zeminy pod vodou 

γsat  [N/m
3
]  objemová tíha nasycené zeminy 

γsu  [N/m
3
]  objemová tíha zeminy pod hladinou vody 

γG, γQ,  γw [-]  součinitele redukce zatížení (stálé, proměnné, vodou) 

γM0  [-]  dílčí součinitel únosnosti ocelového průřezu 

γRe  [-]  součinitel redukce zemního odporu 

γRs  [-]  součinitel redukce odporu na smykové ploše 

δ  [-°]  třecí úhel na styku konstrukce zemina 

ν  [-]  Poissonovo číslo 

σa, σr, σp [Pa]  velikosti napětí při aktivním, klidovém a pasivním  

    zemním tlaku v příslušném bodě 

σa,min  [Pa]  minimální dimenzační tlak 

σz  [Pa]  svislá složka napětí 

φef, φi  [-°]  efektivní úhel vnitřního tření zeminy 
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a  [m]  osová vzdálenost I profilů 

A  [m
2
]  plocha průřezu ocelového prvku 

b  [m]  šířka konstrukce 

bi  [m]  šířka bloku zeminy 

cef, ci  [Pa]  efektivní soudržnost zeminy 

Edef  [Pa]  deformační modul zemin 

E  [Pa]  modul pružnosti materiálu 

Ei  [N]  smykové síly mezi bloky zeminy 

EI  [Nm
2
/m] ohybová tuhost konstrukce  

Eoed  [Pa]  edometrický modul zeminy 

Fa, Fp  [N/m]  sumace aktivních a pasivních sil 

fy  [Pa]  mez kluzu oceli 

G  [Pa]  modul pružnosti ve smyku 

I  [m
4
]  moment setrvačnosti ocelového průřezu 

k  [-]  součinitel pro výpočet minimálního dimenzačního tlaku 

kh  [-]  modul reakce podloží 

khi  [N/m
3
]  součinitel vodorovné reakce podloží v bodě i 

li  [m]  polovina délky smykové plochy bloku zeminy 

Ma, Mp  [Nm/m] sumace aktivních a pasivních momentů 

Ni  [N]  normálové síly na úsecích smykové plochy 

O  [m]  střed kruhové smykové plochy 

Pa, Pp  [N]  síly nahrazující pružné podpory při aktivním nebo  

    pasivním zemním tlaku 

Pi  [N]  síly v jednotlivých pružinách 

R  [m]  poloměr kruhové smykové plochy 

Ti  [N]  smykové síly na úsecích smykové plochy 

u  [Pa]  pórový tlak 

ui  [Pa]  pórový tlak na bloku zeminy 

W  [m
3
/m]  průřezový modul 

Wi  [N]  vlastní tíha bloku zeminy 

Wpl  [m
3
/m]  plastický průřezový modul 

x, z  [m]  souřadnice středu smykové plochy 
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Xi  [N]  normálové síly mezi bloky zeminy 

ya, yp  [m]  mezní deformace vymezující oblast lineárně pružného  

    chování zeminy 

yi  [m]  vodorovná deformace bodu i 

z  [m]  délka dílku konstrukce 
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