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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá založením mostu přes dálniční převaděč z Lipníka nad Bečvou. 

Jedná se o objekt SO 201 na 91,211 km. Jde o 4 samostatné mosty tvořené předpjatými 

nosníky, každý určený pro 1 dopravní pás. Řešen bude pouze 1 objekt.   

 Na plánovaném místě výstavby bylo provedeno 5 vrtaných sond a 4 zkoušky statické 

penetrace. Geotechnický průzkum poskytl dostatek informací o geologických a 

hydrogeologických poměrech oblasti, aby bylo možno provést návrh založení.  

 V diplomové práci jsou zhodnoceny geologické poměry a stručně popsány stavební 

postupy pro používané základové konstrukce. Je proveden návrh hlubinného a povrchového 

založení, jejich vzájemné porovnání a určení vhodnosti varianty jako řešení dané situace. 

Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná univerzální metoda návrhu založení, vždy se musí ke 

každému případu přistupovat jako k unikátnímu dílu, které je ovlivněno geologickými 

podmínkami v lokalitě a míře zatížení vycházející z horní konstrukce.
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2 PŘEHLED ZPŮSOBŮ ZAKLÁDÁNÍ MOSTŮ 

Mosty lze zakládat plošně na patkách či pásech nebo hlubině na pilotách. Nejčastější 

způsob založení mostů je na pilotách, protože ve většině případů by plošné založení 

bylo nákladnější a náročnější na provedení. Dalším důvodem je velké zatížení od horní 

stavby. Proto se tato diplomová práce věnuje více hlubinnému založení. 

2.1 PLOŠNÉ ZÁKLADY 

Zatížení z horní stavby je přenášeno pomocí stěn a sloupů do nejnižší úrovně 

konstrukce, z té se pak přenáší do základové půdy. Bez úpravy nosných prvků 

zprostředkujících roznos zatížení do základové půdy by došlo k překročení únosnosti 

zeminy a kolapsu nebo deformaci konstrukce bránící v jejím užívání. Proto je nutné 

kontaktní plochu zvětšit. Konstrukční prvky zvětšující kontaktní plochu při zakládání 

mostů jsou:   

• Patky 

• Pásy 

 

Obr.1 Tvary základů pod mostními konstrukcemi 
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Patky 

Mají čtvercový tvar. Obvykle se používají u konstrukcí, u kterých je nosná konstrukce 

tvořena prutovými prvky, nebo jako bodová podpora při velkém lokálním zatížení 

(například pod základ výtahu nebo těžkého stroje). Pro správné spojení konstrukcí se 

provádějí s kalichem, do kterého je sloup zaveden. Při excentrickém zatížení se rozšiřují 

ve směru excentricity. Patky mohou být provedeny z prostého betonu nebo 

železobetonu. U mostů se setkáváme pouze s jednostupňovými patkami. Z 

konstrukčního hlediska se dělí na prefabrikované a monolitické (MASOPUST, 

GLISNÍKOVÁ, 2006).  

 

Pásy 

Rozdíl mezi patkou a pásem je dán podmínkou (1) o vzájemném poměru délky L a šířky 

B základu. 

L/B>6      (1) 

Pásy se používají jako základová konstrukce pod zdi. V takovém případě mohou být 

z prostého betonu. Je možné použití i pod sloupy, ale pak je třeba vyšetřit průběh 

ohybových momentů a navržení výztuže pro přenos tahových napětí, protože pás není 

v podélném směru tuhý. Pásy se také provádí pro snížení vzájemného pootočení a 

sedání konstrukce (MASOPUST, GLISNÍKOVÁ, 2006).    

 Při variantě z prostého betonu je nutné dávat pozor na délku vyložení 

základového prvku. Při velkém vyložení dojde k tahovému namáhání a porušení 

konstrukce, proto se tyto prvky musí provádět v dostatečné výšce nebo pomocí výztuže 

dimenzovat na ohyb. Turček (2005) uvádí poměr délky vyložení a výšky základu pro 

různé materiály.         

 Při variantě z železobetonu se návrh výztuže řídí normou ČSN EN 1992-1-1 

Navrhování betonových konstrukcí, kde je část 9.8 věnována základovým konstrukcím.  

Dále navržení minimálního krytí výztuže normou ČSN EN 206+A1.  

 Ačkoliv se většinou mosty zakládají hlubině není to pravidlem. Názorným 

příkladem toho, že nelze použít univerzální postup je dálniční most Svrčinovec-Skalité. 

Konstrukce byla mnohem většího rozsahu než dílo řešené v této práci. Délka 
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jednotlivých polí se pohybovala mezi 50 až 80 metry s maximální výškou 60 m. Krajní 

pole byly založeny plošně na pískovci třídy R4-R5. 

 

Obr.2 Schéma mostu Svrčinovec-Skalité na Slovensku  

 Výhodou plošných základů oproti základům hlubinným z výpočtového hlediska 

je, že při konstrukci plošného základu je zemina porušena jen v řádu centimetrů a zbytek 

hloubky přenášející zatížení má shodné parametry, které byly zjištěny při geologickém 

průzkumu. Při nejistotě je možné provést polní zkoušky přímo v úrovni základové spáry, 

a tím zjistit přesné geotechnické vlastnosti zeminy. Protože je zemina neporušená, 

můžeme určit vznik smykových ploch na základě geotechnických vlastností zeminy. 

Takto stanovená smyková plocha na mezi únosnosti přesností odpovídá geologickému 

průzkumu, z kterého vycházela.        

 U hlubinných základů dochází k porušení zeminy v celé délce piloty na kontaktu 

zeminy s vrtným zařízením. Tím dochází k smykovému porušení, které závisí na 

technologii instalace piloty. Jejich přesné stanovení není možné, a proto se při návrhu 

využívá empiricky stanovených koeficientů (M.J. Tomlinson,1994). 

 

Obr.3 Porovnání distribuce tlaku 

https://www.asb-portal.cz/fotogalerie/inzenyrske-stavby/sprazene-mosty-vrsok-a-cadecka-na-dalnici/obr-01
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2.1.1 HLOUBKA ZALOŽENÍ 

Hloubka založení je definována jako nejmenší svislá vzdálenost upraveného terénu a 

základové spáry. Všechny faktory, které je při jejím stanovení třeba vzít v úvahu, uvádí 

ČSN EN 1997-1 kapitola 6.4. Mezi základní parametry patří druh konstrukce, zda bylo 

dosaženo únosné vrstvy nebo vzdálenost k první relativně únosné vrstvě, hladina 

podzemní vody a klimatické vlivy.         

 Klimatické poměry ovlivňují plošné základy staveb jednak možností promrzání, 

jednak nadměrným vysycháním spojeným s přetvořením příslušných zemin. Z hlediska 

mrazu je na našem území minimální hloubka založení 0,8 m. K vysychání spojeným se 

smršťováním jsou citlivé jemnozrnné zeminy s velmi a extrémně vysokou plasticitou třídy 

F7 a F8, kde minimální hloubka založení je 1,6 m.       

 Hloubka založení pro 1.MS je nejmenší svislá vzdálenost od upraveného terénu 

k základové spáře. Pro druhý mezní stav je hloubka založení vždy vztažena 

k původnímu terénu (MASOPUST, 2015). 

2.1.2 OCHRANA ZÁKLADOVÉ SPÁRY 

Aby bylo možné uvažovat s vypočtenou únosností a sedáním v základové spáře, nesmí 

dojít k jejímu poškození vlivy klimatickými ani mechanickými. K mechanickému 

poškození dochází při použití těžké mechanizace, a proto by se měla poslední vrstva 

odkrýt ručně nebo pomocí drobné mechanizace a vždy těsně před položením 

podkladního betonu. Obecně by mělo platit, že se odkryje taková část základové spáry, 

na kterou se stihne položit základový beton v jedné směně. Kvalita zemin může být 

ovlivněna chůzí do hloubky 0,2 m a pojížděním strojů až do hloubky 0,5 m.  

 Další výrazný faktor je podzemní voda. Před zahájením stavebních prací by mělo 

dojít k jejímu snížení nejméně o 0,3 m pod úroveň základové spáry. Betonáž plošných 

základů pod úrovní podzemní vody není vhodná.      

 V případě hrubozrnných zemin je možné strojně hloubit až na projektovanou 

úroveň základové spáry a následně ji upravit pomocí vibračního válce. U jemnozrnných 

zemin a poloskalních hornin je vždy nutné poslední vrstvu v tloušťce alespoň 0,1 m 

odebrat ručně. V případě jemnozrnných zemin také není vhodné dávat pod základ písčitý 

nebo stěrkový podklad i kdyby byl zhutněný, protože by tato vrstva měla mnohem větší 

propustnost. Kdyby se do takové zeminy dostala voda, podzemní nebo srážková, mohlo 

by dojít k nepředvídaným deformacím (MASOPUST, 2015). 
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2.2 HLUBINNÉ ZÁKLADY 

Hlubinné základy zřizujeme v případě, že se v běžném dosahu plošného základu 

nevyskytuje dostatečně únosná a málo stlačitelná základová půda. Při zakládání pod 

vodou, nebo také v případech, kde je plošné založení proveditelné, ale použitím 

hlubinného založení dojde k výrazné úspoře materiálu se tato varianta stane ekonomicky 

výhodnější. Většina mostů je založena hlubině. Mezi rozhodující faktory patří délka 

přemostění nebo délka jednoho pole. Základní předpoklad zřízení je dosažení hluboko 

uložených únosných vrstev nebo skalního podloží, do kterých se přenese zatížení a 

omezí se sedání. Základními prvky jsou piloty, studně a kesony (MASOPUST, 

GLISNÍKOVÁ, 2006). Vzhledem ke skutečnosti, že studny byly nahrazeny 

velkoprůměrovými pilotami a kesony, které jsou v dnešní době již historická záležitost, 

především z důvodu bezpečnosti práce, budou dále popisovány jen piloty.   

 Piloty jsou nejrozšířenější a nejvíce používané prvky hlubinného zakládání 

staveb. Většinou bývají kruhového tvaru, ale mohou být i hranaté a členěné, průměr 

může být konstantní nebo proměnný. V praxi se dělí podle výrobního postupu do dvou 

skupin. 

Displacement (ražené) - zemina není z prostoru, který pilota zaujímá odtěžena, ale je 

zatlačena do stran a pod patu piloty. 

Replacement (vrtané) – zemina je v průběhu provádění odstraněna z prostoru budoucí 

piloty. 

V České republice se většina pilot provádí jako vrtané, technologie ražených pilot je 

použita asi v 5 % případů. K velkému rozmachu pilot došlo v 60. letech minulého století 

a od té doby se na trhu situace ustálila a ani v nejbližší době se pravděpodobně nezmění. 

Navzdory velké geologické pestrosti území a faktu, že se obvykle nachází v hloubce do 

20 m skalní podloží, do kterého je vhodné pilotu vetknout, jsou piloty schopny konkurovat 

i plošnému založení. Cena piloty je dnes prakticky určena spotřebovaným materiálem 

(MASOPUST, 2018). 
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Obr.4 Rozdělení pilot 

Další faktor, podle kterého se piloty rozdělují je statické působení. Piloty mohou 

být opřené o nestlačitelné podloží nebo zahloubené do stlačitelné vrstvy. I když v prvním 

případě by se mohlo zdát, že únosnost bude dána pevností dříku piloty, skutečnost je 

komplikovanější. Vytvoření modelu, který by spolehlivě popsal přenos zatížení z paty do 

horniny není jednoduché. Vždy je třeba zvážit čistotu paty piloty a zda je jí reálně možné 

dosáhnout.           

 U pilot zahloubených do stlačitelného podloží je většina zatížení přenesena 

plášťovým třením, pokud není nějakým způsobem redukované (například pažící 

suspenzí nebo ohranou fólií). Přenášené zatížení se postupně zvětšuje s rostoucí 

hloubkou piloty. Velikost mobilizace plášťového tření závisí na velikosti deformace. 

 V případě zakládání mostů se používá skupina pilot. Jde o případy, kdy je 

zatížení pilotového základu tak velké, že ho není možné přenést jednou pilotou a jsme 

nuceni navrhnout více pilot uspořádaných do skupiny, která působí jako jeden statický 

celek. Piloty jsou v hlavách spojeny patkou nebo deskou. Tuhost tohoto spojovacího 

prvku významně ovlivňuje deformace pilotového základu (MASOPUST, 2018).  

 Vhodným příkladem hlubinného založení je nový most přes Berounku v Plzni – 

Chrástecká. Nahrazuje starý Masarykův most, který přestal vyhovovat z bezpečnostních 

a kapacitních důvodů. Podpěry nového mostu byly založeny na velkoprůměrových 

pilotách o průměru 1180 mm, délky 10 m a byly vetknuty do hornin třídy R4. Vhodný 

příklad je to proto, že piloty prochází přes neúnosné říční naplaveniny a přenáší zatížení 

do skalního podloží. 
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Obr.5 Výstavba podpěr mostu Plzeň-Chrástecká 

 

2.2.1 PILOTY VRTANÉ 

Provádění, monitoring, dohled nad prováděním a kontrola provádění vrtaných pilot se 

řídí evropskou normou ČSN EN 1536. Za vrtané piloty se považují prvky, které jsou 

v zeminách prováděny vrtáním s následným těžením zeminy, které mají nosný dřík 

přenášející zatížení nebo omezující deformace. Obvykle mají kruhový průřez nebo jsou 

tvořeny lamelami podzemních stěn, za předpokladu že je lamela betonována najednou 

a její plocha není větší než 15 m2. Piloty mohou mít průřez konstantní, teleskopický nebo 

s rozšířenou patou nebo dříkem. Za vrtané piloty se považují prvky se štíhlostí L/D ≥ 5 a 

průměrem větším než 600 mm, při menším průměru se hovoří o mikropilotách. Piloty se 

navrhují jako osamělé, skupinové a pilotové stěny sloužící jako pažení opěrných 

konstrukcí. Provádění pilot se skládá z vrtání, přípravných prací před betonáží a 

dokončovacích prací (MASOPUST, 2018).      

 Jedná se o nejuniverzálnější metodu provádění pilot. V soudržných zeminách se 

vrty nemusí pažit. V nesoudržných zeminách se paží jílovou suspenzí nebo pomocí 

ocelových výpažnic. V průběhu vrtání je třeba kontrolovat, zda do vrtu nevniká voda. 

V takovém případě je nutné vrt zapažit. Vrty pod sklonem větším než n ≤ 15 se paží 
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vždy, stejně tak i piloty s průměrem větším než 1 m. Totéž platí i pro zeminy s Ic nebo Id 

≤ 0,5. Volba vrtného nářadí se liší podle zeminy, do které je vrtáno. Do jílových zemin je 

vhodné použít průběžný šnek. Do písků a štěrků je vhodnější použít vrtný hrnec. Do 

balvanitých zemin se používá drapák, jedná se ovšem o velice pomalý způsob hloubení 

vrtu. Nástroje se mohou měnit podle potřeby. Břity vrtných nástrojů lze po jejich ztupení 

nebo poruše měnit. Volba vhodného nářadí ovlivňuje rychlost a úspěšnost prací 

(MASOPUST,2018). 

 

Obr.6 Vrtné nářadí 

 Postup výstavby je zahájen vrtáním s postupným vkládáním pažnice do vrtu. 

Pažnice se před instalací musí očistit a zkontrolovat, zda neobsahují kousky zaschlého 

betonu. Každá nerovnost značně komplikuje vytahování pažnic po betonáži. Pro lepší 

odstranění po betonáži je vhodné ošetřit vnitřní stranu pažnic mazivem. Po dosažení 

požadované hloubky se vrták vysune a je instalován armokoš. Následuje betonáž vrtu. 

Po zatvrdnutí se odstraní pažení a upraví se hlava piloty pro navazující konstrukce. 

 Beton do pilot musí mít vysokou plasticitu, zpracovatelnost a odolnost proti 

rozměšování, aby došlo k úplnému vyplnění všech mezer v konstrukci, hlavně kolem 

vyztužení. Proto je také důležité zohlednit vzdálenost mezi výztuhami a maximální frakci 

kameniva v betonu. Třída betonu se dle normy ČSN EN 206+A1 nachází v rozmezí 

C16/20 až 30/37. Záleží na třídě agresivity prostředí, kterému je pilota vystavena. 

Požadované složení betonu je dáno tabulkou (1). Požadavky na jeho zpracovatelnost 

jsou dány tabulkou (2).  
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Tab.1 Složení čerstvého betonu 

Vrtané piloty se podle situace betonují do sucha nebo pod vodou, popřípadě pomocí 

pažící suspenze. První způsob je použitelný pouze pokud je vrt zcela suchý, betonuje 

se betonážní rourou s násypkou umístěnou uprostřed vrtu. Proud betonu nesmí narážet 

na výztuž ani stěny vrtu. Průměr roury je minimálně 200 mm, ale zároveň musí být větší 

než osminásobek největší frakce kameniva.      

 Pokud není vrt zcela suchý používá se pro betonáž metoda contractor. Do vrtu je 

spuštěna sypáková roura, která je na horní straně opatřena trychtýřovitou nálevkou 

dostatečné velikosti, aby betonáž mohla probíhat plynule. Roura se skládá 

z rozpojitelných dílu přibližné délky 2 m a spoje jsou osazeny vodotěsným spojem. Vrt je 

poté plněn betonem, který vlastní tíhou vytlačuje vodu nebo suspenzi z vrtu, která je 

v horní části odčerpávána. Roura se postupně vytahuje, ale vždy tak, aby byla nejméně 

1,5 m pod úrovní čerpaného betonu. Při betonáži pod vodou se vždy betonuje nad 

úroveň projektované výšky hlavy piloty, aby byla zaručena požadovaná kvalita betonu. 

Aby bylo možné beton čerpat musí splňovat podmínky zpracovatelnosti použité metody 

podle tabulky (2), vycházející z betonářské normy ČSN EN 206+A1. 

 

Tab.2 Požadavky na zpracovatelnost čerstvého betonu 

Aby bylo možné s rourou během betonáže pracovat je nutné, aby měla průměr 

maximálně 35 % průměru vrtu, popřípadě 60 % vnitřního průměru armokoše. Při 

vytahování sypákové roury se také postupně vytahuje pažnice vrtu, pokud byla použita 

při betonáži.          

 Armokoš končí 0,5 m nad patou piloty a pro lepší instalaci je jeho koncová část 
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v délce 0,75 m vyhnuta do středu pod úhlem 15~20°. Pro správné uložení a dodržení 

projektovaného krytí se osazují distanční kroužky, které mohou být betonové nebo 

plastové. Betonové jsou vhodnější, protože nedochází k jejich poškození během 

instalace. Distanční kroužky se osazují v počtu 3 kusů na 3 m piloty. Správnou polohu 

podélné výztuže potom zajišťují distanční kruhy, které se instalují ve vzdálenosti 

1,5~2 m. Osové síly jsou přenášeny hlavní podélnou výztuží a příčné síly pomocí spirálu 

(MASOPUST, 2018). 

2.2.2 CFA PILOTY 

Další metoda v současnosti velice rozšířená a používaná je metoda CFA, vrtá se pomocí 

průběžného šneku, jeho délka musí být minimálně stejná jako délka piloty. Jako výztuž 

vrtu zde slouží zemina na vrtném šneku. To je důvod proč se tento druh pilot provádí 

obvykle svisle. Vrtná souprava musí mít velkou tahovou sílu a velký kroutící moment 

(soupravy firmy SoilMec mají minimální točivý moment 100 kNm). Vrtání se provádí co 

nejrychleji při minimálních otáčkách, aby se minimalizoval negativní vliv na okolní 

zeminu. Po dosažení požadované hloubky se vrták se zeminou vytahuje a vrt se vyplňuje 

betonovou směsí přes středovou rouru šneku, která je uzavíratelná, aby do ní při vrtání 

nevnikala zemina. Při betonáží, se šnek neotáčí a beton je čerpán pod tlakem, aby bylo 

zajištěno, že nedojde k zavalení okolní zeminou. Betonuje se i do okolní zeminy, která 

odpadla z šneku, aby bylo zajištěno že v úrovni hlavy piloty bude beton požadované 

kvality. Následně se odstraní odpadlá zemina s přebytkem betonu a osadí se armokoš 

pomocí mechanizace.        

 Piloty vrtané pomocí metody CFA jsou vhodné do nesoudržných zemin s relativní 

ulehlostí Id > 0,4 a nestejnozrnných, ale stejně tak i do zemin soudržných. Z nich nejsou 

vhodné zeminy s cu < 15 kPa senzitivní jíly a spraše. Zda je vrstva suchá nebo zvodnělá 

není překážkou, pokud se v zemině nenachází velké balvany nebo nevrtatelné vrstvy 

(MASOPUST, GLISNÍKOVÁ, 2018). 
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Obr.7 Schéma výstavby CFA pilot  

2.2.3 PILOTY RAŽENÉ 

Jedná se o piloty, které se instalují do základové půdy bez předchozího těžení zeminy 

z vrtu. Pro instalaci se používá beranění, vibrování, méně často potom šroubování nebo 

zatlačování. Obvykle jsou z betonu, oceli, ale může se použít i litina, malta nebo dřevo. 

Ražené piloty můžeme rozdělit do 2 základních skupin, a to prefabrikované a na místě 

betonované.          

 V současnosti je tento typ pilot v České republice na ústupu, a to z několika 

důvodů. Jednak je zde velká pestrost geologických podmínek se skalním podložím 

(obvykle do hloubky 20 m), pomalá rychlost výstavby a v neposlední řadě je třeba zmínit 

dynamické účinky na okolí při instalaci, které mohou nepříznivě ovlivnit stávající objekty.

 Ve světě je ale situace opačná. V Belgii, Holandsku, Dánsku, Norsku, Švédsku, 

Finsku, Polsku a na Ukrajině jsou ražené piloty nejpoužívanější. Obzvlášť v oblibě jsou 

potom prefabrikované betonové piloty čtvercového tvaru se zkosenými hranami. Pro 

správné provedení je nezbytné správně určit kritéria ražení. Ty se liší podle technologie 

provádění. Pro beraněné piloty je to energie při beranění, vnikání piloty do základové 

půdy a rychlost vnikání do základové půdy. Pro vibrované piloty se zjišťuje energie a 

frekvence vibrování a vnik piloty na základě předchozích ukazatelů. Pro piloty 

šroubované se zjišťuje kroutící moment a tlaková síla působící na pilotu.   

 Při instalaci se musí zvolit energie tak, aby tlaková síla nepřesáhla 80 % pevnosti 

betonu v tlaku. V případě ocelových pilot nesmí dojít k překročení 90 % meze kluzu oceli 

(MASOPUST, 2018). 
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2.2.4 OCELOVÉ PILOTY 

Jsou robustní, snadno se s nimi pracuje a pokud jsou opřené o skalnaté podloží jsou 

schopné přenést velké zatížení. Jejich schopnost přenášet napětí se také využívá pro 

zvětšení beranící energie a tím dosažení větších hloubek buď za účelem dosažení 

pevného podloží nebo zvětšení plášťového tření. Mají velkou odolnost proti boulení a 

přenášení ohybového zatížení. Druh oceli je volen podle požadavků na svařitelnost, 

pevnost nebo agresivitu prostředí. Nejčastěji mají kruhový, krabicový nebo H-průřez. 

  Duté profily se mohou beranit s koncovou botkou nebo bez ní, pokud nevadí, že 

zde bude zemina. Varianta s botkou se obvykle provádí, když je po zaberanění pilota 

vyplněna betonem. Z důvodu malé průřezové plochy je problém zajistit dostatečnou 

odolnost paty při beranění, a proto se pata rozšiřuje. Pokud jsou použity H-profily, tak se 

ke konci přivaří z každé strany další profil. V případě kruhového profilu se pata rozšiřuje 

navařením T-profilů vytvořených rozříznutím H-profilu. Někdy se tuhost zvětšuje 

zesílením stěn navařením vnitřního prstence nebo vložením křížové výztuhy (M.J. 

Tomlinson, 1994). 

 

Obr.8 Rozšíření pat ocelových beraněných pilot 

2.2.5 BETONOVÉ PILOTY 

Prefabrikované piloty mají svoje uplatnění při konstrukci v říčních tocích nebo moři. 

Průřez bývá čtvercový nebo šestiúhelníkový. Konstrukce na souši jsou sice 

technologicky použitelné, ale z hlediska ceny velmi neekonomické. A to ze dvou hlavních 

důvodů jednak musí být dodatečně vyztuženy, aby se neporušily během manipulace, 
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dopravy a beranění. Následně je tato výztuž po instalaci piloty neúčinná. Další důvod je, 

že při nerovném podloží se špatně nastavuje délka. Jsou ale situace, kdy je tato 

technologie výhodnější, například při instalaci velkého množství pilot v podmínkách, kde 

se snadno beraní a kde je velké boční zatížení. Další možnou poruchou je popraskání, 

pokud jsou špatně uloženy na skládce. Jejich hlavním problém je, že může dojít k 

poškození během beranění nebo při nastavování piloty. Problém může také nastat při 

snaze dosáhnout skalnatého podloží ve velkých hloubkách, které je nerovné. Zde může 

dojít k vybočení z osy a celá sestava sklouzne, jak je vidět na obrázku. Problém 

s trhlinami je částečně eliminován použitím předpjatého betonu, protože tlakové napětí 

trhliny uzavře. Tyto piloty jsou ale náročné na kvalitu betonové směsi. Nastavované piloty 

také musí vždy staticky působit jako vetknuté v patě, protože s jistotou nelze určit, jak 

moc dochází na jednotlivých dílech k mobilizaci plášťového tření (M.J. Tomlinson, 1994). 

  

Obr.9 Porušení nastavovaných betonových pilot 

2.2.6 PILOTY FRANKI 

Tato metoda je v dnešní době na ústupu kvůli pomalé rychlosti výstavby vzhledem 

k ostatním metodám. Její použití je také omezeno jako u všech beranících metod s 

velkým dynamickým namáháním okolí, a proto je jejich použití v intravilánu velmi 

omezené z důvodu poškození stávajících staveb. Většina pilot instalovaných touto 
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metodou jsou dnes štěrkové prvky sloužící spíše jako zlepšení zeminy.   

 Postup výstavby je zahájen umístěním ocelové pažnice průměru obvykle 408 až 

512 mm, ale mohou být i větší a délky 12 až 14 m. Do pažnice je nasypána suchá 

betonová směs o objemu přibližně 0,15 m3 s frakcí kameniva do 22 mm. Při beranění 

dojde k částečnému drcení kameniva. Směs vytvoří zátku, která je postupně zarážena 

se současným zasouváním pažnice do požadované hloubky, nebo dokud není splněno 

energetické kritérium dané tíhou beranu a velikostí vniku razící roury. Po dosažení 

požadované hloubky se beran vytáhne a zasune se armokoš, který je následně zalit 

betonovou směsí. Pro výstavbu je zapotřebí beranící souprava, která váží podle velikosti 

až 60 tun, a proto se povrch musí upravit vrstvou štěrkodrti, která omezí zaboření stroje. 

Tato úprava platí pro všechny způsoby výstavby pilot (MASOPUST, 2018). 

 

Obr.10 Postup výstavby pilot FRANKI 
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3 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

3.1 VYHODNOCENÍ PODKLADŮ 

3.1.1 SITUACE 

Konstrukce se nachází na 91,211 km dálnice D47. Převáděnou komunikací je dálnice 

D47. Pod druhým polem mostu prochází komunikace kategorie S16,5/60. Jedná se o 4 

samostatné mosty pro oba dopravní pásy dálnice a přídavné pruhy křižovatky. Pro návrh 

byl řešen vnitřní most pro dopravní proud Lipník nad Bečvou-Bělotín.  

 

Obr.11 Poloha konstrukce na mapě 
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3.1.2 POPIS KONSTRUKCE 

Nosné konstrukce mostů jsou navrženy jako monolitické z omezeně předpjatého betonu 

C30/37 XA1 o třech polích. Délka mostu je 71,17 m. Délka přemostění 56,54 m. Příčný 

řez je navržen jako desková konstrukce výšky 1,1 m s oboustrannými konzolami 

vyloženými 3,0 resp. 2,95 m. Šířka mezi obrubami je 11,75 m. Nosná konstrukce bude 

na spodní stavbě uložena na hrncová ložiska. Podpěry tvoří dvojice pilířů vetknutých do 

společného základového bloku. Opěry jsou navrženy jako železobetonové tížné zdi. 

Podpěry jsou tvořeny dvojící pilířů, které jsou v patě vetknuty do společného 

základového bloku. Základ všech pilířů má stejné půdorysné rozměry 5,8 x 9,8 m, ale 

výška vnitřních základů je 1,6 m a vnějších 1 m. Horní povrch je střechovitě vyspádován 

ve sklonu 4 %. 

 

Obr.12 Pohled na zhotovenou konstrukci 

 

3.1.3 GEOLOGIE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 

Geologický popis byl převzat z podkladů dodaných k diplomové práci, konkrétně ze 

správ vyhotovenou firmou Geotest. 

Širší území okolí zkoumané trasy dálnice D47, k němuž se váží řešené soubory objektů 

stavby 4704, náleží ke geomorfologickému celku Moravské brány a přesněji k jejímu 

podcelku – Bečevská brána. 
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Moravská brána je morfologicky významnou tektonicky podmíněnou sníženinou mezi 

Českou vysočinou a Karpaty. Na jihozápadě (u Přerova) přechází pozvolna do 

Hornomoravského úvalu, na severovýchodě do Ostravské pánve. Na jihu je omezena 

zlomovým svahem kry Maleníku a na severu zlomovým svahem kulmu Nízkého 

Jeseníku. Dle morfologického členění (J. Demek a kol. „Hory a nížiny“, ACADEMIA 

Praha, 1987) se Moravská brána dělí na dvě části: část oderskou a část bečevskou. 

Jejich hranici tvoří rozvodí mezi Odrou a Bečvou (hlavní evropské rozvodí). 

Bečevská část Moravské brány je v našem zájmovém prostoru tvořena mírně zvlněným 

reliéfem tzv. Jezernické pahorkatiny s charakteristickými širokými rozvodnicovými hřbety  

a rozevřenými asymetrickými údolími, která jsou často suchá. Při úpatí zlomových svahů 

Nízkého Jeseníku jsou rozsáhlé akumulace hlinitých sutí, hlín a náplavových kuželů 

vytvářejících spolu proluviálně-deluviální lem zasahující na značnou vzdálenost od 

ostrého kontaktu s kulmem Nízkého Jeseníku. V morfologickém hodnocení je zájmové 

území charakterizováno jako plochá pahorkatina s výraznými svahy ve své 

severovýchodní části s plochým, převážně k jihu a jihozápadu ukloněným reliéfem a se 

střední výškou 270 m n. m. Na modelaci reliéfu se velmi výrazně uplatnily periglaciální 

pochody v chladných obdobích pleistocénu, a proto je dnešní reliéf zájmového prostoru 

řazen k reliéfům periglaciálním (T.Czudek in J. Demek, 1987). 

 

Obr.13 Geologická skladba okolí 
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3.1.4 HYDROLOGICKÉ POMĚRY 

Hydrologické poměry byly převzaty z podkladů dodaných k diplomové práci, konkrétně 

ze zpráv vyhotovených firmou Geotest.       

 Podle hydrogeologické rajonizace České republiky (E. Michlíček a kol., 1986) je 

zájmový prostor součástí rajonu č. 221 Moravská brána. Jedná se o oblast neogenních 

sedimentů vněkarpatských pánví představující celek pánevního zvodnění systému 

s větším počtem regionálně vymezených kolektorů. Hlavní zvodeň je vázána na 

regionálně rozšířený průlinový kolektor bazálních klastik spodního bádenu. Tento 

kolektor je v zájmové oblasti v hloubkách mimo dosah vlivu budoucí dálniční stavby. 

Zvodnění kvartérních sedimentů náleží geneticky k hydrogeologickému rajonu 163 - 

Fluviální sedimenty v povodí Bečvy hlavní a údolní terasy. Zvodnění indikované ve 

vrtech současného průzkumu lze, dle základní genetické klasifikace potenciálních 

kolektorských souvrství, rozlišit na zvodnění vázané na neogenní souvrství a zvodnění 

vázané na kvartérní souvrství.   
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3.1.5 GEOTECHNICKÉ VLASTNOSTI ZEMIN 

Druhy a vlastnosti zemin byly převzaty z geologického průzkumu vypracovaného 

firmou Geotest. 

4A – DELUVIÁLNÍ HLINITÉ SEDIMENTY 

Deluviální hlinité sedimenty jsou nejrozšířenější kvartérní pokryvy v trase dálnice. Jejich 

hloubka je proměnlivá s maximální hloubkou 8,3 m. Jde o jílovité, prachovité a 

jílovitoprachovité hlíny. Žlutohnědé, světlehnědé, šedohnědé a rezavě hnědé barvy, 

rezavě a tmavě smouhované a skvrnité, nevápnité, ojediněle slabě jemně slídnaté. Mají 

převážně tuhou, místy i pevnou konzistenci.      

 Klasifikací dle ČSN 721001 a ČSN 73 1001 lze zeminy popsat jako soudržné 

s nízkou až vysokou plasticitou, kterou řadíme z větší míry do třídy F6 Cl, ojediněle F6 

CL, místy F8 CH.          

 Podle ČSN 72 1002 z hlediska namrzavosti dle Schaibleho jsou hlinité zeminy 

nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé. Pro použití do násypu jsou nevhodné až 

málo vhodné, z hlediska pro podloží se řadí do tříd VIII-X. 

 

Tab.3 Vlastnosti zeminy 4A 
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4B – DELUVIÁLNÍ JÍLOVITÉ SEDIMENTY 

Deluviální jílovité sedimenty jsou v trase dálnice nepravidelně uloženy v podobě čoček. 

Jedná se o přeplavené nebo přemístěné jíly, popř. prachovité jíly. Šedé, šedozelené, 

hnědé, žlutohnědé, světlehnědé, šedohnědé a rezavé barvy, rezavě a tmavě hnědě 

smouhované a skvrnité, nevápnité, ojediněle slabě jemně slídnaté. Místy obsahují 

úlomky pískovce do velikosti 2 cm nebo vápnité výkvěty a konkrece CaCO3. Jíly mají 

převážně tuhou, místy až pevnou konzistenci.      

 Klasifikací dle ČSN 721001 a ČSN 73 1001 lze zeminy popsat jako soudržné 

s velmi vysokou plasticitou, které řadíme z větší míry do třídy F8 CV, ojediněle zeminy 

se střední plasticitou, které náleží do třídy F6 Cl, ojediněle F2 CG.   

 Podle ČSN 72 1002 z hlediska namrzavosti dle Schaibleho jsou jílovité zeminy 

nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé.  Pro použití do násypu jsou nevhodné až 

málo vhodné, z hlediska vhodnosti do podloží se řadí do tříd VII-X. 

 

Tab.4 Vlastnosti zeminy 4B 
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4C – DELUVIOPROLIVIÁLNÍ HLINITÉ SEDIMENTY S ÚLOMKY 

Jedná se o svahové uloženiny, které tvoří v trase dálnice nepravidelné polohy o menší 

mocnosti 0,2 - 2,4m na spodní bázi. Zeminy tvoří jílovité, jílovitoprachovité a 

jílovitopísčité hlíny, popř. až jíly. Hnědé, rezavě hnědé, šedé až hnědošedé barvy, šedé, 

tmavě hnědé a rezavě smouhované a skvrnité. Obsahují proměnlivé množství úlomků 

kulmských hornin, které jsou většinou ostrohranné a nedokonale opracované velikosti 

0,5 - 7 cm, 10-50 %. Tvoří je světlehnědé, šedé, zelenošedé až černošedé pískovce, 

navětralé, převážně jemnozrnné, místy až prachovité. Dále pak hlinité, hlinitoprachovité 

a jílovité břidlice v podobě destičkovitých úlomků. Místy se vyskytuje i bílý žilný křemen.

 Klasifikací dle ČSN 721001 a ČSN 73 1001 lze zeminy popsat jako soudržné, 

které řadíme z větší míry do třídy F2 CG a F4 CS, méně zeminy se střední až vysokou 

plasticitou, které náleží do třídy F6 Cl a F8 CH.      

 Podle ČSN 72 1002 z hlediska namrzavosti dle Schaibleho jsou zeminy 

nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé. Pro použití do násypu jsou z větší míry 

vhodné až málo vhodné, z hlediska vhodnosti pro podloží se řadí z větší míry do tříd V-

VII, jinak VIII-X. 

 

Tab.5 Vlastnosti zeminy 4C 
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6A – NEOGENNÍ ZVĚTRALÝ JÍL 

V trase byl při povrchu předkvartérního podkladu vysledován nesouvislý pruh 

neogenního jílu proměnlivé mocnosti do hloubky 7,9 m. Jedná se o jíly a prachovité jíly. 

Šedohnědé, zelenošedé, hnědé, žlutohnědé, rezavě a tmavě hnědě smouhované a 

skvrnité, nevápnité i vápnité s výkvěty a konkrecemi CaCO3 do velikosti 2 cm, ojediněle 

slabě jemně slídnaté. Obsahují laminy prachovitého písku až prachu, světle šedého, 

vápnitého v intervalech 5-30 cm. Lokálně obsahují proměnlivé množství úlomků 

kulmských hornin velikosti až přes průměr vrtu. Jíly mají tuhou až pevnou konzistenci. 

 Klasifikací dle ČSN 721001 a ČSN 73 1001 lze zeminy popsat jako soudržné, s 

vysokou až velmi vysokou plasticitou, které řadíme do třídy F8 CH a F8 CV. Ojediněle 

mají až extrémně vysokou plasticitu, ty jsou zařazeny do třídy F8 CE, místy jsou středně 

plastické spadající do třídy F6 Cl.        

 Podle ČSN 72 1002 z hlediska namrzavosti dle Schaibleho jsou hlinité zeminy 

nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé. Pro použití do násypu jsou nevhodné až 

málo vhodné, z hlediska vhodnosti pro podloží se řadí do tříd VIII-X. 

 

Tab.6 Vlastnosti zeminy 6A 
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6C – NEOGENNÍ JÍL S OBSAHEM PÍSKU 

Ve východní části dálniční trasy, cca od km 102.500 lze vyčlenit úseky, kde jíly  

a prachovité jíly osahují vyšší zastoupení lamin až poloh světle šedého prachu až 

jemnozrnného písku, a to v intervalech 3-10 cm. Sedimenty jsou vápnité, tuhé, převážně 

pevné konzistence.        

 Klasifikací dle ČSN 721001 a ČSN 73 1001 lze zeminy popsat jako písčité jíly 

řadící se do třídy F4 CS, třídy F6 Cl jíly se střední plasticitou a třídy F8 CH jíly s vysokou 

plasticitou.           

 Podle ČSN 72 1002 z hlediska namrzavosti dle Schaibleho jsou hlinité zeminy 

nebezpečně namrzavé až vysoce namrzavé. Pro použití do násypu jsou převážně 

nevhodné až málo vhodné, z hlediska vhodnosti pro podloží se řadí do tříd IV-V. 

  

Tab.7 Vlastnosti zeminy 6B 
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3.1.6 EDOMETRICKÝ MODUL 

Hodnoty edometrického modulu byly převzaty z geologického průzkumu zhotoveného 

firmou Geotest. Podle závěrečné zprávy byl stanoven laboratorně nikoliv přepočítáním 

z deformačního modulu. Ze závěrečné zprávy není patrné, z kterého vrtu byly vzorky pro 

zkoušku použity.        

 Edometrický modul je nezbytné stanovovat na intervalech napětí, protože se 

zvětšuje společně s efektivním napětím v zemině. Každý interval představuje 

zjednodušení na lineární závislost. Aby tento předpoklad platil nemusí být vždy všechny 

intervaly stejné velikosti. Zjištěné hodnoty byly použity při výpočtu sedání plošného 

základu. 

 

Tab.8 Hodnoty edometrického modulu 
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3.1.7 HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM  

V bezprostřední blízkosti zájmového území je ustálená průměrná hladina podzemní 

vody 1,15 m pod terénem s minimální hloubkou 1 m a maximální hloubkou 1,5 m. Pro 

rozbor byl použit vrt J 907, pH vody bylo stanoveno na hodnotu 6,78. Obsah síranů je 

77 mg/l a obsah CO2 způsobujícího karbonataci betonu je 28,59 mg/l a obsah CO2 

útočícího na ocel je 45,55 mg/l. Tyto hodnoty byly zohledněny při návrhu betonové směsi 

a minimální hodnoty krytí betonářské výztuže a dle normy ČSN EN 206+A1 byla 

stanovena agresivita prostředí jako XA1 – slabě agresivní chemické prostředí a podle 

toho byla zvolena i minimální pevnostní třída betonu 30/37. 

 

Tab.9 Hladina podzemní vody a naměřené obsahy látek 

 

Tab.10 Vlivy prostředí  
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3.2 ZATÍŽENÍ 

Z podkladů bylo možné převzít i kombinace zatížení. Zatížení bylo určeno dle ČSN 73 

6203 pro zatěžovací třídu A. Tato norma je dnes již nahrazena, a proto bylo možné použít 

jen účinky od jednotlivých zatížení, které byly následně přepočítány dle nových 

kombinačních koeficientů. V nerozhodných případech bylo přihlédnuto k méně příznivé 

kombinaci, zejména v případě dopravy, kdy nebyla známa velikost složky od UDL a TS, 

a proto byla celá reakce zařazena jako TS. 

Vzorec pro kombinaci 6.10a 

 ∑γ𝐺,𝑗

𝑛

𝑘≥1

𝐺𝑘,𝑗 + γ𝑝𝑃 + γ𝑄,1𝜓0,1𝑄𝑘,1 +∑ γ𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (2) 

Vzorec pro kombinaci 6.10b 

 ∑𝜉γ𝐺,𝑗

𝑛

𝑘≥1

𝐺𝑘,𝑗 + γ𝑝𝑃 + γ𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑ γ𝑄,𝑖𝜓0,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (3) 

Vzorec pro mimořádnou kombinaci 

 ∑γ𝐺,𝑗

𝑛

𝑘≥1

𝐺𝑘,𝑗 + γ𝑝𝑃 + 𝐴𝑑 + γ𝑄,1𝑄𝑘,1 +∑ γ𝑄,𝑖𝜓2,𝑖𝑄𝑘,𝑖
𝑖≥1

 (4) 

kde ξ je redukční součinitel pro stálé zatížení, γ je dílčí součinitel zatížení, ψ je součinitel 

pro kombinační hodnotu nahodilého zatížení, G je složka stálého zatížení, P je příslušná 

reprezentativní hodnota předpětí, Ad je složka mimořádného zatížení, Q je složka 

nahodilého zatížení. 
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3.3 PLOŠNÉ ZALOŽENÍ 

Jako ilustrační příklad postupu práce bude sloužit opěra P1, veškeré výpočty budou 

vztaženy k tomuto objektu. Výpočty ke zbylým částem konstrukce, tedy opěra P4, 

podpěra P2 a P3 budou uvedeny v přílohové části práce.   

 Veškeré výpočty byly provedeny dle návrhového přístupu 2. Tedy podle 

kombinace A1+M1+R2 podle tabulek (11) až (13). Výpočty byly provedeny bez použití 

specializovaných programů. Pomocí programu GEO5 je doložena správnost výsledků. 

 

Tab.11 Dílčí součinitelé zatížení 

 

Tab.12 Dílčí součinitelé parametrů základové půdy 

 

Tab.13 Dílčí součinitelé únosnosti plošných základů 
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3.3.1 HOMOGENIZACE PODLOŽÍ 

Podle zrušené normy ČSN 73 1001 bylo zjištěno, že nevyhovuje kritérium stejnorodosti 

zeminy a bylo nutné podloží homogenizovat podle některé z používaných metod. Další 

možnost při velkých rozdílech vlastností by bylo požití vlastností pouze jedné vrstvy a 

následné posouzení variant (LAMBOJ, ŠTĚPÁNEK, 2008).    

 Smyková plocha byla počítána podle Prandtlovy teorie. Smyková plocha se 

skládá z klínu pod základem přechodové logaritmické spirály a pasivního klínu. 

 

Obr.14 Popis konstrukce homogenizace podloží 

Pro klín pod základem šířky B se jako výchozí úhel vnitřního tření φ uvažoval 

průměr ze všech vrstev, ten byl dosazen do vzorce (5) pro výpočet úhlu α.  

α= 45+φ/2          (5) 

Řešení bylo provedeno graficky s využitím programu AutoCAD. Průvodiče byly 

konstruovány s rozdílem 10° od 0° až do 90°. Jednotlivé průvodiče ri byly spočítány podle 

vzorce (6). 

ri= r0*earcω*tgφ           (6) 

kde arcω je příslušný úhel v radiánech. Pro konstrukci pasivního klínu bylo využito úhlu 

β a délky dosahu smykové plochy ls a hloubky smykové plochy zs. 

ls= r*(1+2tg(45+ φ/2)*e π/2*tgφ)         (7) 

r= B/2           (8) 

zs= (r*cosφ/cos(45+ φ/2))*e (π/4+arcφ/2)*tgφ       (9) 
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β= 45- φ/2          (10) 

Následně po konstrukci smykové plochy byly změřeny délky částí smykové plochy li 

v jednotlivých vrstvách a pomocí vzorce spočítán nový úhel vnitřního tření. 

φ= (Σφi*li)/ Σli          (11) 

Výpočet se opakuje, dokud pomocí vzorce pro výpočet chyby E nedosáhne požadované 

přesnosti, za kterou byla považována chyba pod 0,03 % efektivního úhlu vnitřního tření. 

Porovnávány byly vždy hodnoty, které do výpočtu vstupovaly s hodnotami, které byly 

získány. Většinou bylo třeba provést 3 iterace. 

E= ((φ1- φ0)/ φ0)/100         (12) 

Po výpočtu φ s požadovanou přesností se ze stejného tvaru smykové plochy určí totální 

koheze ctot a efektivní koheze cef a následně objemová tíha zeminy pod základovou 

spárou.  

cefi= (Σcefi*li)/ Σli         (13) 

ctot= (Σctoti*li)/ Σli         (14) 

ƴ = (Σƴ toti*Ai)/ ΣAi         (15) 

kde A je plocha vrstvy ohraničená smykovou plochou. Jako samostatnou vrstvu je nutné 

uvažovat i zeminu pod hladinou podzemní vody. 

 

Obr.15 Plocha vrstev zemin pro homogenizaci    

PŘÍKLAD: zadání dle obrázku. 
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Obr.16 Zadání pro homogenizaci základu P1 

Nyní se dosadí do vzorce (5) až (15). 

φ0= (φa+φb+φc)/3= (24+22+15)/3= 20,3° 

B= 7,3 m 

r= 7,3/2= 3,65 m 

α= 45+20,3/2= 55,15° 

β= 45- 20,3/2= 34,85° 

zs= (3,65*cos20,3/cos(45+ 20,3/2))*e (π/4+arc20,3/2)*tg20,3= 8,553 m 

ls= 3,65*(1+2tg(45+ 20,3/2)*e π/2*tg20,3)= 22,394 m 

r0= 6387 mm 

r1= 6,387*earc10*tg20,3= 6813 mm 

r2= 6,387*earc20*tg20,3= 7267 mm 

r3= 6,387*earc30*tg20,3= 7752 mm 

r4= 6,387*earc40*tg20,3= 8269 mm 

r5= 6,387*earc50*tg20,3= 8820 mm 
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r6= 6,387*earc60*tg20,3= 9409 mm 

r7= 6,387*earc70*tg20,3= 10036 mm 

r8= 6,387*earc80*tg20,3= 10706 mm 

r9= 6,387*earc90*tg20,3= 11420 mm 

Následovala konstrukce v programu AutoCAD. 

l1= 4204 mm 

l2= 1462 mm  

l3= 18490 mm 

l4= 2100 mm 

l5= 6038 mm 

φ= (24*(4204+6038)+22*(1462+2100)+15*(18490))/(4204+1462+18490+2100+6038)= 

18,6264° 

E= (18,6264- 20,3)/ 20,3= -8,24 % 

Chyba je vyšší než 0,03 %, a tak se opakoval celý postup s nově vypočítaným φ. Při 

čtvrtém opakování byla chyba E= -0,011 %, a tak bylo možné přejít k výpočtu průměrné, 

totální a efektivní koheze a objemové tíhy. 

cefi= ((4243+5903)*10+(1476+2053)*10+16988*20)/(4243+1476+16988+2053+5903)= 

=15,54 kPa 

ctot= ((4243+5903)*55+(1476+2053)*50+16988*55)/(4243+1476+16988+2053+5903)= 

=54,42 kPa 

ƴ= (7,313*20,15+65,355*10,65+19,405*10,84+35,481*11+)/(7,313+65,355+19,405+ 

+35,481)= 11,32 kNm-3 

Výsledky homogenizace pro další podpěry jsou uvedeny v přílohách.  
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3.3.2 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI – NEODVODNĚNÉ PODMÍNKY  

V případě jemnozrnných zemin třídy F se návrhová únosnost posuzuje zvlášť pro 

neodvodněné podmínky, kdy o únosnosti v základové spáře rozhodují totální parametry 

základové půdy, kdy je pevnost dána totální soudržností (MASOPUST, 1997).

 Posouzení neodvodněných podmínek je nezbytné v případě zvodnělých jílů, 

vlivem malé propustnosti není disipace pórových tlaků úměrná rychlosti zatěžování a 

únosnost je nezbytné spočítat dle vzorce (16). 

Rd= (π+2)*cu*bc*sc*ic+q        (16) 

kde cu je neodvodněná koheze získaná z homogenizace podloží, bc je vliv sklonu 

základové spáry od roviny určený dle rovnice, sc je vliv tvaru základu podle rovnice, ic je 

vliv šikmosti dle rovnice vyvolaný vodorovným zatížením Hd a q je geostatické napětí od 

upraveného terénu po základovou spáru. 

bc= 1-2α/(π+2)         (17) 

sc= 1+0,2*Bef/Lef         (18) 

ic= 0,5*(1+(1-Hd/(Aef*cu))1/2)        (19) 

Vodorovná únosnost se stanovuje ze stejné rovnice jako odvodněné podmínky, ale 

protože je ϕd rovno 0°, dochází k zjednodušení na tvar: 

Rdh= (cu*Aef+Spd)/ ƴRh         (20)  

kde cu je opět koheze vrstvy, ve které se spára nachází.  

Příklad bude numericky počítán pro opěru P1. Pro posouzení vodorovné i svislé 

únosnosti byla rozhodující kombinace 5. skládající se z následujících účinků: N= 

9041,84 kN, Hx= 2100,51 kN, Hy= 46,63 kN, Mx= -4953,40 kNm, My= 3782,95 kNm. 

Neodvodněná únosnost je spočtena dle vzorců (16) až (20). 

1. Dopočítání účinků zatížení 

Gg=7,3*10*1*25*1,35= 2463,75 kN 

Zg=(1,6-1)*10*7,3*20,15*1,35= 1191,47kN  
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Mx od Hy=46,63*1= 46,63 kNm 

My od Hx=2100,51*1= 2100,51 kNm 

Nc=9041,84+2463,75+1191,47= 12697,06 kN 

 

2. Výpočet efektivní plochy 

ex=(3782,95-2100,51)/12697,06= 0,113 m 

ey=(-4953,4+46,63)/12697,06= -0,386 m 

Lef=10-2*0,386= 9,227 m 

Bef=7,3-2*0,113= 7,035 m 

Aef=9,227*7,035= 64,912 m2 

 

3. Napětí v základové spáře 

σd=12697,06/64,912= 195,60 kPa 

 

4. Výpočet neodvodněné únosnosti 

bc= 1-20/(π+2)= 1 

sc= 1+0,2*7,035/9,227= 1,152 

Hd=(2100,512+46,632)1/2= 2101,025 kN 

ic= 0,5*(1+(1-2101,025/(64,912*54,424))1/2)= 0,818 

q= 1,6*20,15= 32,24 kPa 

Rd= (π+2)*54,424*1*1,152*0,818+32,24= 211,529 kPa 

Posouzení: 211,529<195,60    [kPa]   VYHOVUJE 
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Pro posouzení vodorovné únosnosti byla nejnepříznivější kombinace 5. 

 

1. Dopočítání účinků zatížení 

Gk=7,3*10*1*25= 1825 kN 

Zk=(1,6-1)*10*7,3*20,15= 882,57 kN 

Mx od Hy=46,63*1= 46,63 kNm 

My od Hx=2100,51*1= 2100,51 kNm 

Nc=9041,84+1825+882,57= 11749,41 kN 

 

2. Výpočet efektivní plochy 
 

ex=(3782,95-2100,51)/11749,41= 0,143 m 

ey=(-4953,4+46,63)/12697,06= -0,418 m 

Lef=10-2*0,386= 9,165 m 

Bef=7,3-2*0,113= 7,014 m 

Aef=9,227*7,035=64,278 m2 

 

3. Zatížení v základové spáře 

Hd=(2100,512+46,632)1/2= 2101,025 kN 

 

4. Výpočet neodvodněné vodorovné únosnosti 

(55*64,278)/1,1=3213,90 kN 

Posouzení: 2101,025<3213,90   [kN]  VYHOVUJE 
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3.3.3 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI – ODVODNĚNÉ PODMÍNKY 

V první řadě se stanoví napětí od zatížení dle vzorce (21). 

σd= (Fz+G+Z)/Aef         (21) 

kde Fz je návrhová hodnota zatížení, G je vlastní tíha základu, Z je tíha nadloží a Aef je 

efektivní plocha základu stanovené ze vzorce (22). 

Aef= Bef*Lef          (22) 

Efektivní šířka Bef a efektivní délka Lef se stanoví ze vzorců (23) a (24). 

Bef= B-2ex          (23) 

Lef= L-2ey          (24) 

kde e je excentricita, která vzniká mimostředným zatížením a obecně se stanoví ze 

vzorce (25). 

e= M/Nc          (25) 

kde M je momentové zatížení a Nc je součet Fz, G, Z. 

Z obrázku vyplývá konvence momentů. 

  

Obr.17 Zobrazení uvažované konvence momentů a sil 
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ex= (Hx*h-My)/Nc         (26) 

ey= (Hy*h+Mx)/Nc         (27) 

kde h je výška základu. 

Pro odvodněné podmínky se únosnost stanoví dle vzorce (28). Ten se skládá ze tří částí, 

první zahrnuje vliv soudržnosti, druhý vliv nadloží a třetí vliv základové půdy. Jednotlivé 

členy dále zohledňují vliv únosnosti, šikmosti základové spáry, tvaru základu a šikmost 

zatížení. 

Rd= cef*Nc*bc*sc*ic + ƴ1*D*Nq* bq*sq*iq + 0,5* ƴ2*Bef*Nƴ * bƴ *sƴ*iƴ   (28) 

kde cef je efektivní úhel vnitřního tření, ƴ1 je objemová tíha nadloží a D je hloubka 

založení. Jedná se o vzdálenost mezi základovou spárou a upraveným terénem. ƴ2 je 

objemová tíha zeminy pod základovou spárou. 

Součinitele únosnosti: 

Nq= eπtgϕ*tg2(45+ϕ/2)         (29) 

Nc= (Nq-1)*cotg ϕ         (30) 

Nƴ= 2(Nq-1)*tg ϕ         (31) 

kde ϕ je efektivní úhel vnitřního tření. 

Součinitele šikmosti základové spáry: 

bc= bq –(1-bq)/ (Nc*tg ϕ)        (32) 

bq= bƴ= (1-α*tg ϕ)2         (33) 

kde α je úhel mezi spádnicí základové spáry a vodorovnou rovinou. 
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Obr.18 Znázornění úhlu α pro skloněné dno základové spáry 

Součinitele tvaru základu: 

sq= 1+(Bef/Lef)*sinϕ             (34) 

sƴ= 1-0,3(Bef/Lef)         (35) 

sc= (sq*Nq-1)/(Nq-1)         (36) 

Součinitele šikmosti zatížení: 

ic= iq-(1-iq)/( Nc*tg ϕ)         (37) 

iq= (1-Hd/(Fzd+Aef*cef*cotg ϕ))m       (38) 

kde Hd je návrhové zatížení působící ve vodorovném směru. 

iƴ= (1-Hd/(Fzd+Aef*cef*cotg ϕ))m+1       (39) 

 

pokud Hd je ve směru B: 

m=mx= (2+(Bef/Lef))/(1+(Bef/Lef))       (40) 

pokud Hd je ve směru L:     

m=my= (2+(Lef/Bef))/(1+(Lef/Bef))       (41) 

pokud Hd svírá úhel epsilon s L:      

m=m ε = my*cos
2ε+mx*sin2 ε        (42) 
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Obr.19 Znázornění úhlu ε při působení vodorovných sil z obou stran 

Po výpočtu se únosnost Rd vydělí bezpečnostním součinitelem únosnosti ƴr,v, dle 

tabulky. A provede se posouzení hodnot. 

σd<Rd/ ƴr,v          (43) 

Dále je nutné posoudit vodorovnou únosnost základu podle vzorce (44). 

(Fzd*tg ϕd+cd*Aef+Spd)/ ƴRh= Hd       (44) 

kde Spd je pasivní tlak zeminy bránící posunu, který nebyl uvažován ve výpočtu (podle 

Masopusta ho lze zanedbat), ƴRh je bezpečnostní součinitel pro vodorovnou únosnost, 

cd je odvodněná koheze, ale v případě vodorovné únosnosti se nejedná o hodnotu 

získanou homogenizací, ale o hodnotu koheze vrstvy, v které se základová spára 

nachází. 

Příklad bude numericky počítán pro opěru P1. V tabulce jsou uvedeny kombinace, které 

rozhodovaly při jednotlivých návrhových situacích u všech navrhovaných částí. Čísla 

odpovídají kombinacím získaných z GEO5 a jsou doloženy v přílohách. Obrázek 

popisuje geologickou situaci v místě řešení včetně hladiny podzemní vody. Předpokládá 

se, že základ bude zasypán zeminou z vrstvy 4A. 
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Tab.14 Kombinace, které byly programem GEO5 určeny jako nejnepříznivější 

V tabulce jsou uvedeny kombinace pro opěru P1 zbylé kombinace budou uvedeny 

v přílohové části. 

 

Tab.15 Kombinace pro opěru P1 

 

Obr.20 Zadání příkladu pro výpočet únosnosti základu P1 

Hloubka založení „z“ byla z důvodu promrzání stanovena 1,6 m, protože se zakládá 

v jemnozrnných zeminách náchylných na objemové změny. Šířka základu B=7,3 m, 

délka L=10 m, a výška t=1 m. Vlastnosti základové půdy byly určeny pomocí 

homogenizace. Konkrétně se jedná o objemovou hmotnost pod úrovní základové spáry 

ƴ2= 11,321 kN/m3. Efektivní úhel vnitřního tření ϕef=18,783° a efektivní soudržnost 
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cef=15,54 kPa. Nejnepříznivější kombinace účinků zatížení pro svislou únosnost je 

kombinace číslo 5, která se skládá z těchto složek: N= 9041,84 kN, Hx= 2100,51 kN, Hy= 

46,53 kN, Mx= -4953,40 kNm,  My= 3782,95 kNm. 

Neodvodněná únosnost byla stanovena dle vzorců (21) až (44). 

1. Dopočítání účinků zatížení 

Gk=7,3*10*1*25= 1825 kN 

Zk=(1,6-1)*10*7,3*20,15= 882,57 kN 

Gg=7,3*10*1*25*1,35= 2463,75 kN 

Zg=(1,6-1)*10*7,3*20,15*1,35=1191,47 kN  

Mx od Hy=46,53*1= 46,63 kNm 

My od Hx=2100,51*1= 2100,51 kNm 

Nc=9041,84+2463,75+1191,47= 12697,06 kN 

 

2. Výpočet efektivní plochy 

ex=(3782,95-2100,51)/12697,06= 0,113 m 

ey=(-4953,4+46,63)/12697,06= -0,386 m 

Lef=10-2*0,386= 9,227 m 

Bef=7,3-2*0,113= 7,035 m 

Aef=9,227*7,035= 64,912 m 

 

3. Napětí v základové spáře 

σd=12697,06/64,912= 195,60 kPa 
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4. Výpočet neodvodněné únosnosti 

Nq=eπtg18,783*tg2(45+18,783/2)= 5,676       

Nc =(5,676-1)*cotg 18,783= 13,748 

Nƴ=2(5,676-1)*tg 18,783= 3,180 

bc=1 –(1-1)/(13,748*tg 18,783)= 1,00                    

bq=bƴ= (1-0*tg 18,783)2= 1,00 

sq=1+(7,035/9,227)*sin18,783= 1,245 

sƴ=1-0,3(7,035/9,227)= 0,771 

sc=(1,245*5,676-1)/(5,6761)= 1,297 

mx=(2+(7,035/9,227))/(1+(7,035/9,227))= 1,567 

my=(2+(9,227/7,035))/(1+(9,227 7,035))= 1,433 

Hd=(2100,512+46,632)1/2= 2101,025 kN 

ε=cos(46,53/2101,025)= 88,73° 

mε =1,433*cos2(88,73°)+1,567*sin2(88,73°)= 1,567 

ic=0,798-(1-0,798)/( 13,748*tg 18,783)= 0,755 

iq=(1-2101,025/(12697,06+64,912*15,54*cotg 18,783))1,567= 0,798 

iƴ=(1-2101,025/(12697,06+64,912*15,54*cotg 18,783))1,567+1= 0,691 

Rd=(15,54*13,748*1,00*1,297*0,755+20,15*1,6*5,676*1,00*1,245*0,798+0,5*11,321* 

*7,035*3,180*1,00*0,771*0,691)/1,4= 327,475 kPa 

Posouzení: 327,475<195,60    [kPa]   VYHOVUJE 

Pro posouzení vodorovné únosnosti byla nejnepříznivější kombinace 3. N=7711,14 kN, 

Hx=2084,46 kN, Hy=39,87 kN, Mx=-351,26 kNm, My=3406,73 kNm. 
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1. Dopočítání účinků zatížení 

Mx od Hy=-351,26*1= -351,26 kNm 

My od Hx=3406,73*1= 3406,73 kNm 

Nc=7711,14+1825+882,57= 10418,71 kN 

 

2. Výpočet efektivní plochy 

ex=(3406,73-2084,46)/10418,71= 0,127 m 

ey=(-351,26+39,87)/ 10418,71= -0,030 m 

Lef=10-2*0,030= 9,94 m 

Bef=7,3-2*0,127= 7,046 m 

Aef=9,94*7,046= 70,041 m 

 

3. Zatížení v základové spáře 

Hd=(2084,462+39,872)1/2= 2084,84 kN 

 

4. Výpočet odvodněné vodorovné únosnosti 

Rdh= (10418,71*tg(24°)+10*70,041)/1,1= 4853,74 kN  

Posouzení: 2084,84<4853,74   [kN]  VYHOVUJE 

 

V tabulce se nachází přehled výsledků svislých únosností V a vodorovných únosností H 

a jejich poměr. Odvodněné podmínky jsou částečně ovlivněny chybou, která byla 

v programu GEO5 ve vzorci (37) pro výpočet ic, jeho chybná verze je uvedena níže, 

v novější verzi již chyba nebyla a rozdíl nebyl nijak zásadní. 
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ic= iq-(1-iq)/( Nc/tg ϕ) 

Další odchylka od programu vznikla při homogenizaci, ale výsledky lze považovat za 

dostatečně přesné. 

 

Tab.16 Přehled únosností, kde P1-4 znamená podpěra 1-4, V je svislá únosnost a H je 

vodorovná únosnost 

Rozměry plošných základů byly navrženy následovně:  

P1 = 7,3 x 10 m 

P2 = 9,5 x 11 m 

P3 = 10 x 11 m 

P4 = 8,7 x 10 m     
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3.3.4 VÝPOČET SEDÁNÍ 

Mosty lze z geotechnického hlediska považovat za konstrukce 3. geotechnické 

kategorie, a proto je nezbytné provést výpočet sedání. Průběh napětí σz není konstantní 

a je závislý především na tuhosti konstrukce, která se stanoví dle vzorce (45). 

K=(Eb/Edef,pr)*(t/L)3         (45) 

kde Eb modul pružnosti betonu, Edef,pr průměrná velikost modulu deformace do hloubky 

2B, t je tloušťka základu a L je délka základu. Pokud lze základ ve směru délky považovat 

za tuhý je tuhý i ve směru B.        

 V řešeném projektu je dodán edometrický modul Eoed, z kterého Edef lze spočítat 

dosazením do vztahů. Eoed je zadán po oborech napětí, protože předem nevíme, jaké 

napětí bude vyvozeno, dosadíme do výpočtu nejnižší hodnotu. 

Eoed=Edef/β          (46) 

β = (1-2*ν2/(1-ν)         (47) 

Kde ν je poissonův součinitel. Tuhost základu byla určena pomocí programu GEO5. 

Následuje výpočet obecného napětí v základové spáře, z kterého byly určeny napětí na 

středech hran pro jednotlivé strany. 

 

Obr. 21 Znázornění rozložení nerovnoměrného napětí pro výpočet sedání 

σ =N/(L*B) ± (M/w)         (48) 

kde w je průřezový modul osy, kolem které se napětí mění. Takže pro napětí na středu 

hrany B byl použit průřezový modul wx a pro středy hrany L byl použit wy. 

σkonst =N/(L*B) - (M/w)        (49) 

σtrojúhelník =2*(M/w)         (50) 

Po stanovení obecného napětí od přitížení v základové spáře σol následuje 

výpočet napětí σz, které je redukované o geostatické napětí σor v základové spáře podle 

rovnice (51). 

σz = σol - σor          (51) 



55 
 

U druhého mezního stavu bylo geostatické napětí uvažováno od původního, nikoli 

upraveného terénu, jak je naznačeno na obrázku (22). Napětí σz není lineární a s 

hloubkou se mění. Proto se provádí výpočet po vrstvách, které jsou v bezprostřední 

blízkosti základové spáry malé a postupně se zmenšujícím se napětím je možné vrstvy 

zvětšovat. Celkové sedání spočítané dle vzorce (52) je potom součet sedání 

v jednotlivých vrstvách. Pokud je obecné napětí lichoběžníkového tvaru, je rozděleno na 

napětí trojúhelníkové a obdélníkové a výsledné sedání se sečtou. 

s =Σ(σz,i-m* σor,i)*hi/Eoed        (52) 

 

Obr. 22 Zobrazení průběhů napětí v zemině a popis jednotlivých prvků pro výpočet  

kde σz,i je napětí od přitížení, σor,i je geostatické napětí ve středu i-té vrstvy počítané od 

původního terénu, m je strukturní pevnost zeminy a Eoed je edometrický modul zeminy. 
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Z obrázku (22) je patrné že napětí σz není v zemině konstantní, ale mění se s hloubkou. 

To se provádí vynásobením napětí σz patřičným příčinkovým koeficientem vztaženým ke 

středu i-té vrstvy, který se liší podle druhu zatížení.    

 V řešeném případě byly využity koeficienty pro konstantní a trojúhelníkové 

zatížení. Příčinkový koeficient pro konstantní zatížení je I0. Jako rozměr L dosazujeme 

vždy delší ze stran L a B. Příčinkové koeficienty “I“ jsou vždy vztaženy k rohu řešeného 

obdélníku. 

I0 = (1/(2*π))*(arctg((L*B)/(Z*R))+(L*B*Z)/(R)*(1/(L2+Z2)+1/(B2+Z2)))  (53) 

R = (L2+B2+Z2)1/2         (54) 

Ichar je určen jako součet sednutí pod hranou 4 obdélníků pomocí I0. Jejich rozměry jsou 

stanoveny dle obrázku (23). 

 

Obr.23 Souřadnice charakteristického bodu 

I1 a I2 jsou koeficienty pro výpočet sednutí zatížené a nezatížené hrany trojúhelníkového 

zatížení. 

I1 = (1/(2*π))*((L*Z)/(B*(Z2+L2) 1/2)-((L*Z3)/(B*(B2+Z2)*R)))    (55) 

I2 = I0 - I1          (56) 
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Obr.24 Správný popis dílčích obrazců pro výpočet I1 a I2 

Protože počítáme sednutí středu strany musíme základ rozdělit tak, aby roh dílčího 

obrazce ležel v místě, kde chceme sednutí zjistit. Pro střed platí, že se základ rozdělí na 

2 dílčí obrazce. Sednutí se pak určuje pod rohy podél společné hrany, kde index 1 

označuje nezatíženou hranu a index 2 zatíženou hranu, jak popisuje obrázek (24). Před 

vynásobením s napětím je třeba nezapomínat, že hodnota koeficientu se musí uvažovat 

2krát, protože celou plochu základu tvoří 2 stejné obrazce. Dále je třeba správně určit 

označení stran dílčích obrazců. Na rozdíl od konstantního zatížení, kde je vždy kratší 

strana označena jako B, je u trojúhelníkového zatížení jako B označena strana, podél 

které se napětí mění. Při zjišťování sedání ve směru šířky B je označení stejné, jak je 

patrné z obrázku (24) vpravo. Ale při určování sedání ve směru L je delší strana 

označena jako B1, protože je to hrana, podél které se mění zatížení, jak je patrné 

z obrázku (24) vlevo. Po určení libovolného příčinkového koeficientu je potom napětí 

pod hranou v i-té vrstvě σz,i stanoveno dle vzorce (57). 

σz,i = σz*I          (57) 

Posledním parametrem, který ovlivňuje vypočítané hodnoty je vliv hloubky založení κ1. 

Při zavedení tohoto vlivu se nahradí vzdálenost ke středu vrstvy zi vzdáleností z1 

stanovenou dle vzorce (58). 

z1 = z* κ1          (58) 

Tento koeficient byl stanoven podle vzorce (59). 

κ1 = 1+0,35*arctg(1,55*d/z)        (59) 
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kde d je hloubka založení a “z“ je vzdálenost od základové spáry ke středu řešené vrstvy.  

Z praktických důvodů bude popsáno sedání pod středem základu opěry P1. 

 

Tab.17 Výpočet sedání pod středem základu P1 

Celkové sedání středu je 69 mm. 

V tabulce jsou uspořádány výsledky pro sedání opěry P1. Ačkoliv se sedání středu 

základu a charakteristického bodu podařilo určit téměř přesně, u nerovnoměrného 

zatížení se vyskytuje chyba, kterou se nepodařilo odhalit. Byl vyloučen vliv hladiny 

podzemní vody, vliv předkonsolidace a vliv tvaru základu. Byla vypozorována závislost 

mezi svislým napětím a momentovým zatížením, čím větší byl moment v poměru k svislé 

síle, tím větší byla odchylka. Ta byla i na čtvercové patce, tudíž se nejednalo o špatně 
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použitý modul průřezu při určování napětí. Předpokládá se, že chyba je ve vzorci pro 

určení příčinkového koeficientu. Bohužel se ji nepodařilo odhalit ani po konzultaci se 

zákaznickou podporou GEO5. Chybu se nepodařilo odhalit ani při použití neupravených 

vzorců pro výpočet a k velké odchylce došlo i při odčítání jednotlivých koeficientů z grafu. 

 

Tab.18 Porovnání sedání pod základem P1 

kde střed je sedání pro středem základu, char. Bod je sednutí charakteristického bodu, 

x min je minimální sednutí na ose x, x max je největší sednutí na ose x, y min je minimální 

sednutí na ose y, y max je největší sednutí na ose y. 
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3.4 HLUBINNÉ ZALOŽENÍ 

3.4.1 SÍLY V PILOTÁCH  

Skupina pilot, která je mimostředně zatížena nemá rovnoměrné rozdělení sil do pilot, ale 

síly se mění v závislosti na excentricitách. Síla je určena podle vzorce (60). Jednotlivé 

souřadnice jsou popsány v obrázku (25). Jde o zjednodušenou metodu převádějící 

momenty na excentricitu svislé síly, tudíž v pilotách vznikají pouze svislé síly. 

Ni=Vde*(1/n±ex*xi/Σyi
2±ey*yi/Σyi

2)       (60) 

 

Obr.25 Konvence souřadnic pilot 

Ukázka výpočtu charakteristických hodnot pro pilotu P1. 

 

Tab.19 Výpočet sil v jednotlivých pilotách ve skupině  
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Vodorovné síly byly rozděleny podle postupu uvedeného v (Masopust 1994, s. 148).  

Předpoklad je takový, že ačkoliv jsou piloty spojeny tuhou deskou a deformace v hlavách 

pilot je shodná, podíl přenesené síly stejný není. Podíl přeneseného zatížení vychází 

z polohy ve skupině, takže vychází z geometrických vlastností. Síly ve směru x a y byly 

počítány samostatně, protože je pomocí použité metody nelze kombinovat. Část síly, 

která je přenesena je dána vzorcem (61). 

Hi/Hr=αi/Σαi          (61) 

kde Hi je síla v pilotě, Hr je celková síla působící na skupinu, αi (62) je zmenšovací 

koeficient v závislosti na vodorovné vzdálenosti a kolmé vzdálenosti. 

αi= αL*αR          (62) 

kde αL je zmenšovací koeficient ve směru působící síly a v řešeném případě stanoveny 

dle vzorce (63), αR (64), (65) je obdobný koeficient pouze v kolmém směru, tento vzorec 

má 2 varianty. 

αL=0,25+0,125*aL/d         (63) 

αRA=0,7+0,1*aR/d         (64) 

αRZ=0,25+0,25* aR/d         (65) 

V případě dvouose symetrického základu platí následné rozdělení sil podle obrázku 

(26). 

Typ 1: 1*αRA 

Typ 2: 1*αRZ 

Typ 3: αL* αRA 

Typ 4: αL*αR 
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Obr.26 Rozdělení pilot do jednotlivých zatěžovacích tříd 

 

Ukázka určení vodorovné síly pro posouzení 1.MS piloty P1. 

 

Tab.20 Výpočet vodorovného zatížení na piloty ve skupině P1 

Pro výpočet byly vždy použity největší získané síly. V případě pilot P1 je Hx=219,47 kN, 

Hy= 3,83 kN.  
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3.4.2 POSOUZENÍ PILOT PODLE 1.MS 

Ačkoliv většinou rozhoduje únosnost stanovená podle 2.MS je třeba prokázat, zda 

vyhoví i první mezní stav. Hlavně v případě, kdy je podloží tvořeno jíly, které mají vysoký 

sečnový modul deformace. Únosnost piloty je dána vztahem (66). 

Uvd = Ubd+Ufd ≥ Vd         (66) 

 kde Uvd je svislá návrhová únosnost piloty, Ubd je návrhová únosnost paty piloty, Ufd je 

návrhová únosnost pláště piloty a Vd je svislá složka extrémního návrhového zatížení 

působící v hlavě piloty. 

V první řadě se stanoví únosnost paty Ubd podle vzorce (67). 

Ubd= K1* Rbd*As         (67) 

kde K1 je součinitel vyjadřující zvětšení únosnosti vlivem délky piloty podle tabulky (21), 

As je plocha piloty a Rbd je návrhová únosnost piloty stanovená podle vzorce (68). 

 

Tab.21 Tabulka hodnot koeficientu K1 v závislosti na délce piloty 

Rbd=1,2*c* Nc+(1+sin ϕd)* ƴ1*L* Nd+ ƴ2*d/2* Nb     (68) 

kde ƴ2 je objemová tíha zeminy pod patou piloty. 

Nd= exp(π*tg ϕd)*tg2(45+ ϕd/2)       (69) 

Nc= (Nd-1)*cotg ϕd         (70) 

Nb= 1,5*(Nd-1)*tg ϕd         (71) 

Následuje výpočet únosnosti pláště dle vzorce (73). 

Pro výpočet únosnosti pláště je efektivní délka piloty Lef zkrácena o délku Lp dle (72). 
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Lp= (d*Nd
2/3)/4          (72) 

Ufd= Σπ*d*hi* Fsi         (73) 

kde d je průměr piloty, hi je mocnost i-té vrstvy, Fsi je plášťové tření v i-té vrstvě, určené 

dle rovnice (74). 

Fsi= σxi*tg(ϕd/ ƴ1)+c* ƴ2        (74) 

kde σxi je kontaktní napětí ve středu i-té vrstvy podle vzorce (75), c je hodnota efektivní 

koheze, ƴ1 je součinitel provádění stanovený dle Sedleckého, ƴ2 je součinitel podmínek 

působení základové půdy v závislosti na hloubce dle tabulky (22). 

 

Tab.22 Hodnoty ƴ2 vyjadřující působení základové půdy 

σxi=K2* σori          (75) 

kde K2 je součinitel vyjadřující působení bočního zemního tlaku (23), σori je geostatické 

napětí ve středu i-té vrstvy. 

 

Tab.23 Tabulka hodnot bočního zemního tlaku 

Protože se počítá každá vrstva zvlášť, je vhodné výpočet provádět v tabulce. 

Následuje ukázka výpočtu piloty P1, spočítané dle vzorců (66) až (75). 

Únosnost paty: 

As= π*0,452= 0,636 m2 
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Nd= exp(π*tg 15)*tg2(45+ 15/2) = 3,941        

Nc= (3,941-1)*cotg 15= 10,976         

Nb= 1,5*( 3,941-1)*tg 15= 1,182 

Rbd=1,2*20* 10,976+(1+sin 15)* 11,172*9*3,941+ 11*0,9/2* 1,182= 766,333 kN 

Ubd= (1*766,333*0,636)/1,1= 443,083 kN 

Únosnost pláště: 

Lp= (0,9*3,9412/3)/4= 0,56 m 

Lef= 9-0,56= 8,44 m 

Únosnost Ufd je redukovaná hodnotou 1,1. 

 

Tab.24 Výpočet únosnosti pláště piloty P1 

Celková únosnost piloty je potom součet únosnosti pláště a paty. 

U= 631,543+443,083= 1074,63 kN 

 

Tab.25 Porovnání únosnosti pilot, kde P1-4 představují nejzatíženější pilotu ve skupině 

1-4 



66 
 

3.4.3 VÝPOČET SEDÁNÍ PILOTY 

Aby bylo možné stanovení charakteristické únosnosti je třeba sestavit zatěžovací křivku 

piloty. Ve většině případů totiž pilota vyhoví na 1.MS, ale sedání při tomto zatížení je již 

mimo přípustné hodnoty. Metodika pro určení sedání byla navržena docentem 

Masopustem, a pro určení únosnosti je třeba jen zeminu zatřídit a znát její index 

plasticity, popřípadě ulehlosti. Zbytek výpočtu se upraví v závislosti na geometrii piloty a 

geologických poměrech lokality pomocí regresních koeficientů. Všechny hodnoty, které 

je třeba dopočítat jsou patrné z obrázku (27). 

 

Obr.27 Mezní zatěžovací křivka vrtané piloty a schéma piloty uložené ve vrstevnaté 

zemině 

Rsu= 0.7*m2*π*Σdi*hi*qsi        (76) 

kde m2 je dílčí koeficient vyjadřující vliv povrchu dříku piloty (pro betonáž do suchého 

vrtu a pod vodu se m2=1), hi je mocnost příslušné vrstvy a qsi je limitní plášťové tření v i-

té vrstvě piloty podle rovnice (77). 

qsi= a-b/(Di/di)          (77) 

kde a, b jsou regresní koeficienty z tabulky pro příslušný typ zeminy, Di je vzdálenost od 

hlavy po střed i-té vrstvy a di je průměr piloty v i-té vrstvě. 

Následně se stanoví napětí q0 na patě piloty při dosažení mezního plášťového tření 

podle rovnice (78). 
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q0= e-f/(L/d0)           (78) 

kde e, f jsou regresní koeficienty z tabulky pro příslušnou zeminu, L je délka piloty a d0 

je průměr piloty v patě. 

Následuje výpočet průměrné hodnoty plášťového tření po délce piloty qs zprůměrováním 

hodnot qsi. 

qs= (Σdi*hi*qsi)/( Σdi*hi)        (79) 

Následuje výpočet koeficientu β, který udává velikost zatížení přenášeného patou. 

β= q0/(q0+4*qs*L/d0)         (80) 

A následně lze určit velikost zatížení v hlavě piloty na mezi mobilizace plášťového tření 

Ry (81) a tomuto zatížení odpovídající sedání sy (82). 

Ry= Rsu/(1-β)          (81) 

sy= I* Ry/(d*Es)         (82) 

kde I je příčinkový koeficient sedání piloty podle vzorce (83), Es je sečnový modul 

deformace podél dříku piloty podle vzorce (84). 

I= I1*Rk           (83) 

kde I1 je základní příčinkový koeficient stanovený z grafu, Rk je korelační koeficient 

zohledňující tuhost piloty K a štíhlostní poměr L/d. 

Es= (ΣEsi*hi)/Σhi         (84) 

Po stanovení těchto hodnot je možné dopočítat zatížení Rbu při sedání 25 mm. 

Rbu= Rsu+Rpu          (85) 

Rpu= β*Ry*s25/sy         (86) 

Příklad piloty P1 spočítaný dle vzorců (76) až (86). 
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Tab.26 Výpočet sedání a únosnosti piloty P1 podle Masopusta 

Sednutí sy při plné mobilizaci plášťového tření je 8,652 mm. Zatížení, které toto sednutí 

vyvolá je 1559,24 kN. Zatížení v hlavě piloty při sednutí 25 mm je 2298,948 kN. 

V tabulce jsou hodnoty Ry a sy pro všechny řešené piloty. Odchylky jsou způsobeny 

úpravou geologického profilu, kde v ručním výpočtu byly některé malé vrstvy sloučeny a 

některé první vrstvy byly zanedbány z důvodu malé výšky. 

 

Tab.27 Srovnání únosností a sedání pilot, kde P1-4 jsou podpěry 1-4, Ry je zatížení na 

mobilizaci plášťového tření a sy je odpovídající sedání. 

Pro přehlednější konstrukci byly navrženy 2 typy pilot. Pod opěru 1 a 4 je pilota délky 9 

m a průměru 0,9 m. Pod podpěru 2 a 3 je pilota délky 14 m a průměru 0,9 m.  
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3.4.4 POSOUZENÍ SEDÁNÍ SKUPINY PILOT 

Sednutí skupiny pilot bylo počítáno podle postupu uvedeného v (Masopust 1994, s. 136). 

Model předpokládá řadu zjednodušení vzhledem k reálnému stavu. Nejzásadnější 

předpoklady jsou, že spojovací deska je tuhá, piloty jsou v hlavách spojeny s deskou 

kloubově, tudíž nepřenáší momentové zatížení. Momenty se zohlední zavedením 

excentricity svislé síly, a tím dojde k nerovnoměrné redistribuci sil na jednotlivé piloty. 

Tuhost základu proti sedání představují pružiny v patách pilot. Tuhost pilot “k“ byla 

stanovena na základě výpočtu samostatných pilot v předcházející kapitole, jako poměr 

mezního zatížení na mezi mobilizace plášťového tření Rsy a odpovídajícímu sedání sy. 

k= Rsy/sy          (87) 

Sedání bylo počítáno podle deformační metody, kdy je každá pilota popsána vektorem 

p složeného z pěti údajů, šestý je závislý. Piloty v řešené soustavě jsou svislé, takže 

některé členy jsou nulové. Z obrázku (28) je patrné, že členy obsahující sin(α) jsou 

nulové, tyto členy jsou py pz pa. Členy pb a pc byly pouze upraveny. 

pi= (px py pz pa pb pc) 

px= cos(α)          (88) 

pb= z*px          (89) 

pc= -y*px          (90) 

 

 

 

 

 

  

Obr.28 Popis složek vektoru 
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Sxx=Σsi*p2
xi          (91) 

Sbb= Σsi*p2
bi          (92) 

Scc= Σsi*p2
ci          (93) 

Sbc= Σsi*pbi*pci          (94) 

Absolutní svislá deformace středu desky je dána rovnicí: 

Vx= Rx/Sxx          (95) 

Praktický příklad: 

Zatížení až na svislou sílu je stejné jako při výpočtu plošného sedání, odchylka je dána 

plochou základu, která je ve všech případech 5,8 m x 9,8 m, do kterého je vetknuto 15 

pilot. 

 

Tab.28 Vstupy pro určení sedání skupiny pilot P1 



71 
 

V první řadě jsou vytvořeny vektory pilot podle jejich polohy ve skupině. 

 

Tab.29 Výpočet sedání skupiny P1 

Následně je řešena soustava rovnic, výsledkem je síla vx a momenty vb a vc, které 

doplníme do druhé poloviny tabulky a zjistíme zatížení každé piloty. 

 

Tab.30 Řešení soustavy rovnic pro určení sedání skupiny P1 

 

V poslední řadě zjistíme absolutní svislou deformaci středu základu, a to tak, že sílu vx 

ve výsledcích podělíme tuhostí si. Zjistíme, že hodnota je 3,276 mm. Deformace v hlavě 

piloty, která se nachází ve středu základu v programu GEO5 je 3,29 mm.  
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Tab.31 Srovnání sednutí středu základu skupiny pilot v mm, kde P1-4 znamená střed 

spojovací desky podpěry 1-4. 

V každé skupině je 15 pilot po osové vzdálenosti 2 m v obou směrech. Přesah na krajích 

je 0,9 m od osy krajní piloty. Délky byly použity z návrhu pilot, takže 9 m do skupiny 1 a 

4, 14 m do skupiny 2 a 3. 

 

Obr.29 Schéma skupiny pilot 
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3.5 ODVODNĚNÍ  

Výkopy v některých místech dosahují hloubky až 8 m, a protože se hladina podzemní 

vody pohybuje v průměru 1 m pod terénem, bude nutné provést její snížení minimálně 

na úroveň základové spáry. Z důvodu nízké propustnosti zemin v oblasti staveniště bylo 

navrženo povrchové odvodnění.        

 Při povrchovém odvodnění se stanovuje přítok do náhradní studny o ploše 

staveniště. Jedná se o studnu nedokonalou, takže výpočet bude rozdělen na přítok dnem 

a stěnami studny. 

3.5.1 NÁVRH ODVODNĚNÍ 

Jako vhodný způsob bylo zvoleno povrchové odvodnění, jedná se o výpočet přítoku do 

nedokonalé studny. Tento výpočet je rozdělen do dvou částí, přítok stěnou studny Q1 a 

přítok dnem Q2, jejich součtem dostaneme celkový přítok Qc. 

Q1= π*k*(H2-h0
2)/ln((rs+R)/rs        (96) 

Kde k je filtrační součinitel, H je výška původní hladiny od nepropustného podloží, h0 je 

vzdálenost od nepropustného podloží ke snížené hladině podzemní vody, rs je poloměr 

náhradní studny a R je vzdálenost dosahu snížení pozemní vody. 

 

Obr.30 Schéma parametrů pro povrchové odvodnění 

 

Q2= π*k*2*(H-h0)*rs/[ π/2+2*arcsinh(rs/(h0+(h0
2+rs

2)1/2)+0,515*rs/h0*ln((rs+R)/(4*h0))] 

Qc= Q1+Q2          (97) 
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Dosah snížení depresní křivky R je shodný pro všechny způsoby odvodnění a do výpočtu 

se dosazuje menší z hodnot vypočítaných dle vzorců podle:  

Sichardta R1= 3000*(H-h0)*k1/2       (98) 

Kusiaka  R2= 575*(H-h0)*(k*H)1/2      (99) 

Dále je pro výpočet nezbytné určit náhradní poloměr fiktivní studny rs, který se přepočítá 

z plochy základové jámy A. 

rs= (A/π)1/2          (100) 

Protože je terén i hladina podzemní vody ve spádu a prochází přes několik vrstev, byl 

případ pro výpočet zjednodušen na rovinný terén a koeficient filtrace byl vybrán nejméně 

příznivý. 

 

zadání 

B 71,5 

l 19 

H 10 

h0 3 

k 5,2E-09 

Tab.32 Zadání odvodnění 

A= 71,5*16= 1144 m2 

rs= (1144/π)1/2= 19,1 m  

R1= 3000*(H-h0)*k1/2 = 3000*(10-3)*5,2*10-9 = 1,51 m 

R2= 575*(H-h0)*(k*H)1/2 = 575*(10-3)*( 5,2*10-9)1/2 = 0,92 m 

Q1= π*5,2*10-9*(102-32)/ln((19,1+0,92)/19,1= 3,17 *10-5 m3/s 

Q2= π*5,2*109*2*(10-3)*19,1/[π/2+2*arcsinh(19,1/(3+(32+19,12)1/2)+0,515*19,1/3 *ln 

((19,1+0,92) /(4*3))] = 9,10-7 m3/s 

Qc= 3,17 *10-5+9,10*10-7= 3,26*10-5 m3/s = 2,82 m3/den 
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3.6 POSTUP VÝSTAVBY 

V první fázi dojde k instalaci pilot pomocí hluchého vrtání, piloty budou nadbetonovány 

o 1 m nad projektovanou úroveň hlav pilot, aby byla zaručena požadovaná kvalita 

betonu.  

 

Obr.31 Instalace pilot 

Následuje provedení první úrovně výkopových prací a svahování ve sklonu 1:3. V patách 

svahů budou zřízeny mělké rýhy pro odvedení vody. 

 

Obr.32 První úroveň výkopových prací a svahování 

Následně se nachystá záporové pažení tvořené válcovanými profily HEB 280 pro 

odebrání zeminy na úroveň spojovací desky vnitřních podpěr. Návrh pažících konstrukcí 

je doložen v přílohách.  

 

Obr.33 Instalace záporového pažení 
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Odkop na konečnou základovou spáru bude proveden ve dvou vrstvách po mocnostech 

1,5 m se zajištěním pomocí pažin. Jámy musí být vyspádovány do místa, kde bude 

čerpadlo odvádějící vodu do okolních polí. 

 

Obr.34 Druhá úroveň výkopových prací 

V další fázi se provede betonáž spojovacích desek, po které přijde na řadu betonáž opěr 

a podpěr. Následuje zasypání prostoru kolem koruny komunikace a poté je zasypán i 

prostor kolem krajních opěr. Protože na zemině za opěrami bude komunikace, je vhodné 

zeminu ukládat v malých vrstvách a hutnit. 

 

Obr.35 Betonáž spojovacích desek a úpravy okolí 
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4 ZÁVĚR 

V diplomové práci byly nejprve stručně popsány možnosti založení mostní konstrukce. 

Následně byl zpracován geologický průzkum a vypracovány dvě varianty založení 

konstrukce. Všechny výpočty byly vypracovány bez použití specializovaných softwarů a 

poté ověřeny programem GEO5.       

 Plošné založení se ukázalo jako velmi neekonomické, rozhodující byla 

neodvodněná únosnost, nejzatíženější základ by musel mít velký rozměr. Výpočty kromě 

nerovnoměrného sedání byly shodné s výsledky získané pomocí GEO5.  

 Pro hlubinné založení bylo nejprve nutné zjistit nejzatíženější pilotu a tu následně 

navrhnout. Z takto navržených pilot se poté skládala celá skupina. Následně bylo 

zjištěno sednutí středu skupiny pomocí pružinové metody. Ačkoliv se výsledky shodují, 

je třeba mít na paměti, že tuhost potřebná pro výpočet by byla reálně menší než ve 

výpočtu.          

 Jako výhodnější varianta bylo zvoleno založení na skupině pilot a k této variantě 

byl navržen postup výstavby. Doplněn o výkres výztuže pilot a pažení pro provedení 

skupin P2 a P3. V každé skupině je 15 pilot po osové vzdálenosti 2 m v obou směrech. 

Přesah na krajích je 0,9 m od osy krajní piloty. Celkový rozměr je 5,8 x 9,8 m. Veškeré 

piloty byly navrženy průměru 900 mm. Piloty ve skupině 1 a 4 byly navrženy délky 9 m 

a ve skupině 2 a 3 délky 14 m.  

  



78 
 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

LAMBOJ, Ladislav a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb. V 

Praze: Nakladatelství ČVUT, 2008 dotisk. ISBN 978-800-1030-943. 

MASOPUST, Jan a Věra GLISNÍKOVÁ. Zakládání staveb: Modul BF03-M01 [online]. 

Vysoké učení technické, Fakulta stavební. Brno, 2006 [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: 

http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BF03-

zakladani_staveb/zakladani_staveb.pdf 

MASOPUST, Jan. Vrtané piloty [online]. 1. Praha: Čeněk a Ježek, 1994 [cit. 2018-11-

24]. Dostupné z: http://www.vrtanepiloty.cz 

MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 

2015. ISBN 978-800-1058-374. 

MASOPUST, Jan. Zakládání staveb 2. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 

2016. ISBN 978-800-1059-388. 

TOMLINSON, M. J. Pile design and construction practice. 4th ed. New York: E & FN 

SPON, 1994. ISBN 04-191-8450-3. 

TURČEK, Peter. Zakládání staveb. Bratislava: Jaga, 2005. ISBN 80-807-6023-3. 

 

Most přes Berounku v Plzni Chrástecká [online]. [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: 

https://www.casopisstavebnictvi.cz/most-pres-berounku-v-plzni-chrastecka_N5277 

Spřažené mosty Vŕšok a Čadečka na dálnici D3 [online]. 6. Leden, 2017 [cit. 2019-01-

01]. Dostupné z: https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-

stavby/mosty/sprazene-mosty-vrsok-a-cadecka-na-dalnici-d3 

 

 

 

  

http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BF03-zakladani_staveb/zakladani_staveb.pdf
http://lences.cz/domains/lences.cz/skola/subory/Skripta/BF03-zakladani_staveb/zakladani_staveb.pdf
http://www.vrtanepiloty.cz/
https://www.casopisstavebnictvi.cz/most-pres-berounku-v-plzni-chrastecka_N5277
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-stavby/mosty/sprazene-mosty-vrsok-a-cadecka-na-dalnici-d3
https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-stavby/mosty/sprazene-mosty-vrsok-a-cadecka-na-dalnici-d3


79 
 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr.1 Tvary základů pod mostními konstrukcemi...................................................  - 11 - 

Obr.2 Schéma mostu Svrčinovec-Skalité na Slovensku .........................................  - 13 - 

Obr.3 Porovnání distribuce tlaku ............................................................................  - 13 - 

Obr.4 Rozdělení pilot .............................................................................................  - 16 - 

Obr.5 Výstavba podpěr mostu Plzeň-Chrástecká...................................................  - 17 - 

Obr.6 Vrtné nářadí .................................................................................................  - 18 - 

Obr.7 Schéma výstavby CFA pilot .........................................................................  - 21 - 

Obr.8 Rozšíření pat ocelových beraněných pilot ....................................................  - 22 - 

Obr.9 Porušení nastavovaných betonových pilot ...................................................  - 23 - 

Obr.10 Postup výstavby pilot FRANKI ...................................................................  - 24 - 

Obr.11 Poloha konstrukce na mapě .......................................................................  - 25 - 

Obr.12 Pohled na zhotovenou konstrukci ..............................................................  - 26 - 

Obr.13 Geologická skladba okolí ...........................................................................  - 27 - 

Obr.14 Popis konstrukce homogenizace podloží ...................................................  - 38 - 

Obr.15 Plocha vrstev zemin pro homogenizaci ......................................................  - 39 - 

Obr.16 Zadání pro homogenizaci základu P1 ........................................................  - 40 - 

Obr.17 Zobrazení uvažované konvence momentů a sil..........................................  - 45 - 

Obr.18 Znázornění úhlu α pro skloněné dno základové spáry ...............................  - 47 - 

Obr.19 Znázornění úhlu ε při působení vodorovných sil z obou stran ....................  - 48 - 

Obr.20 Zadání příkladu pro výpočet únosnosti základu P1 ....................................  - 49 - 

Obr.21 Znázornění rozloženi nerovnoměrného napětí pro výpočet sedání ............  - 54 - 



80 
 

Obr.22 Zobrazení průběhů napětí v zemině a popis jednotlivých prvků pro  

výpočet ..................................................................................................................  - 55 - 

Obr.23 Souřadnice charakteristického bodu ..........................................................  - 56 - 

Obr.24 Správný popis dílčích obrazců pro výpočet I1 a I2 .......................................  - 57 - 

Obr.25 Konvence souřadnic pilot ...........................................................................  - 60 - 

Obr.26 Rozdělení pilot do jednotlivých zatěžovacích tříd .......................................  - 62 - 

Obr.27 Mezní zatěžovací křivka vrtané piloty a schéma piloty uložené ve vrstevnaté 

zemině ...................................................................................................................  - 66 - 

Obr.28 Popis složek vektoru ..................................................................................  - 69 - 

Obr.29 Schéma skupiny pilot .................................................................................  - 72 - 

Obr.30 Schéma parametrů pro povrchové odvodnění ............................................  - 73 - 

Obr.31 Instalace pilot .............................................................................................  - 75 - 

Obr.32 První úroveň výkopových prací a svahování ..............................................  - 75 - 

Obr.33 Instalace záporového pažení .....................................................................  - 75 - 

Obr.34 Druhá úroveň výkopových prací .................................................................  - 76 - 

Obr.35 Betonáž spojovacích desek a úpravy okolí .................................................  - 76 - 

  



81 
 

SEZNAM TABULEK 

Tab.1 Složení čerstvého betonu ............................................................................  - 19 - 

Tab.2 Požadavky na zpracovatelnost čerstvého betonu ........................................  - 19 - 

Tab.3 Vlastnosti zeminy 4A ...................................................................................  - 29 - 

Tab.4 Vlastnosti zeminy 4B ...................................................................................  - 30 - 

Tab.5 Vlastnosti zeminy 4C ...................................................................................  - 31 - 

Tab.6 Vlastnosti zeminy 6A ...................................................................................  - 32 - 

Tab.7 Vlastnosti zeminy 6B ...................................................................................  - 33 - 

Tab.8 Hodnoty edometrického modulu ..................................................................  - 34 - 

Tab.9 Hladina podzemní vody a naměřené obsahy látek .......................................  - 35 - 

Tab.10 Vlivy prostředí ............................................................................................  - 35 - 

Tab.11 Dílčí součinitelé zatížení ............................................................................  - 37 - 

Tab.12 Dílčí součinitelé parametrů základové půdy ...............................................  - 37 - 

Tab.13 Dílčí součinitelé únosnosti plošných základů .............................................  - 37 - 

Tab.14 Kombinace, které byly programem GEO5 určeny jako nejnepříznivější .....  - 49 - 

Tab.15 Kombinace pro opěru P1 ...........................................................................  - 49 - 

Tab.16 Přehled únosností ......................................................................................  - 53 - 

Tab.17 Výpočet sedání pod středem základu P1 ...................................................  - 58 - 

Tab.18 Porovnání sedání pod základem P1 ..........................................................  - 59 - 

Tab.19 Výpočet sil v jednotlivých pilotách ve skupině ............................................  - 60 - 

Tab.20 Výpočet vodorovného zatížení na piloty ve skupině P1..............................  - 62 - 

Tab.21 Tabulka hodnot koeficientu K1 v závislosti na délce piloty .........................  - 63 - 



82 
 

Tab.22 Hodnoty ƴ2 vyjadřující působení základové půdy ........................................  - 64 - 

Tab.23 Tabulka hodnot bočního zemního tlaku .....................................................  - 64 - 

Tab.24 Výpočet únosnosti pláště piloty P1.............................................................  - 65 - 

Tab.25 Porovnání únosnosti pilot, kde P1-4 představují nejzatíženější pilotu ve skupině 

1-4 .........................................................................................................................  - 65 - 

Tab.26 Výpočet sedání a únosnosti piloty P1 podle Masopusta .............................  - 68 - 

Tab.27 Srovnání únosností a sedání pilot ..............................................................  - 68 - 

Tab.28 Vstupy pro určení sedání skupiny pilot P1 .................................................  - 70 - 

Tab.29 Výpočet sedání skupiny P1 ........................................................................  - 71 - 

Tab.30 Řešení soustavy rovnic pro určení sedání skupiny P1 ...............................  - 71 - 

Tab.31 Srovnání sednutí středu základu skupiny pilot v mm ..................................  - 72 - 

Tab.32 Zadání odvodnění ......................................................................................  - 74 - 

  



83 
 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Seznam použitých symbolů: 

Latinská písmena 

A  plocha základové jámy       [m2] 

Ad  složka mimořádného zatížení      [-] 

Aef  efektivní plocha základu      [m2] 

As  plocha piloty        [m2] 

a, b, e, f regresní koeficienty       [-] 

B  šířka         [m] 

bc, bγ, bq součinitele šikmosti základové spáry    [-] 

Bef  efektivní šířka základu      [m] 

cef, cd  efektivní úhel vnitřního tření (odvodněná koheze)   [Pa] 

ctot, cu  totální úhel vnitřního tření (neodvodněná koheze)   [Pa] 

d  průměr piloty        [m] 

D  hloubka založení, vzdálenost od hlavy po střed i-té vrstvy  [m] 

di  průměr piloty        [m] 

E  vypočtená chyba       [%] 

Edef  deformační modul       [Pa] 

Edef,pr  průměrná velikost modulu deformace do hloubky 2B  [Pa] 

Eh  modul pružnosti betonu      [Pa] 

Eoed  edometrický modul        [Pa] 
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Es  sečnový modul deformace      [Pa] 

ex, ey  excentricita        [m] 

Fsi  plášťové tření v i-té vrstvě      [Pa] 

Fz  návrhová hodnota zatížení      [N] 

G  vlastní tíha základu       [N] 

Gk,j  složka stálého zatížení      [-] 

h  výška základu        [m] 

H  výška původní hladiny od nepropustného podloží   [m] 

Hd  vodorovná únosnost základu      [N] 

hi  mocnost i-té vrstvy       [m] 

Hi  síla v pilotě        [N] 

ho  vzdálenost od nepropustného podloží ke snížené hladině podzemní  

vody         [m] 

Hr  celková síla působící na skupinu pilot    [N] 

Hx, Hy  vodorovná síla       [N] 

ic, iγ, iq  součinitele šikmosti zatížení      [-] 

Ic  index konzistence       [-] 

Id  relativní ulehlost       [-] 

Ichar  sedání pod hranou 4 obdélníků     [m] 

I1  základní příčinkový koeficient stanovený z grafu   [-] 

I1, I2  koeficient pro výpočet sednutí zatížené a nezatížené hrany  

trojúhelníkového zatížení      [m] 



85 
 

k   filtrační koeficient       [-] 

K  tuhost konstrukce       [N/m] 

k1  vliv hloubky založení       [-] 

l  příčinkový koeficient sedání piloty     [-] 

L  délka základu nebo piloty      [m] 

Lef  efektivní délka základu nebo piloty     [m] 

li  část délky smykové plochy      [m] 

Lp  zkrácení piloty        [m] 

ls  délka dosahu smykové plochy     [m] 

m  strukturní pevnost zeminy      [-] 

Mx, My  moment        [Nm] 

m2  dílčí koeficient vyjadřující vliv povrchu dříku piloty   [-] 

N  svislá síla        [N] 

Nb, Nc, Nd návrhová únosnost paty piloty     [N] 

Nc, Nγ, Nq součinitele únosnosti       [-] 

P  příslušná reprezentativní hodnota předpětí    [Pa] 

pa, pb, pc vektor         [-] 

px, py, pz vektor         [-] 

q  geostatické napětí od upraveného terénu po základovou spáru [Pa] 

Qc  celkový přítok        [m3/s] 

Qk,i  složka nahodilého zatížení      [-] 

qo  napětí na patě piloty při dosažení mezního plášťového tření [Pa] 
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qs  průměrná hodnota plášťového tření po délce piloty   [Pa] 

qsi  limitní plášťové tření v i-té vrstvě     [Pa] 

Q1  přítok stěnou studny       [m3/s] 

Q2  přítok dnem        [m3/s] 

R  vzdálenost dosahu snížení podzemní vody    [m] 

Rbd  návrhová únosnost piloty      [N] 

Rd  únosnost základu       [Pa] 

ri  průvodič        [m] 

Rk  korelační koeficient zohledňující tuhost piloty   [-] 

rs  poloměr náhradní studny      [m] 

Rsu  návrhová únosnost paty piloty     [N] 

Ry  zatížení na mobilizaci plášťového tření    [N] 

s  sedání         [m] 

sc, sγ, sq součinitele tvaru základu      [-] 

Spd  pasivní tlak zeminy bránící posunu     [Pa] 

Sr  stupeň nasycení       [%] 

t  výška         [m] 

U  celková únosnost piloty      [N] 

Ubd  návrhová únosnost paty piloty     [N] 

Ufd  návrhová únosnost pláště piloty     [N] 

Uvd  svislá návrhová únosnost piloty     [N] 

vb, vc  moment        [Nm] 
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Vd  svislá složka extrémního návrhového zatížení působící v hlavě  

piloty         [N] 

vx  síla         [N] 

w  vlhkost         [%] 

w, wx, wy průřezový modul osy       [m3] 

Z   tíha nadloží        [N] 

zs  hloubka smykové plochy      [m] 

 

Řecká písmena 

α  úhel mezi spádnicí základové spáry a vodorovnou rovinou  [°] 

αi  zmenšovací koeficient v závislosti na vodorovné a kolmé  

vzdálenosti        [-] 

αL  zmenšovací koeficient ve směru působící síly    [-] 

αR  koeficient v kolmém směru       [-] 

β  úhel pasivního klínu       [°] 

γ  objemová tíha zeminy      [N/m3] 

γG,j, γQ,i, γQ,1 dílčí součinitel zatížení      [-] 

γr,h  součinitel usmýknutí       [-] 

γr,v  součinitel únosnosti       [-] 

γ1  objemová tíha nadloží      [N/m3] 

γ2  objemová tíha zeminy pod základovou spárou   [N/m3] 

ε  úhel, který svírá síla H a osa y     [°] 
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υ  Poissonovo číslo        [-] 

ξ  redukční součinitel pro stálé zatížení    [-] 

ρ  objemová tíha        [g/m3] 

σd  napětí v základové spáře      [Pa] 

σol  napětí od přitížení v základové spáře    [Pa] 

σor  geostatické napětí       [Pa] 

σxi  kontaktní napětí ve středu i-té vrstvy     [Pa] 

σz  napětí redukované o geostatické napětí    [Pa] 

φ  úhel vnitřního tření        [°] 

φef  efektivní úhel vnitřního tření       [°] 

φu  totální úhel vnitřního tření       [°] 

ψ  součinitel pro kombinační hodnotu nahodilého zatížení  [-] 

ω  úhel v radiánech       [rad] 

 

Seznam použitých zkratek: 

TS  soustředěné zatížení 

UDL  rovnoměrné zatížení 

SW  soft ware 

P1 (2,3,4) pilota číslo 1 (2,3,4) 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č.1 – výpočet bez použití SW: 

Kombinace 

Homogenizace 

Únosnost patky – neodvodněné podmínky 

Únosnost patky – odvodněné podmínky 

Nerovnoměrné sedání – směr x, směr y 

Sedání pod středem 

Sedání charakteristického bodu 

Výpočet vodorovných sil 

Určení síly v pilotách – charakteristická hodnota 

Určení síly v pilotách – návrhová hodnota 

Pilota – 1MS, 2MS 

Sedání skupiny pilot 

 

Příloha č.2 – výpočet v programu GEO5: 

Kombinace vyhodnocené v programu GEO5 

Únosnost patky – neodvodněné podmínky 

Únosnost patky – odvodněné podmínky 

Sedání – patka P1 

Pilota – 1MS, 2MS 

Skupina pilot 

Dočasné záporové pažení u podpěry P2 a P3 

 

Příloha č.3 – výkresy: 

Situace 

Vyztužení pilot 

Dočasné záporové pažení 


