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ABSTRAKT  

Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části byla 

představena metoda tryskové injektáže, její druhy a možnosti využití. Byly 

charakterizovány mechanické vlastnosti prvku zhotoveného tryskovou 

injektáží. Byly popsány různé metody odhadu únosnosti pilot – analytický 

výpočet únosnosti vrtaných pilot a výpočet únosnosti pilot analýzou mezní 

zatěžovací křivky dle CHIN (1970; 1972). Dále byla obecně vysvětlena metoda 

přenosových funkcí, definována hyperbolická přenosová funkce a potřebné 

vstupní parametry výpočtu. V rámci přenosových funkcí byla představena tzv. 

beta metoda, která slouží pro výpočet mezního plášťového tření piloty. 

V praktické části práce bylo provedeno vyhodnocení několika 

statických zatěžovacích zkoušek pilot z tryskové injektáže, tj. sestaveny jejich 

mezní zatěžovací křivky. Následně byla provedena zpětná analýza výsledků 

statické zatěžovací zkoušky metodou přenosových funkcí, a tak dohledány 

hodnoty vstupních parametrů přenosové funkce. Byla určena únosnost pilot 

analytickým výpočtem pro vrtané piloty a analýzou zatěžovací křivky dle CHIN 

(1970; 1972). Metodou přenosových funkcí, resp. beta metodou, byl určen 

průběh plášťového tření a mezní únosnost pláště. Výsledné hodnoty 

únosnosti i mezní zatěžovací křivky byly porovnány. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Geotechnika, vrtané piloty, trysková injektáž, mezní zatěžovací křivka, 

metoda přenosových funkcí, mezní plášťové tření, mezní odpor na patě, 

únosnost piloty, beta metoda, statická zatěžovací zkouška 

  



ABSTRACT 

The master thesis consists of a theoretical part and a practical part. In 

the theoretical part jet-grouting technology is described briefly. Mechanical 

properties of jet-grouted piles were characterized. Various estimation 

methods of ultimate pile bearing capacity are described in this thesis – 

analytical calculation of ultimate bearing capacity for bored piles and 

estimation of ultimate pile bearing capacity by analysis of load-displacement 

curve defined by CHIN (1970; 1972). Load transfer method for piles and 

hyperbolic load-transfer curve are introduced. As a part of the load-trasfer 

method analysis, a method of estimating ultimate pile shaft friction called 

beta method is defined. 

In the practical part were evaluated several static load tests of jet-

grouted piles and were constructed their load-displacemnt curves. Then 

reverse analysis of the results from static load tests was performed using 

load-transfer method. Then ultimate pile bearing capacity was estimated 

using analytical calculation of pile bearing capacity for bored piles and using 

analysis of load-displacement curve with method by CHIN (1970; 1972). By 

evaluation of load transfer method and beta method ultimate shaft 

resistence for each pile was estimated. Results and load-displacement curves 

were compared. 

KEYWORDS 

Geotechnics, bored piles, jet grouting, load-displacement curve, load-

transfer method, ultimate shaft friction, ultimate base resistence, ultimate 

bearing capacity, beta method, static load test  
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1 ÚVOD 

Trysková injektáž je jedna z metod pro realizaci nejen pilotového 

založení. Jedna z výhod metody spočívá v tom, že využívá zeminu vyskytující 

se v dané lokalitě jako hlavní surovinu pro tvorbu požadovaného prvku. 

Výsledné prvky tryskové injektáže proto vykazují různorodé vlastnosti, 

chování a geometrii v závislosti na zastižené geologii. 

V této práci byly vyhodnoceny a analyzovány statické zatěžovací 

zkoušky pilot z tryskové injektáže ze čtyř lokalit – Bratislava, Guthaus; 

Bratislava, Eden Park; Vídeň a Brno, Dobrovského. Následně byly 

predikovány mezní zatěžovací křivky pro řešené lokality metodou 

přenosových funkcí. Byla použita zpětná analýza výsledků zatěžovací zkoušky 

a dohledány vstupní parametry pro metodu přenosových funkcí Ms, Mb a β. 

Byly použity přenosové funkce tvaru hyperboly. Mezní zatěžovací křivka ze 

statické zatěžovací zkoušky a predikovaná metodou přenosových funkcí byly 

následně porovnány. 

Součástí byl také odhad únosnosti pláště a paty piloty různými 

metodami – analytický výpočet pro vrtané piloty, analýzou mezní zatěžovací 

křivky metodou dle CHIN (1970; 1972) a beta metodu (pouze plášťové tření, 

resp. únosnost pláště). Výsledky také byly porovnány. 
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2 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Trysková injektáž je metoda zlepšování zemního podloží. Její podstatou 

je injektáž zeminy jednou složkou nebo kombinací několika složek, tzv. fází. 

Tradiční fáze jsou cementová suspenze, vzduch a voda. Cementová suspenze 

je použita vždy. Fáze jsou do zeminy tlakem vháněny skrze trysky malých 

průměrů, tlak může dosahovat přes 50 MPa. (CROCE, a další, 2014) 

Tryskovou injektáž lze využít v různých druzích podloží, druh podloží 

ovlivňuje metodu zhotovení tělesa tryskové injektáže a také materiál, který je 

třeba použít. Rozsah využití tryskové injektáže je znázorněn na Obr. 2.1. 

(KELLER - speciální zakládání) 

 

Obr. 2.1 Oblasti využití tryskové injektáž, převzato z: (KELLER - speciální zakládání) 

2.1 POSTUP VÝSTAVBY 

Proces zhotovení prvku z tryskové injektáže obvykle začíná zavrtáním 

dutého rotačního vrtného soutyčí s monitorem opatřeným tryskami za 

pomocí vrtné soupravy. Je-li to žádoucí, soutyčí může být zavrtáno 

s odklonem od svislého směru. Př vrtání se používá výplach ze suspenze, 

který zároveň stabilizuje stěny vrtu. Pomocí hadic a trubek vedených 

z čerpací stanice vrtným soutyčím proudí do trysky/trysek monitoru vybrané 
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složky (voda, vzduch, cementová suspenze). (KELLER - speciální zakládání; 

CROCE, a další, 2014) 

Vrtné soutyčí je vytahováno konstantní rychlostí vzhůru, současně 

z trysek proudí paprsky jednotlivých složek a soutyčí může rotovat kolem 

vlastní osy. Složky jsou tryskány danou rychlostí, řezají a erodují zeminu a 

formují požadované struktury mísením zeminy s cementovou suspenzí. 

(CROCE, a další, 2014; KELLER - speciální zakládání) 

 

Obr. 2.2 Schéma postupu výstavby prvku z tryskové injektáže, převzato z: (CROCE, a další, 2014) 

Tradiční prvek realizovaný metodou tryskové injektáže je sloup (pilota). 

Soutyčí může být také vytahováno s omezeným rozsahem rotace, nebo 

dokonce bez rotace ale s oscilací, což umožňuje realizaci těles jiného tvaru. 

Lze vytvářet částečné sloupy nebo lamely (tzv. „motýlí křídla“), viz Obr. 2.3. 

Jednotlivé tělesa se mohou překrývat. (KELLER - speciální zakládání; CROCE, 

a další, 2014)  
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Obr. 2.3 Příklady tvarů prvků z tryskové injektáže, převzato z: (KELLER - speciální zakládání) 

2.2 VYUŽITÍ PRVKŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

„Při úlohách zpevňování základové půdy stojí na prvním místě podchycení 

budov v těsném sousedství stavebních jam. Následují změny základů a jejich 

sanace.“ Dále tryskovou injektáž můžeme použít pro vytvoření tunelových 

kleneb, k zabezpečení výrubu, pažení šachet, k tvorbě hlubinných základů, 

pilířových stěn nebo lamelových podzemních stěn, k těsnění den stavebních 

jam nebo vytvoření vík a v neposlední řadě k těsnění spár a vodních hrází. 

(KELLER - speciální zakládání) 
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PODCHYCENÍ TUNELOVÁ KLENBA SANACE ZÁKLADŮ 

   

PAŽENÍ ŠACHTY PILÍŘOVÁ STĚNA TĚSNÍCÍ VÍKO 

Obr. 2.4 Schematické zobrazení některých aplikací tryskové injektáže, převzato z: (KELLER - 

speciální zakládání) 

2.3 METODY ZHOTOVENÍ TĚLES TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

Základní dělení metod pro zhotovení těles z tryskové injektáže je podle 

množství použitých fází (cementové suspenze, vzduchu a vody). Dělení metod 

tryskové injektáže je znázorněno na Obr. 2.5. (WANG, a další, 2013) 

 

Obr. 2.5 Dělení metod tryskové injektáže (WANG, a další, 2013) 

TRYSKOVÁ 
INJEKTÁŽ

JEDNOFÁZOVÁ

DVOUFÁZOVÁ METODA SUPER JET

TŘÍFÁZOVÁ

METODA X-JETTING

METODA RODIN JET PILE

METODA TWIN-JET

METRO JET SYSTÉM
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2.3.1 JEDNOFÁZOVÁ TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Jednofázová trysková injektáž se vyznačuje tím, že do zeminy je 

injektována pouze cementová suspenze (Obr. 2.6). Ta zajišťuje rozrušení i 

tvorbu kompozitního prvku. Může být použita jedna nebo více trysek. 

(CROCE, a další, 2014) 

 

Obr. 2.6 Schémata jednofázové, dvoufázové a třífázové tryskové injektáže, převzato z: (WANG, a 

další, 2013) 

2.3.2 DVOUFÁZOVÁ TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Dvoufázový systém obvykle zahrnuje cementovou suspenzi a vzduch. 

Tryska s cementovou suspenzí je obklopena tryskou pro vzduch, tudíž 

paprsek vzduchu ohraničuje paprsek cementové suspenze (viz Obr. 2.6). Toto 

řešení redukuje ztráty energie při tryskání, což vede ke zvýšení efektivity, tj. 

suspenze lze tryskat do větších vzdáleností. (CROCE, a další, 2014) 

Další variantou dvoufázového systému, méně častou, je kombinace 

cementové suspenze s vodní fází. Tryska s cementovou suspenzí je umístěna 

níže než tryska s vodou. Paprsek vody zajišťuje rozrušení a erozi zeminy, čímž 

ji připravuje pro následující míchání s cementovou suspenzí. (CROCE, a další, 

2014) 
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METODA SUPER JET 

Tato metoda byla vyvinuta pro realizaci větších průměrů pilot, než je 

možné tradiční dvoufázovou tryskovou injektáží. Využívá dvou sad trysek, ty 

jsou umístěny na opačných stranách monitoru, jak je znázorněno na Obr. 2.7. 

Každá sada zahrnuje trysku na cementovou suspenzi (30 MPa) obklopenou 

vzduchovou tryskou (0,7 až 1,05 MPa). Metodou super jet můžeme 

dosáhnout průměrů až 5 m. (WANG, a další, 2013) 

 

Obr. 2.7 Schéma metody super jet, převzato z: (WANG, a další, 2013) 

2.3.3 TŘÍFÁZOVÁ TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Třífázová trysková injektáž se vyznačuje využitím všech tří fází. Tryska 

pro fázi vody je obklopená tryskou pro vzdušnou fázi. Tlak vody a vzduchu 

zajišťuje rozrušení a erozi zeminy. Níže pod tryskou s vodou a vzduchem 

najdeme trysku pro cementovou suspenzi. Cementová suspenze je vháněna 

do již erodované zeminy, tudíž může být tryskána nižším tlakem. Schéma 

metody a rozmístění trysek je znázorněno na Obr. 2.6. (CROCE, a další, 2014) 
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METODA X-JETTING 

Metoda X-jetting využívá dvě vodní trysky (40 MPa), každá z trysek je 

obklopena tryskami vzduchovými (0,6 až 1,05 MPa). Tyto dvě sady trysek jsou 

umístěny jistou vzdálenost od sebe a jejich paprsky se stýkají v určitém bodě, 

viz Obr. 2.8. To umožňuje větší míru a průměr rozrušení a eroze zeminy. Níže 

pod tryskami s vodou a vzduchem je umístěna tryska pro cementovou 

suspenzi, která je tryskána nízkým tlakem. (WANG, a další, 2013) 

 

Obr. 2.8 Schéma metody X-jetting, převzato z: (WANG, a další, 2013) 

METODA RODIN JET PILE 

Během metody rodin jet pile dochází k současnému tryskání vody i 

cementové suspenze, tryska pro cementovou suspenzi je umístěna níže, viz 

Obr. 2.9. Voda i cementová suspenze jsou tryskány vysokým tlakem a obě 

fáze jsou obalené paprskem vzduchu. Dochází ke dvěma fázím eroze, 

nejdříve paprskem vody a vzduchu, následně paprskem cementové suspenze 

a vzduchu. (WANG, a další, 2013) 
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Obr. 2.9 Schéma metody rodin jet pile, převzato z: (WANG, a další, 2013) 

2.3.4 PROVOZNÍ PARAMETRY 

V Tab. 2.1 jsou shrnuty základní provozní parametry tryskové injektáže. 

Tab. 2.1 Základní provozní parametry jednotlivých metod tryskové injektáže (WANG, a další, 2013) 

PARAMETRY 
počet fází 

JEDNA DVĚ TŘI 
injektážní tlak cement. suspenze [MPa] 40 - 70 30 - 70 7 - 10 
injektážní tlak vzduchu [MPa] N 0,7 – 1,5 0,7 – 1,5 
injektážní tlak vody [MPa] N N 30 - 40 
injektážní průtok cement. suspenze 
[l/min] 

100 - 300 100 - 600 120 - 200 

injektážní průtok vzduchu [l/min] N 0,7 – 1,5 0,7 – 1,5 
injektážní průtok vody [l/min] N N 80 - 200 
rychlost rotace vrtného soutyčí 
[otáček/min] 

7 - 20 2 - 20 7 - 15 

rychlost vytahování vrtného soutyčí 
[cm/min] 

15 - 100 10 - 30 6 -15 

N = nepoužíváno 
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2.4 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PILOT Z TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

Piloty tryskové injektáže se od pilot vrtaných mohou lišit v různých 

ohledech, nejen mechanických parametrech, které je třeba vzít v úvahu při 

jejich návrhu a analýze. Pevnostní a deformační parametry hrají velkou roli 

při návrhu a volbě tvaru prvku z tryskové injektáže. (NJOCK, a další, 2018) 

2.4.1 SMYKOVÁ PEVNOST 

Smyková pevnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží zeminy, tj. 

směsi zeminy a cementové suspenze, lze definovat buď Mohr-Coulombovým 

kritériem porušení (NJOCK, a další, 2018; CROCE, a další, 2014): 

cMC soudržnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle 
Mohr-Coulomba 

σ normálové napětí 

ϕMC úhel vnitřního tření materiálu vzniklého tryskovou injektáží 
dle Mohr-Coulomba 

Nebo lze smykovou pevnost definovat Trescovým kritériem, je-li zanedbáno 

normálové napětí, kdy platí (CROCE, a další, 2014): 

cT soudržnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle 
Trescy 

Soudržnost vzniklého materiálu dle Trescy je obvykle vypočítán z testů prosté 

tlakové pevnosti tohoto materiálu. Zároveň jsou Mohr-Coulombovo a 

Trescovo kritérium vzájemně propojeny a tedy platí (CROCE, a další, 2014): 

τ = cMC + σ * tan φMC  (2.1) 

τ = cT (2.2) 
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qu prostá tlaková pevnost materiálu vzniklého tryskovou 
injektáží (viz kapitola 2.4.2) 

cMC soudržnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle 
Mohr-Coulomba 

ϕMC úhel vnitřního tření materiálu vzniklého tryskovou injektáží 
dle Mohr-Coulomba 

Obě kritéria najdeme znázorněná na Obr. 2.10. 

Každý z přístupů je vhodný za jiných podmínek. Mohr-Coulombovo 

kritérium je relevantní, když je hodnota soudržnosti (cMC) podobná členu 

rovnice obsahujícího úhel vnitřního tření (σ * tg(ϕMC)), což platí např. u velmi 

dlouhých pilot. V ostatních případech je vhodnější použít právě Trescovo 

kritérium. (CROCE, a další, 2014) 

 

Obr. 2.10 Znázornění Mohr-Coulombovy a Trescovy podmínky porušení, převzato z: (CROCE, a 

další, 2014) 

cT = 
qu
2  = cMC *  tg

π
4 +

φMC
2  (2.3) 
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2.4.2 PROSTÁ TLAKOVÁ PEVNOST 

První z faktorů, na kterých závisí prostá tlaková pevnost qu, jsou typ 

zemního prostředí a hmotnostní podíl cementu ve vzniklé pilotě. Na Obr. 2.10 

můžeme vidět závislost zmíněných parametrů. (NJOCK, a další, 2018) 

 

Obr. 2.10 Závislost prosté tlakové pevnosti qu na zemním prostředí a hmotnostním podílu 

injektovaného cementu, převzato z: (NJOCK, a další, 2018) 

Experimentální měření ukazují, že s rostoucí objemovou tíhou 

vysušeného materiálu vzniklého tryskovou injektáží roste prostá tlaková 

pevnost qu, obě veličiny též narůstají s hloubkou. (CROCE, a další, 2014) 

Další parametr, který má výrazný vliv na prostou tlakovou pevnost, je 

poměr vody a cementu v tryskané suspenzi. Čím je vyšší, tj. čím více cementu 

je v ní obsaženo, tím je větší prostá tlaková pevnost materiálu pilot. Také 

v některých případech metoda zhotovení piloty (jednofázová, dvoufázová, 

třífázová) může ovlivnit množství vpravené cementové suspenze do zeminy 

a tím i prostou tlakovou pevnost, jak ukazuje experimentální měření 

znázorněné na Obr. 2.11. (CROCE, a další, 2014) 
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Podobně jako u betonových konstrukcí, má na prostou tlakovou 

pevnost vliv čas uběhnutý od provedení injektáže. Největší nárůst nastává 

během prvních sedmi dní, kdy materiál piloty dosáhne přibližně 90 % 

pevnosti měřené po 28 dnech. (CROCE, a další, 2014) 

 

Obr. 2.11 Závislost prosté tlakové pevnosti qu na hloubce a metodě zhotovení prvku, převzato z: 

(CROCE, a další, 2014) 

Prostá tlaková pevnost materiálu pilot tryskové injektáže se při 

realizaci v jemnozrnných zeminách pohybuje v rozmezí 1,5 až 10 MPa a v 

hrubozrnných zeminách dosahuje hodnot 10 až 30 MPa. (CROCE, a další, 

2014) 

2.4.3 TUHOST 

Experimentálně bylo dokázáno, že namáháme-li piloty z tryskové 

injektáže zatíženími běžných velikostí, dochází ke vzniku napětí, která jsou 

přibližně lineární. Proto byl sestaven jednoduchý lineární vztah pro výpočet 
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Youngova sečnového modulu při 50% přetvoření E50% (CROCE, a další, 2014; 

TORALDO, a další, 2017): 

βE koeficient pro daný typ zeminy 

qu prostá tlaková pevnost materiálu vzniklého tryskovou 
injektáží (viz kapitola 2.4.2) 

E Youngův modul pružnosti 

Youngův sečnový modul E50% zhruba odpovídá Youngovu modulu 

pružnosti E, platí, že Youngův modul pružnosti E nabývá mírně vyšších 

hodnot. (CROCE, a další, 2014) 

Koeficient βE nabývá hodnot přibližně 200 až 1200 pro hrubozrnné 

zeminy a přibližně 100 až 500 pro zeminy jemnozrnné. (TORALDO, a další, 

2017) 

E50% = βE*qu ≅ E (2.4) 
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3 POUŽITÉ METODY A POSTUPY 

3.1 ÚNOSNOST VRTANÝCH PILOT ANALYTICKÝM VÝPOČTEM 

Celkovou charakteristickou únosnost Uvk vrtaných, osamělých 

velkoprůměrových pilot analytickým výpočtem stanovíme dle MASOPUST 

(2013) takto: 

Ubk charakteristická únosnost paty piloty (rovnice (3.2)) 

Usk charakteristická únosnost pláště piloty (rovnice (3.8)) 

3.1.1 ÚNOSNOST PATY PILOTY 

Charakteristická únosnost paty piloty dle MASOPUST (2013): 

k1 součinitel zvětšení únosnosti vlivem délky piloty (příloha 
1P.1) 

As plocha paty piloty 

Rd únosnost paty piloty/mezní odpor na patě piloty (rovnice 
(3.3)) 

Charakteristický mezní odpor na patě piloty vypočteme dle MASOPUST 

(2013): 

c charakteristická soudržnost zeminy pod patou piloty 

ϕ charakteristický úhel vnitřního tření zeminy pod patou piloty 

Uvk = Ubk + Usk  (3.1) 

Ubk = k1 * As * Rd (3.2) 

Rd  = 1,2 * c * Nc + (1+ sin φ) * γ1 * L  * Nq + 0,7 * γ2 * 
dp

2  * Nγ (3.3) 
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Nc, Nq, 
Nγ 

součinitelé únosnosti pro vrtanou pilotu (rovnice (3.4), (3.5) 
a (3.6)) 

γ1 vážený průměr efektivních objemových tíh vrstev zemin 
podél dříku piloty (rovnice (3.7)) 

γ2 efektivní objemová tíha zeminy pod patou piloty 

L délka piloty 

dp průměr paty piloty 

Součinitele únosnosti určíme dle MASOPUST (2013) takto: 

ϕ charakteristický úhel vnitřního tření zeminy pod patou piloty 

Vážený průměr efektivních objemových tíh vrstev zemin podél dříku piloty se 

dle MASOPUST (2013) určí pomocí následující rovnice: 

hi délka piloty v i-té vrstvě zeminy 

γi efektivní objemová tíha i-té vrstvy zeminy 

3.1.2 ÚNOSNOST PLÁŠTĚ PILOTY 

Charakteristická únosnost pláště piloty dle MASOPUST (2013): 

Nc = Nq - 1  *  cotg φ (3.4) 

Nq = eπ* tg φ * tg2 45° + 
φ
2   (3.5) 

Nγ = 2 * Nq -  1   * tg φ (3.6) 

γ1 = 
∑ hi * γi

n
i=1

∑ hi
n
i=1

 (3.7) 

Usk = ui * hi * fsi

n

i=1

 (3.8) 
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ui obvod piloty v i-té vrstvě zeminy 

hi délka piloty v i-té vrstvě zeminy 

fsi mezní plášťové tření v i-té vrstvě zeminy 

Plášťové tření piloty ve vrstvě zeminy se určí dle MASOPUST (2013): 

σxi boční napětí na plášti piloty 

ϕ charakteristický úhel vnitřního tření zeminy pod patou piloty 

γr1 součinitel vlivu technologie (příloha P.1) 

c charakteristická soudržnost zeminy pod patou piloty 

γr2 součinitel vlivu působení základové půdy (příloha 1P.1) 

Boční napětí na plášti piloty se dle (MASOPUST, 2013) určí: 

k2 součinitel bočního zemního tlaku na piloty (příloha P.1) 

σori geostatické napětí stanovené v polovině i-té vrstvy zeminy 

3.2 ODVOZENÍ ÚNOSNOSTI Z MĚŘENÉ MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKY 

METODA DLE CHIN (1970; 1972) 

Metodu dle CHIN (1970; 1972) lze použít k určení limitní únosnosti paty 

i pláště piloty. Předpokládá, že mezní zatěžovací křivka piloty má tvar 

hyperboly. Ta přechází v lineární závislost v zobrazení závislost sedání hlavy 

piloty s na poměru sedání ku odpovídajícímu zatížení hlavy piloty s/Q. Toto 

popisují vztahy (3.11) a (3.12). Znázornění převodu mezní zatěžovací křivky na 

fsi = σxi * tg
φ

γr1
 + 

c
γr2

 (3.9) 

σxi = k2 * σori (3.10) 
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lineární zobrazení a vyznačení jednotlivých veličin z rovnice (3.11) je 

zobrazeno na Obr. 3.1. (BOREL, a další, 2004) 

s sedání/svislý posun hlavy piloty 

Q svislé zatížení hlavy piloty 

C konstanta vyjadřující počáteční hodnotu přímky na ose 

vyjadřující poměr sedání s ku zatížení piloty s/Q 

m inverzní hodnota sklonu přímky v grafu závislosti sedání 

s na poměru sedání ku zatížení hlavy piloty s/Q 

Upravíme-li rovnici (3.11), tak dle BOREL, a další (2004) dostaneme vztah: 

s, ds sedání/změna sedání hlavy piloty 

Q, dQ svislé zatížení/změna svislého zatížení hlavy piloty 

Qu mezní únosnost piloty 

Při převodu mezní zatěžovací křivky (Obr. 3.2a) na závislost sedání 

hlavy piloty s na poměru sedání ku příslušnému svislému zatížení s/Q může 

obecně dojít k jednomu ze dvou případů. (BOREL, a další, 2004) 

Prvním z nich je vznik jedné přímky, tento případ je zobrazen na Obr. 

3.2b. Vznik jediné přímky nastává u velkého počtu pilot a signalizuje, že 

většina zatížení je nesena buď především pláštěm piloty, nebo naopak téměř 

výhradně patou piloty. (BOREL, a další, 2004) 

s
Q  = C + m * s (3.11) 

s
Q  =

ds
dQ Q=0

 + 
s

Qu
 (3.12) 
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Obr. 3.1 Znázornění mezní zatěžovací křivky a jejího převodu na lineární zobrazení, kde červená 

přímka reprezentuje únosnost pláště piloty a modrá reprezentuje celkovou únosnost piloty 

(BOREL, a další, 2004) 

Druhý možný případ je vznik bilineární závislosti, ten je zobrazen na 

Obr. 3.2c. Bilineární závislost nám říká, že zatížení piloty přenáší částečně 

plášť a částečně pata piloty. K mobilizaci plné únosnosti paty piloty je nutné 

větší sedání než k mobilizaci plného plášťového tření. Proto platí, že první 

přímka (přímka A na Obr. 3.2c) reprezentuje únosnost pláště, druhá přímka 

(přímka B na Obr. 3.2c) reprezentuje celkovou únosnost piloty. Konstanty o 

velikosti 1/m pro jednotlivé přímky odpovídají asymptotickým hodnotám 

mezních únosností, kde m najdeme v rovnicích pro popis přímek (3.11) a 

(3.12). Pro první přímku konstanta hodnoty 1/m vyjadřuje mezní únosnost 

pláště piloty Qs,ult a pro druhou přímku tato konstanta vyjadřuje mezní 

únosnost piloty Qu (znázornění konstanty m viz Obr. 3.1). (BOREL, a další, 

2004) 

Je doporučeno v grafu závislosti sedání piloty s na poměru sedání ku 

zatížení hlavy piloty s/Q vynechat z analýzy první body v grafu, jelikož 

nezapadají do lineárního průběhu závislosti, což může ovlivnit velikost 

hledaných hodnot nežádoucím způsobem. Doporučuje se vynechat body 
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odpovídající se sedáním hlavy piloty s, které je menší než 0,5 % průměru 

piloty D. (BOREL, a další, 2004) 

 

 (a) (b) (c) 
Obr. 3.2 (a) vzorová hyperbolická mezní zatěžovací křivka, (b) jedno-přímková závislost sedání 

s na poměru sedání ku zatížení s/Q, (c) bilineární závislost sedání s na poměru sedání ku zatížení 

s/Q (BOREL, a další, 2004) 

Vyhodnocujeme-li tahovou zatěžovací zkoušku, tak jsou výsledky 

zatíženy menší nejistotou, jelikož veškeré zatížení je přenášeno pouze 

pláštěm piloty. (BOREL, a další, 2004) 

Nevýhodou této metody může být požadavek na vyvození velkých 

hodnot sedání hlavy piloty při zatěžovací zkoušce, aby bylo možné správně 

určit limitní únosnost piloty. Zatěžovací křivka skutečných pilot není úplně 

hyperbolická, jak metoda dle CHIN (1970; 1972) předpokládá, jelikož dochází 

k elastickým deformacím piloty. Elastické zkrácení piloty není v metodě 

zahrnuto, což může způsobit chybné výsledky především u přímky vyjadřující 

únosnost pláště, kde pružné zkrácení piloty může tvořit velkou část svislého 

posunu hlavy piloty. (BOREL, a další, 2004) 

3.3 METODA PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ, BETA METODA 

3.3.1 METODA PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

Využití metody přenosových funkcí je efektivní způsob, jak popsat a 

analyzovat interakci osamělé piloty se základovou půdou. Výsledkem analýzy 
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je např. závislost mobilizovaného napětí na relativním posunu mezi zeminou 

a pilotou, mezní zatěžovací křivka, průběh plášťového tření nebo osové 

posunutí s hloubkou. (BOHN, a další, 2016) 

Jedná se o iterační metodu, kdy pilotu rozdělíme na stejně dlouhé 

segmenty, okolní zeminu nahradíme pružinami a následně přiřadíme 

směrem od paty po hlavu piloty přenosové funkce jednotlivým segmentům. 

Iteračním výpočtem hledáme posunutí jednotlivých segmentů při zatížení 

piloty. S využitím zjištěného posunu určíme z přenosové funkce odpovídající 

plášťové tření a napětí na patě. Z těchto dat lze sestavit mezní zatěžovací 

křivku, vykreslit průběh sil po délce piloty, určit průběh plášťového tření 

apod. (BOHN, a další, 2016) 

Existuje mnoho definic přenosových křivek (kubická, bilineární, 

trilineární, apod.). V této práci byla využita funkce tvaru hyperboly. Výpočty 

byly zpracovány ve vývojové verzi programu pro analýzu pilot pomocí 

přenosových funkcí, který poskytl Ústav geotechniky, Fakulty stavební VUT 

v Brně. Definici a znázornění hyperbolické přenosové funkce najdeme v Tab. 

3.1. Potřebné vstupní parametry jsou tedy následující: 

 Geometrie zkušební piloty 

 Vlastnosti materiálu zkušební piloty 

 Mechanické vlastnosti podloží a geologický profil 

 Parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou 

 Mezní odpor na patě piloty 

Dohledala jsme takové deformační parametry Ms, Mb pro 

jednotlivé vrstvy podloží, aby predikovaná mezní zatěžovací křivka 

sestavená metodou přenosových funkcí se co nejvíce shodovala s mezní 

zatěžovací křivkou ze zatěžovací zkoušky. Pro výpočet plášťového tření 

qs,ult jsem využila beta metodu (viz kapitola 3.3.2), odhad mezního napětí na 
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patě piloty qb,ult jsem provedla analytickým výpočtem únosnosti vrtaných pilot 

(viz kapitola 3.1.1). Následně jsem mezní únosnosti srovnala s hodnotami 

zjištěnými analýzou naměřené mezní zatěžovací křivky metodou dle CHIN 

(1970; 1972) (viz kapitoly 3.1 a 3.2.). 

Tab. 3.1 Parametry hyperbolické křivky, převzato z: (BOHN, a další, 2016) 

 PLÁŠŤ PATA 
Matematické 
vyjádření 

qs=
qs,ult*ss

Ms*B+ss
 qb=

qb,ult*sb

Mb*B+sb
 

Tvar křivky 

  
Deformační 
parametry 

Ms Mb 

Kde: 

ss sedání segmentu piloty 

Ms deformační parametr pláště piloty 

qs,ult mezní plášťové tření 

sb sedání paty piloty 

Mb deformační parametr paty piloty 

qb,ult mezní odpor na patě 

B průměr piloty 

3.3.2 BETA METODA 

Tato metoda se využívá pro výpočet mezního plášťového tření a dle 

ROLLINS a další (2005) platí: 
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β parametr vyjadřující charakter zeminy  

σ‘v geostatické napětí v hloubce z 

Parametr β se mění s hloubkou z, s níž jeho velikost klesá. S rostoucí 

ulehlostí ID a úhlem vnitřního tření zeminy Φ velikost parametru β naopak 

roste. Tyto vlivy jsou znázorněny na Obr. 3.3. (BELLATO, a další, 2016) 

 

Obr. 3.3 Znázornění závislosti parametru β na hloubce, úhlu vnitřního třeni zeminy Φ a ulehlosti 

ID, převzato z: (BELLATO, a další, 2016) 

Existují různé teorie, jak určit parametr β. Většina následujících vztahů 

platí pro výpočet parametru β v nesoudržných zeminách: 

fsi = β * σ'v (3.13) 
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O’Neill a Reese (NG, a další, 2015): 

Kulhawy (ROLLINS, a další, 2005): 

Chua a kolektiv (NG, a další, 2015): 

Brown a kolektiv (NG, a další, 2015): 

z hloubka od povrchu 

N60 korelovaný počet úderů ze standartní penetrační zkoušky 

K součinitel zemního tlaku 

K0, Kp součinitelé klidového a pasivního zemního tlaku 

δ efektivní třecí úhel na rozhraní pilota-zemina 

ϕ úhel vnitřního tření zeminy 

σ‘p překonsolidační napětí 

σ‘v geostatické napětí v hloubce z 

Veličina, kterou je nejproblematičtější určit, je velikost zemního tlaku, 

resp. součinitele zemního tlaku K, jelikož se mění vlivem realizace a 

β =

⎩
⎨

⎧
1,5 - 0,244√z    pro N60 ≥ 15              

1,5 - 0,244√z  * 
N60

15     pro N60 < 15

0,25 ≤ β ≤ 1,2                                           

 (3.14) 

β = K * tan 𝛿 (3.15) 

β = K0 + 
Kp - K0

√1 + z
 *  tan φ (3.16) 

β = K0 * tan φ *
σ'p
σ'v

sin φ

≤ Kp * tan φ (3.17) 
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zatěžování zeminy. U nesoudržných zemin dilatance, relativní ulehlost ID a 

stav napjatosti zeminy přispívá ke zvýšení bočního tlaku na pilotu a také ke 

zvětšení úhlu tření na rozhraní zemina-pilota δ (viz Obr. 3.4). (ROLLINS, a 

další, 2005) 

Největší vliv na součinitel zemního tlaku K má u nesoudržných zemin 

právě dilatance. Tento jev se u pilot nazývá „constrained dilatancy“ a je 

znázorněn na Obr. 3.4. Při zatěžování piloty dochází ke smýkání materiálu 

podél piloty, vzniká smyková plocha. U nesoudržných zemin při smýkání 

dochází k nárůstu objemu zeminy (dilatanci) ve smykové ploše, je-li jí nárůst 

objemu zabráněn, např. okolní zeminou, dochází na rozhraní zemina-pilota k 

nárůstu bočního tlaku na pilotu, a tak se zvyšuje velikost mobilizovaného 

plášťového tření qs. (LEHANE, a další, 2011; AHLINHAN, a další, 2020) 

Právě parametr β pro daný typ zeminy v podloží byl v rámci této 

práce dohledáván tak, aby se mezní zatěžovací křivka určená metodou 

přenosových funkcí maximálně shodovala s mezní zatěžovací křivkou 

naměřenou statickou zatěžovací zkouškou. 

 

Obr. 3.4 Znázornění dilatance zeminy podél dříku piloty (LEHANE, a další, 2011) 
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4 VYHODNOCENÍ A ZPĚTNÁ ANALÝZA ZATĚŽOVACÍCH 

ZKOUŠEK SLOUPŮ TRYSKOVÉ INJEKTÁŽE 

Bylo vyhodnoceno pět statických zatěžovacích zkoušek sloupů 

tryskové injektáže. V Tab. 4.1 se nachází přehled jednotlivých zkušebních 

lokalit, zastižené geologie a parametrů zkušebních sloupů z tryskové 

injektáže. 

Tab. 4.1 Souhrnná tabulka všech zkušebních sloupů, které byly analyzovány 

lokalita 
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počet použitých fází 2 1 1 2 1 
délka sloupu [m] 8,20 4,95 5,30 4,60 10,0 
průměr sloupu [mm] 1200 900 900 900 800 
dosažené zatížení [kN] 7500 1500 2250 4762 1000 
dosažené sedání [mm] 35,27 6,51 15,31 90,00 3,85 

4.1 LOKALITA BRATISLAVA, GUTHAUS 

Statická zatěžovací zkouška piloty tryskové injektáže proběhla 

v Bratislavě mezi ulicemi Račianska a Kukučínova pro stavbu bytového domu 

GUTHAUS. Mapa s vyznačením lokality se nachází na Obr. 4.1. (VELIČ, 2019) 
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4.1.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Dle podkladů z realizace piloty tryskové injektáže byl v řešené lokalitě 

zastižen následující geologický profil (VELIČ, 2019): 

0,0 – 6,0  m ŠTĚRKOPÍSEK, ulehlý 

6,0 – 8,2 m JÍL, tuhý až pevný 

Informace o konzistenci/relativní ulehlosti výše uvedených zemin nejsou 

v technické zprávě, (VELIČ, 2019), uvedeny, tudíž tyto parametry byly 

stanoveny odhadem. Mechanické vlastnosti zemin a údaje o hladině 

podzemní vody nejsou v podkladech, (VELIČ, 2019), uvedeny, hladina 

podzemní vody zřejmě nebyla zjištěna. Geologický profil je schematicky 

znázorněný na Obr. 4.2. 

 

Obr. 4.1 Vyznačení lokality Bratislava, GUTHAUS na mapě, bez měřítka (zdroj: 

https://www.google.cz/maps) 
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4.1.2 PARAMETRY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY A JEJÍ VYHODNOCENÍ 

PARAMETRY ZKUŠEBNÍ PILOTY 

Zkušební pilota byla zhotovena dvoufázovou tryskovou injektáží, pilota 

je nesystémová. Navržený průměr piloty činí 1200 mm, délka zkušební piloty 

je 8,2 m. Součástí piloty je železobetonová hlavice délky 1000 mm a průměru 

1400 mm, tato hlavice byla zhotovena pro umožnění realizace zatěžovací 

zkoušky piloty. Geometrie piloty je znázorněna na Obr. 4.1. (VELIČ, 2019) 

 

Obr. 4.2 Předpokládaná geometrie piloty a geologický profil v lokalitě Bratislava, GUTHAUS (VELIČ, 

2019) 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Statická zatěžovací zkouška byla provedena zatěžovacím mostem na 

stranách přikotveným do čtyř kotevních bloků pomocí ocelových nosníků a 

kotevních tyčí. (VELIČ, 2019) 
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Pilota byla centricky zatěžována hydraulickým lisem opřeným o 

zatěžovací most až do výše maximálního požadovaného zatížení, které činilo 

7500 kN. Statická zatěžovací zkouška se řídila normami EN 1536: Pilotové 

základy a STN EN 1997-1 Eurocode 7: Navrhovanie geotechnických 

konštrukcií. Zatěžování probíhalo v 15 zatěžovacích krocích uvedených v Tab. 

4.2. Součástí zkoušky byly také čtyři odlehčovací kroky, a to po dokončení 

zatěžovacích kroků velikosti 2500 kN, 4000 kN, 6000 kN a 7500 kN. Kompletní 

průběh zatěžování a odlehčování zkušební piloty je znázorněn na Obr. 4.3. 

(VELIČ, 2019) 

Tab. 4.2 Zatěžovací kroky zatěžovací zkoušky v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

1 500 6 3000 11 5500 
2 1000 7 3500 12 6000 
3 1500 8 4000 13 6500 
4 2000 9 4500 14 7000 
5 2500 10 5000 15 7500 

Velikost svislých posunů hlavy zkušební piloty byly měřeny pomocí tří 

elektrických snímačů posunu, umístěných rovnoměrně po obvodu zkušební 

piloty. Hodnoty svislých posunů hlavy piloty naměřené snímači byly 

kontrolovány přesnou geodetickou nivelací. Také probíhalo měření 

vodorovných posunů hlavy piloty a zdvih kotevních prvků v každém 

zatěžovacím kroku. (VELIČ, 2019) 

Velikost přesného aplikovaného zatížení v hlavě zkušební piloty a 

velikost svislých posunů naměřených snímači bylo během zatěžovacího 

kroku odečítáno v pětiminutových intervalech. Jeden zatěžovací krok trval tak 

dlouho, dokud se velikost svislého posunu zkušební piloty neustálila, tj. 
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pokud přírůstek svislého posunu nepřesáhl 0,10 mm za posledních 20 minut. 

(VELIČ, 2019) 

 

Obr. 4.3 Průběh zatěžování zkušební piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKA 

Mezní zatěžovací křivka na Obr. 4.4 byla sestrojena z konečných 

hodnot každého zatěžovacího a odlehčovacího kroku. Při zatěžovací zkoušce 

bylo maximální dosažené sedání hlavy zkušební piloty 35,272 mm při 

zatěžovacím kroku 7500 kN.  

Dále jsem vyhodnotila velikost plastické a elastické svislé deformace 

zkušební piloty. Konečná elastická deformace hlavy zkušební piloty činila 

14,526 mm a konečná plastická deformace byla 20,746 mm. Sestavila jsem 

graf, ve kterém je znázorněna křivka pro finální hodnoty sedání v každém 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 8000

sv
is

lý
 p

os
un

 s 
[m

m
]

působící zatížení F [kN]

PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ



42 
 

zatěžovacím kroku a křivka vyjadřující průběh plastických svislých deformací 

zkušební piloty. Graf s těmito zatěžovacími křivkami je znázorněn na Obr. 4.5. 

PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ A SEDÁNÍ PILOTY V ČASE 

Zatěžovací zkouška trvala celkem 32,5 hodin. Velikost sedání byla 

odečítána ze snímačů každých pět minut v průběhu daného zatěžovacího 

kroku, dokud nedošlo k ustálení svislých deformací hlavy piloty. Závislost 

zatížení hlavy zkušební piloty a jejich svislých posunů (sedání) na čase je 

znázorněno na Obr. 4.6. 

 

Obr. 4.4 Mezní zatěžovací křivka zkušební piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS (VELIČ, 2019) 
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Obr. 4.5 Zatěžovací křivky v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

 

Obr. 4.6 Průběh zatěžovaní piloty a sedání piloty v čase v lokalitě Bratislava, GUTHAUS  
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KOEFICIENT TEČENÍ (CREEP RATE) 

Hodnota tohoto koeficientu tečení ks je velikost sklonu křivky závislosti 

sedání (svislých posunů) hlavy piloty na logaritmu času uplynulého od 

začátku zatěžovacího kroku. Určit jej můžeme pomocí graficky nebo pomocí 

rovnice (4.1): 

ti, ti+1 dva po sobě následující časy odečtu sedání na snímačích 

si, si+1 velikosti sedání hlavy piloty v časech ti a ti+1 

Křivky pro grafické určení koeficientu sedání pro jednotlivé zatěžovací 

kroky jsou znázorněny na Obr. 4.7. Koeficient se v průběhu zatěžovacího 

kroku mění a, narůstá s rostoucím zatížením, tj. s rostoucím stupněm 

mobilizace plášťového tření a napětí na patě. Proto hodnotu koeficientu 

tečení ks určuje sklon křivky v konečné fázi zatěžovacího kroku. 

 

Obr. 4.7 Závislost sedání na čase během jednotlivých zatěžovacích kroků v lokalitě Bratislava, 

GUTHAUS 
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Pro vyhodnocení koeficientu tečení jsem zvolila metodu grafickou. Do 

grafu jsem vynesla pro řešený zatěžovací krok závěrečné body křivky 

závislosti sedání hlavy piloty na logaritmu času a proložila jimi přímku. Sklon 

přímky odpovídá velikosti koeficientu ks pro daný zatěžovací krok. Hodnoty 

koeficientů tečení ks pro jednotlivé zatěžovací kroky jsou shrnuty v Tab. 4.3 a 

závislost koeficientu ks na zatížení hlavy piloty je znázorněna na Obr. 4.8. 

Hodnota pro zatěžovací krok 7500 kN není v Tab. 4.3 a na Obr. 4.8 

uvedena, jelikož zatěžovací krok byl příliš krátký a nebylo zajištěno 

dostatečné množství hodnot sedání hlavy piloty. Na Obr. 4.7 můžeme vidět, 

že při tomto zatěžovacím kroku došlo k velkým nárůstům sedání, což vedlo 

k ukončení zatěžovací zkoušky. Nicméně můžeme prohlásit, že hodnota 

faktoru ks v tomto zatěžovacím kroku bude výrazně vyšší než hodnota 

v předchozím zatěžovacím kroku, a to až několikanásobně. 

Tab. 4.3 Hodnoty faktoru ks pro jednotlivé zatěžovací kroky v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

Zatížení F 
[kN] 

Faktor ks 
[mm] 

Zatížení F 
[kN] 

Faktor ks 
[mm] 

Zatížení F 
[kN] 

Faktor ks 
[mm] 

500 0,039 3000 0,609 5500 1,648 
1000 0,050 3500 0,819 6000 1,565 
1500 0,085 4000 0,969 6500 1,560 
2000 0,157 4500 1,111 7000 1,818 
2500 0,415 5000 1,139 7500 - 
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Obr. 4.8 Závislost faktoru ks na zatížení hlavy zkušební piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

4.1.3 ZPĚTNÁ ANALÝZA METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

V analýze byla použita přenosová funkce tvaru hyperboly, její definice 

a vstupní parametry viz 3.3.1. 
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parametrům použitého materiálu jsem se pokusila odhadnout Youngův 

modul E vzniklého betonu. Použila jsem vztah v rovnici (2.4), hodnotu 

koeficientu βE = 800 a dle kapitoly 2.4.2 hodnotu prosté tlakové pevnosti qu = 

15 MPa. Pak tedy platí, že Youngův modul vzniklého betonu, ze kterého je 

pilota zhotovena, je E = 12 GPa. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PODLOŽÍ A GEOLOGICKÝ PROFIL 

Bylo nutné odhadnout mechanické vlastnosti zemin pro přibližný 

výpočet únosnosti zkušební piloty. Popis a odhad hodnot všech potřebných 

mechanických vlastností zemin je uveden pro přehlednost v Tab. 4.4, 

geologie v lokalitě je uvedena v kapitole 4.1.1. 

Tab. 4.4 Odhady mechanických vlastností zemin v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

 ŠTĚRKOPÍSEK JÍL 
Efektivní objemová tíha γ‘ [kN/m3] 19,0 19,0 
Efektivní soudržnost c‘ [kPa] 0,0 15,0 
Efektivní úhel vnitřního tření ϕ [°] 35,0 24,5 

PARAMETRY PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ ZÍSKANÉ ZPĚTNOU ANALÝZOU 

Při aplikaci hyperbolické přenosové funkce musíme určit tzv. 

deformační parametry podloží Ms a Mb, jejich význam viz kapitola 3.3.1. Další 

parametr podloží, který musíme určit, je parametr β. Ten slouží pro výpočet 

mezního plášťového tření, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Všechny parametry 

jsou uvedeny v Tab. 4.5. 

Tab. 4.5 Parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

 ŠTĚRKOPÍSEK JÍL 
Deformační parametr pláště Ms [-] 0,0180 0,0038 
Deformační parametr paty Mb [-] - 0,01 
Parametr β [-] 6,05 0,75 
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MEZNÍ ODPOR NA PATĚ PILOTY 

Mezní napětí na patě bylo vypočteno pomocí analytického výpočtu 

únosnosti vrtaných pilot dle rovnic (3.4), (3.5), (3.6) a (3.7) získáme hodnoty 

Nq = 10,1; Nc = 20,0; Nγ = 8,3; γ1 = 19,0 kN/m3 a γ2 = 19,0 kN/m3. Poté lze pro 

pilotu délky L = 8,2 m a průměru d = 1200 mm s patou umístěnou v jílu 

vypočítat dle rovnice (3.3) mezní napětí na patě qb,ult = 2656,3 kPa. Únosnost 

paty piloty je poté dle rovnice (3.2) Qb,ult = 3454,9 kN pro k1 = 1,15 a As = 1,1 

m2. 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

Prvním výstupem analýzy je mezní zatěžovací křivka piloty. Na Obr. 4.9 

najdeme porovnání mezní zatěžovací křivky ze zatěžovací zkoušky piloty a 

vypočtenou pomocí metody přenosových funkcí, s využitím vstupních 

parametrů uvedených výše. 

Dalším výstupem analýzy metodou přenosových funkcí je průběh 

osových sil po délce piloty při daném zatížení hlavy piloty. Průběhy osových 

sil po délce piloty jsou znázorněny na Obr. 4.10. 

Průběh mezního plášťového tření byl při analýze metodou 

přenosových funkcí určen pomocí beta metody s pomocí rovnice (3.13) a je 

znázorněn na Obr. 4.11, kde qs,ult značí mezní plášťové tření. Dosazením do 

rovnice (3.8), kde pro pilotu průměru d = 1,2 m platí ui = 3,8 m, hi = 1,0 m a fsi 

= qs,ult získáme mezní únosnost pláště Qs,ult = 8552,4 kN. Mezní odpor na patě 

byl vypočtený analyticky a zadaný do výpočtu, jak je zmíněno výše. 
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Obr. 4.9 Mezní zatěžovací křivka dle metody přenosových funkcí a dle vyhodnocení zatěžovací 

zkoušky piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

 

Obr. 4.10 Průběh osových sil po délce zkušební piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 
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Obr. 4.11 Průběh mezního plášťového tření po délce zkušební piloty v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

4.1.4 VYHODNOCENÍ POMOCÍ METODY DLE CHIN (1970; 1972) 

Sestavila jsem graf závislosti sedání s hlavy piloty na poměru sedání ku 

zatížení hlavy piloty s/F (Obr. 4.12) a proložila jsem vzniklou křivku dvěma 

přímkami, jak uvádí kapitola 3.2. Sklon první (červené) přímky na Obr. 4.12 

udává přibližnou mezní sílu přenášenou pláštěm piloty Qs,ult = 8399,6 kN. 

Sklon druhé (modré) přímky na Obr. 4.12 vyjadřuje přibližnou celkovou 

únosnost piloty Qu = 11 341,0 kN. Pak přibližná mezní síla přenášená patou 

vyšetřované piloty odpovídá rozdílu Qu a Qs,ult, tedy hodnotě Qb,ult = 2941,4 

kN. Mezní napětí na patě qb,ult = 2600,8 kPa jsem zjistila podílem síly Qb,ult a 

plochy paty piloty Ab = 1,13 m2, průměr paty piloty je d = 1,2 m. 
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Obr. 4.12 Určení mezní únosnosti pláště a paty zkušební piloty využitím metody dle CHIN (1970; 

1972) v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

4.1.5 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ METOD PRO URČENÍ ÚNOSNOSTI PILOTY 

Pro účely srovnání výsledků jednotlivých metod byla analytickým 

výpočtem únosnosti pro vrtané piloty dopočítána mezní únosnost pláště 

piloty, kde platí rovnice (3.9) a (3.10). Parametry pro výpočet únosnosti jsou 

u1 = u2 = 3,8 m; h1 = 6,0 m; h2 = 2,2 m; k2 = 1,0; σx1 = 57,0 kPa; σx2 = 134,9 kPa; 

γr1 = γr2 = 1,0; fs1 = 39,9 kPa, fs2 = 76,5 kPa. Dle rovnice (3.8) vypočítáme 

únosnost pláště Qs,ult = 1537,1 kN. 

Výsledky mezních únosností pláště a mezních odporů na patě jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 4.6. 
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Tab. 4.6 Srovnání mezních únosností pláště a mezních odporů na patě vypočítaných různými 

metodami v lokalitě Bratislava, GUTHAUS 

 mezní únosnost 
pláště Qs,ult [kN] 

mezní únosnost 
paty Qb,ult [kN] 

mezní odpor na 
patě qb,ult [kPa] 

Metoda 
přenosových funkcí 

8552,4 - - 

Metoda dle CHIN 
(1970; 1972) 

8399,6 2941,4 2600,8 

Analytický výpočet 
únosnosti pro 
vrtané piloty 

1537,1 3454,9 2656,3 

4.2 LOKALITA BRATISLAVA, EDEN PARK 

Statická zatěžovací zkouška dvou pilot tryskové injektáže proběhla 

v Bratislavě na ulici Drieňová. Zkouška sloužila pro zjištění chování a 

vlastností pilot tryskové injektáže pro stavbu obytného komplexu s názvem 

Eden Park. Mapa s vyznačením lokality se nachází na Obr. 4.13. (MASOPUST, 

2008)  

4.2.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

V řešené lokalitě byl zastižen následující geologický profil (MASOPUST, 

2008): 

0,0 – 0,5  m NAVÁŽKA 

0,5 – 10,2 m ŠTĚRK písčitý, ulehlý, zvodnělý (G1+G2+S2) 

10,2 - ∞ m JÍL neogenní, pevný 

Geologický profil je schematicky znázorněn na Obr. 4.14. Mechanické 

vlastnosti zemin nejsou známé. Přibližně 2,5 m pod úrovní terénu se nachází 

hladina podzemní vody. (MASOPUST, 2008) 
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Obr. 4.13 Vyznačení lokality Eden Park Bratislava na mapě, bez měřítka (zdroj: 

https://www.google.cz/maps) 

4.2.2 PARAMETRY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY A JEJÍ VYHODNOCENÍ 

PARAMETRY ZKUŠEBNÍCH PILOT 

V řešené lokalitě byly zhotoveny dvě zkušební piloty jednofázovou 

tryskovou injektáží, byly značeny ZZ1 a ZZ2. Sloupy jsou tvořeny „cementovou 

suspenzí o složení c : v = 1 : 1 při tryskaném množství 400 – 420 lm-1 za provozního 

tlaku 45 MPa.“ (MASOPUST, 2008) 

Zkušební sloup ZZ1 byl délky 4,45 m a zkušební sloup ZZ2 byl délky 

4,80 m. Horní hrana obou sloupů byla 0,50 m pod úrovní terénu a na každý 

sloup bylo tedy realizováno půlmetrové nadvýšení z betonu C16/20. 

Navržený průměr obou zkušebních sloupů byl 900 mm. Geometrie 

zkušebních pilot je znázorněna na Obr. 4.14. (MASOPUST, 2008) 
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STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

„Statické zatěžovací zkoušky sloupů TI probíhaly podle zásad ČSN EN 1997-

1. Jednalo se o zkoušky s postupně rostoucím zatížením s příslušnými 

odlehčovacími stupni za účelem separace pružných a trvalých deformací (zkouška 

typu MLT).“ (MASOPUST, 2008) 

 

Obr. 4.14 Předpokládaná geometrie sloupů ZZ1 a ZZ2 a geologický profil v lokalitě Bratislava, Eden 

Park (MASOPUST, 2008) 

Statické zatěžovací zkoušky obou zkušebních pilot byly zahájeny 58 dní 

po jejich zhotovení. Byly provedeny ocelovým zatěžovacím mostem tvořeným 

lomeným ocelovým nosníkem, který byl dlouhý 6,8 m, široký 0,5 m a byl 

svařovaný. Na každém konci zatěžovacího mostu se nacházel ocelový příčník 

svařený ze dvou I profilů výšky 400 mm a délky 3,5 m. (MASOPUST, 2008) 

12 dní před zkouškou byly realizovány čtyři dočasné pramencové kotvy 

4xLp 15,7 mm každá o celkové délce 11,0 m, které sloužily jako kotvení 
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zatěžovacího mostu. Délka kořene kotev činila 6,0 m. „Mezi dvojice I č. 400 

obou příčníků byly protaženy konce pramencových kotev 4xLp 15,7 mm, osazeny 

byly klínové podložky a ocelové roznášecí desky. Kotvy byly umístěny do vrcholů 

obdélníka o stranách 6,0 x 3,2 m, v jehož těžišti se měl nacházet zkušební sloup 

TI. Následně byly kotvy napnuty na celkovou napínací sílu o velikosti P = 560 kN“ 

(MASOPUST, 2008)  

Ocelová roznášecí deska tloušťky 40 mm a průměru 800 mm byla 

osazena na hlavu zkušební piloty. Deska byla následně zatížena hydraulickým 

lisem. Zatěžovací soustava byla opatřena čtyřmi snímači. (MASOPUST, 2008) 

Pro oba zkušební pilíře bylo navrženo 10 zatěžovacích kroků do výše 

zatíženi 2250 kN. První krok o velikosti 100 kN sloužil jako předtížení zkušební 

piloty. V Tab. 4.7 jsou uvedeny navržené zatěžovací kroky zkušebních pilířů. 

Součástí zkoušky byly i odlehčovací kroky, a to po dosažení zatížení 100 kN 

(předtížení), 1000 kN, 1500 kN, 2000 kN a 2250 kN. „Na každém zatěžovacím i 

odlehčovacím stupni se vyčkalo na ustálení deformace, za niž se považuje takový 

stav, při němž rozdíl tří po sobě následujících čtení nepřesahuje 0,1 mm. Příslušná 

čtení byla zapisována automaticky na čtyřech snímačích v intervalu 5 minut a 

vycházelo z průměrné hodnoty. Minimální doba na každém zatěžovacím 

(odlehčovacím) stupni je však 1 h bez ohledu na výše uvedené kritérium.“ 

(MASOPUST, 2008) 

Zkušební sloup ZZ1 byl zatížen maximálním zatížením o velikosti pouze 

1500 kN namísto navržených 2250 kN. „Při sestavování zkušebního mostu na 

ZZ1 byly zjištěny odchylky v umístění zkušebního sloupu TI, jež měly za následek 

excentrické namáhání příčníků.“ (MASOPUST, 2008) Následkem excentrického 

namáhání došlo k nadměrným deformacím příčníků, což by mohlo vést ke 

ztrátě stability zkušební sestavy, tudíž statická zatěžovací zkouška musel být 

předčasně ukončena. (MASOPUST, 2008)  
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Tab. 4.7 Zatěžovací kroky zatěžovací zkoušky v lokalitě Bratislava, Eden Park 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

1 100 6 1250 
2 250 7 1500 
3 500 8 1750 
4 750 9 2000 
5 1000 10 2250 

MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKA 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ1 

K dispozici byla data pracovního diagramu statické zatěžovací zkoušky 

piloty, ten je znázorněn na Obr. 4.15. Při maximálním dosaženém zatížení o 

velikosti 1500 kN došlo k sedání hlavy piloty 6,51 mm. 

Z pracovního diagramu statické zatěžovací zkoušky bylo možné 

vyhodnotit velikosti elastických a plastických svislých deformací zkušební 

piloty ZZ1. Plastická deformace na konci posledního zatěžovacího kroku činila 

3,58 mm a elastická deformace byla velikosti 2,93 mm. Sestavila jsem křivku 

finálních hodnot sedání v každém zatěžovacím kroku a křivku vyjadřující 

průběh plastických svislých deformací zkušební piloty. Všechny tyto grafy 

najdeme na Obr. 4.16. 

V pracovním diagramu si můžeme všimnout, že při odlehčovacích 

krocích svislá síla působící na zkušební pilotu dosahuje záporných hodnot. To 

nasvědčuje faktu, že zkušební pilota byla excentricky umístěna vzhledem ke 

zkušebnímu rámu a že celá zatěžovací soustava nefungovala dle očekávání, 

jak je zmíněno výše. 
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Obr. 4.15 Pracovní diagram statické zatěžovací zkoušky zkušebního sloupu ZZ1 v lokalitě 

Bratislava, Eden Park (MASOPUST, 2008) 

 

Obr. 4.16 Mezní zatěžovací křivky zkušebního sloupu ZZ1 v lokalitě Bratislava, Eden Park 

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

-50 100 250 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600
sv

is
lý

 p
os

un
 s 

[m
m

]
působící zatížení F [kN]

PRACOVNÍ DIAGRAM SLOUPU ZZ1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

-50 100 250 400 550 700 850 1000 1150 1300 1450

sv
is

lý
 p

os
un

 s 
[m

m
]

působící zatížení F [kN]

MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKY PILOTY ZZ1

finální větev

plastická větev



58 
 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ2 

Také pro zkušební pilotu ZZ2 byla k dispozici data pracovního 

diagramu statické zatěžovací zkoušky. Pracovní diagram zatěžovací zkoušky 

zkušební piloty ZZ2 je znázorněn na Obr. 4.17. Při statické zatěžovací zkoušce 

zkušební piloty ZZ2 bylo maximální dosažené zatížení piloty 2250 kN, při 

kterém maximální dosažené sedání činilo 15,31 mm. 

Z pracovního diagramu statické zatěžovací zkoušky jsem vyhodnotila 

velikost plastických a elastických svislých deformací zkušební piloty ZZ2. Na 

konci posledního zatěžovacího kroku byla plastická deformace 10,25 mm a 

elastická deformace činila 5,06 mm. Sestavila jsem křivku finálních hodnot 

sedání v každém zatěžovacím kroku a křivku vyjadřující průběh plastických 

svislých deformací zkušební piloty. Všechny zmíněné křivky jsou znázorněny 

v grafu na Obr. 4.18. 

 

Obr. 4.17 Pracovní diagram statické zatěžovací zkoušky zkušebního sloupu ZZ2 v lokalitě 

Bratislava, Eden Park (MASOPUST, 2008) 
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Obr. 4.18 Mezní zatěžovací křivky zkušebního sloupu ZZ2 v lokalitě Bratislava, Eden Park 

4.2.3 ZPĚTNÁ ANALÝZA METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

V analýze byla použita přenosová funkce tvaru hyperboly, její definice 

a vstupní parametry viz 3.3.1. 

GEOMETRIE ZKUŠEBNÍCH PILOT 

Program pro analýzu pilot pomocí metody přenosových funkcí využitá 

pro účely této práce, byla schopna používat pouze celočíselnou délku pilot. 

Délka obou zkušebních pilot ZZ1 a ZZ2 použitá do analýzy byla tedy zvolena 

L = 5,0 m. Výpočtový průměr obou pilot byl d = 0,9 m. 

VLASTNOSTI MATERIÁLU ZKUŠEBNÍCH PILOT 

Zkušební piloty ZZ1 a ZZ2 byly zhotoveny z cementové suspenze 

poměru v : c = 1 : 1. Vzhledem k realizaci pilot jednofázovou tryskovou 

injektáží, známému charakteru okolního prostředí, se kterým se cementová 
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jsem vztah v rovnici (2.4), zvolila jsem hodnotu koeficientu βE = 800 a hodnotu 

prosté tlakové pevnosti qu = 20 MPa (viz 2.4.2). Následně dosazením do 

rovnice (2.4) získáme Youngův modul E = 16 GPa vzniklého betonu, ze 

kterého jsou zkušební piloty zhotoveny. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PODLOŽÍ A GEOLOGICKÝ PROFIL 

Mechanické vlastnosti podloží v řešené lokalitě nejsou známé, proto 

byly odhadnuty. Potřebné veličiny a jejich odhady jsou uvedeny v Tab. 4.8 pro 

zastiženou geologii (viz kapitola 0). 

Tab. 4.8 Odhady mechanických vlastností zemin v lokalitě Bratislava, Eden Park 

 ŠTĚRK PÍSČITÝ, ULEHLÝ 
Efektivní objemová tíha γ‘ [kN/m3] 19,0 
Saturovaná objemová tíha γsat [kN/m3] 21,0 
Efektivní soudržnost c‘ [kPa] 0,0 
Efektivní úhel vnitřního tření ϕ [°] 33,0 

PARAMETRY PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ ZÍSKANÉ ZPĚTNOU ANALÝZOU 

Při aplikaci hyperbolické přenosové funkce musíme určit tzv. 

deformační parametry podloží Ms a Mb, jejich význam viz kapitola 3.3.1. Další 

parametr podloží, který musíme určit, je parametr β. Ten slouží pro výpočet 

mezního plášťového tření, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Všechny parametry 

zjištěné při analýze jsou uvedeny v Tab. 4.9. 

Tab. 4.9 Parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou v lokalitě Bratislava, Eden Park 

 ŠTĚRK PÍSČITÝ, ULEHLÝ 
ZZ1 ZZ2 

Deformační parametr pláště Ms [-] 0,024 0,034 
Deformační parametr paty Mb [-] 0,010 0,010 
Parametr β [-] 5,50 5,05 
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MEZNÍ ODPOR NA PATĚ PILOT 

Ve výpočtech byly uvažovány dvě vrstvy, a to vrstva štěrku písčitého 

nad a pod hladinou podzemní vody. 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ1 

Mezní napětí na patě bylo vypočteno pomocí analytického výpočtu 

únosnosti vrtaných pilot dle rovnic (3.4), (3.5), (3.6) a (3.7) platí, že Nq = 26,1; 

Nc = 38,6; Nγ = 32,6; γ1 = 15,04 kN/m3 a γ2 = 11,0 kN/m3. Poté lze pro pilotu 

ZZ1 délky L = 4,95 m a průměru d = 900 mm s patou umístěnou v štěrku 

písčitém vypočítat dle rovnice (3.3) mezní napětí na patě qb,ult = 3113,5 kPa. 

Únosnost paty piloty je poté dle rovnice (3.2) Qb,ult = 2178,8 kN pro k1 = 1,10 

a As = 0,64 m2. 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ2 

Mezní napětí na patě bylo vypočteno pomocí analytického výpočtu 

únosnosti vrtaných pilot dle rovnic (3.4), (3.5), (3.6) a (3.7) platí, že Nq = 26,1; 

Nc = 38,6; Nγ = 32,6; γ1 = 14,77 kN/m3 a γ2 = 11,0 kN/m3. Poté lze pro pilotu 

ZZ2 délky L = 5,3 m a průměru d = 900 mm s patou umístěnou ve štěrku 

písčitém vypočítat dle rovnice (3.3) mezní napětí na patě qb,ult = 3268,63 kPa. 

Únosnost paty piloty je poté dle rovnice (3.2) Qb,ult = 2287,4 kN pro k1 = 1,10 

a As = 0,64 m2. 

VYHODNOCENÍ ANALÝZ METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ  

Prvním výstupem analýzy je mezní zatěžovací křivka piloty. Na Obr. 

4.19 najdeme porovnání mezních zatěžovacích křivek ze zatěžovací zkoušky 

piloty a vypočtené pomocí metody přenosových funkcí, s využitím vstupních 

parametrů uvedených výše. 

Dalším výstupem analýzy metodou přenosových funkcí je průběh 

osových sil po délce piloty při daném zatížení hlavy piloty. Průběhy osových 
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sil po délce piloty jsou znázorněny na Obr. 4.20 pro pilotu ZZ1 a na Obr. 4.21 

pro pilotu ZZ2. 

Průběh mezního plášťového tření byl při analýze metodou 

přenosových funkcí určen pomocí beta metody s pomocí rovnice (3.13) je 

znázorněn na Obr. 4.22, kde qs,ult značí mezní plášťové tření. Dosazením do 

rovnice (3.8), kde pro piloty průměru d = 0,9 m platí ui = 2,8 m, hi = 1,0 m a fsi 

= qs,ult získáme mezní únosnost pláště piloty ZZ1 Qs,ult,ZZ1 = 3320,1 kN a piloty 

ZZ2 Qs,ult,ZZ2 = 3048,5 kN. Mezní odpor na patě byl vypočtený analyticky a 

zadaný do výpočtu, jak je zmíněno výše. 

 

Obr. 4.19 Mezní zatěžovací křivka dle metody přenosových funkcí a dle vyhodnocení zatěžovací 

zkoušky pilot v lokalitě Bratislava, Eden Park 
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Obr. 4.20 Průběh osových sil po délce zkušební piloty ZZ1 v lokalitě Bratislava, Eden Park 

 

Obr. 4.21 Průběh osových sil po délce zkušební piloty ZZ2 v lokalitě Bratislava, Eden Park 
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Obr. 4.22 Průběh mezního plášťového tření po délce zkušebních pilot v lokalitě Bratislava, Eden 

Park 

4.2.4 VYHODNOCENÍ POMOCÍ METODY DLE CHIN (1970; 1972) 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ1 

Sestrojila jsem graf závislosti sedání s hlavy piloty na poměru sedání 

ku zatížení hlavy piloty s/F (Obr. 4.23) a vzniklou křivku jsem proložila pouze 

jednou přímkou, jelikož zatěžovací zkouška nepřinesla dostatečné množství 

dat pro proložení grafu dvěma přímkami (viz kapitola 3.2). Sklon proložené 

(červené) přímky na Obr. 4.23 vyjadřuje přibližnou mezní sílu přenášenou 

pláštěm piloty Qs = 3337,7 kN. Naměřených dat bohužel nebylo dostatek pro 

odhad celkové únosnosti a únosnosti paty zkušební piloty pomocí metody 

dle CHIN (1970; 1972).  
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Obr. 4.23 Určení mezní únosnosti pláště a paty zkušební piloty ZZ1 využitím metody dle CHIN 

(1970; 1972) v lokalitě Bratislava, Eden park 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ2 

Sestavili jsme graf závislosti sedání s hlavy piloty na poměru sedání ku 

zatížení hlavy piloty s/F (Obr. 4.12) a proložila jsem vzniklou křivku dvěma 

přímkami, jak uvádí kapitola 3.2. Sklon první (červené) přímky na Obr. 4.24 

udává přibližnou mezní sílu přenášenou pláštěm piloty Qs,ult = 3149,9 kN. 

Sklon druhé (modré) přímky na Obr. 4.24  vyjadřuje přibližnou 

celkovou únosnost piloty Qu = 5355,7 kN. Pak přibližná mezní síla přenášená 

patou vyšetřované piloty odpovídá rozdílu Qu,ult a Qs,ult, tedy hodnotě Qb,ult = 

2205,8 kN. Mezní napětí na patě qb,ult = 3467,3 kPa jsem zjistila podílem síly 

Qb,ult a plochy paty piloty Ab = 0,64 m2, průměr paty piloty je d = 0,9 m. 
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Obr. 4.24 Určení mezní únosnosti pláště a paty zkušební piloty ZZ2 využitím metody dle CHIN 

(1970; 1972) v lokalitě Bratislava, Eden park 

4.2.5 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ METOD PRO URČENÍ ÚNOSNOSTI PILOTY 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ1 

Pro účely srovnání výsledků jednotlivých metod byla analytickým 

výpočtem únosnosti pro vrtané piloty dopočítána mezní únosnost pláště 

piloty, kde platí rovnice (3.9) a (3.10). Parametry pro výpočet únosnosti jsou 

u1 = u2 = 2,83 m; h1 = 2,5 m; h2 = 2,45 m; k2 = 1,0; σx1 = 23,75 kPa; σx2 = 60,98 

kPa; γr1 = γr2 = 1,0; fs1 = 15,42 kPa, fs2 = 39,60 kPa. Dle rovnice (3.8) vypočítáme 

únosnost pláště Qs,ult = 383,3 kN. Ve výpočtech byly dvě vrstvy zeminy a byly 

to vrstva štěrku písčitého nad a pod hladinou podzemní vody. 

Výsledky mezních únosností pláště a mezních odporů na patě jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 4.10Tab. 4.15. 
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Tab. 4.10 Srovnání mezních únosností pláště a mezních odporů na patě vypočítaných různými 

metodami pro zkušební pilotu ZZ1 v lokalitě Bratislava, Eden Park 

ZZ1 
mezní únosnost 
pláště Qs,ult [kN] 

mezní únosnost 
paty Qb,ult [kN] 

mezní odpor na 
patě qb,ult [kPa] 

Metoda 
přenosových funkcí 

3320,1 - - 

Metoda dle CHIN 
(1970; 1972) 

3337,7 - - 

Analytický výpočet 
únosnosti pro 
vrtané piloty 

383,3 2178,8 3113,5 

 

 ZKUŠEBNÍ PILOTA ZZ2 

Pro účely srovnání výsledků jednotlivých metod byla analytickým 

výpočtem únosnosti pro vrtané piloty dopočítána mezní únosnost pláště 

piloty, kde platí rovnice (3.9) a (3.10). Parametry pro výpočet únosnosti jsou 

u1 = u2 = 2,83 m; h1 = 2,5 m; h2 = 2,8 m; k2 = 1,0; σx1 = 23,75 kPa; σx2 = 62,90 

kPa; γr1 = γr2 = 1,0; fs1 = 15,42 kPa, fs2 = 40,85 kPa. Dle rovnice (3.8) vypočítáme 

únosnost pláště Qs,ult = 432,4 kN. Ve výpočtech byly dvě vrstvy zeminy a byly 

to vrstva štěrku písčitého nad a pod hladinou podzemní vody. 

Výsledky mezních únosností pláště a mezních odporů na patě jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 4.11. 
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Tab. 4.11 Srovnání mezních únosností pláště a mezních odporů na patě vypočítaných různými 

metodami pro zkušební pilotu ZZ2 v lokalitě Bratislava, Eden Park 

ZZ2 
mezní únosnost 
pláště Qs,ult [kN] 

mezní únosnost 
paty Qb,ult [kN] 

mezní odpor na 
patě qb,ult [kPa] 

Metoda 
přenosových funkcí 

3048,5 - - 

Metoda dle CHIN 
(1970; 1972) 

3149,9 2205,8 3467,3 

Analytický výpočet 
únosnosti pro 
vrtané piloty 

432,4 2287,4 3268,6 

4.3 LOKALITA VÍDEŇ 

Na pozemku, který vlastní město Vídeň a který se nachází ve 22. 

městském okresu zvaném Donaustadt, bylo realizováno 5 zkušebních pilot 

metodou tryskové injektáže. Mapa s vyznačením lokality se nachází na Obr. 

4.25. (DIETMAR, 2020) 

 

Obr. 4.25 Vyznačení lokality statické zatěžovací zkoušky ve Vídni na mapě, bez měřítka (zdroj: 

https://www.google.cz/maps) 
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4.3.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

V řešené lokalitě byla provedena kopaná sonda, dynamické penetrační 

sondy a také byly provedeny vrtané sondy, odebrány vzorky zemin a 

provedeny jejich laboratorní analýzy. Byl zjištěn tento geologický profil: 

0,0 – 2,0 m NAVÁŽKA: ŠTĚRK písčitý, kamenitý, s úlomky cihel, šedý, 
středně ulehlý 

2,0 – 3,4 m ŠTĚRK písčitý, křemenný, kamenitý, šedohnědý, středně 
ulehlý 

3,4 – 10,0 m ŠTĚRK písčitý, křemenný, hnědý, středně ulehlý 

Hladina podzemní vody se vyskytovala 3,5 m pod úrovní terénu staveniště. 

Na Obr. 4.26 je geologický profil schematicky znázorněný. Laboratorně 

zjištěné mechanické vlastnosti zemin jsou uvedeny v Tab. 4.12. (DIETMAR, 

2020) 

Tab. 4.12 Mechanické vlastnosti zemin v lokalitě zatěžovací zkoušky ve Vídni (DIETMAR, 2020) 

 ŠTĚRK PÍSČITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ 
Efektivní objemová tíha γ‘ [kN/m3] 19,0 
Saturovaná objemová tíha γsat [kN/m3] 21,0 
Efektivní soudržnost c‘ [kPa] 3,4 
Efektivní úhel vnitřního tření ϕ [°] 33,0 

4.3.2 PARAMETRY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY A JEJÍ VYHODNOCENÍ 

PARAMETRY ZKUŠEBNÍ PILOTY 

Všech 5 zkušebních pilot bylo zhotovena dvoufázovou tryskovou 

injektáží. Navržený průměr piloty byl 900 mm a délka činila 4,6 m. Součástí 

zkušebních pilot byla železobetonová hlavice výšky 800 mm a průměru 1200 

mm. Geometrie zkušebních pilot dle návrhu je znázorněna na Obr. 4.26. 

(DIETMAR, 2020) 
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Byla využita akustická metoda ACI pro ověření realizovaného průměru 

zkušebních pilot. Výsledné průměry zkušebních pilot se pohybovaly 

v rozmezí 900 až 1100 mm a průměrný průměr zkušebních pilot činil 990 

mm. (DIETMAR, 2020) 

 

Obr. 4.26 Předpokládaná geometrie piloty a geologický profil v lokalitě statické zatěžovací zkoušky 

ve Vídni (DIETMAR, 2020) 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Statická zatěžovací zkouška byla provedena pomocí ocelového 

zatěžovacího mostu, která byl navržen pro maximální zkušební zatížení o 

velikosti 6000 kN. Zkušební most byl připojen na každém konci na ocelový 

příčník. Zatěžovací soustava byla ukotvena do betonových pilot ve čtyřech 

bodech. (DIETMAR, 2020) 
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Zkušební piloty byly centricky zatěžovány hydraulickým lisem až do 

dosažení maximálního zkušebního zatížení 6000 kN nebo do selhání 

zkušební piloty. Zatěžování probíhalo v 15 zatěžovacích krocích uvedených v 

Tab. 4.13, první zatěžovací krok o velikosti 50 kN sloužil jako předtížení dané 

zkušební piloty. Součástí zkoušky byly také dva odlehčovací kroky, a to po 

dokončení zatěžovacích kroků velikosti 1000 kN, 6000 kN. (DIETMAR, 2020) 

Tab. 4.13 Zatěžovací kroky zatěžovací zkoušky v lokalitě Vídeň (DIETMAR, 2020) 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

1 50 6 1313 11 3500 
2 288 7 1625 12 4125 
3 525 8 1938 13 4750 
4 763 9 2250 14 5375 
5 1000 10 2875 15 6000 

Svislý posun zkušebních pilot byl měře pomocí extenzometrů. Jeden 

zatěžovací krok trval tak dlouho, dokud se velikost svislého posunu zkušební 

piloty neustálila, tj. pokud přírůstek svislého posunu nepřesáhl 0,10 mm za 

posledních 20 minut. (DIETMAR, 2020) 

MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKA 

Mezní zatěžovací křivky všech pěti zkušebních pilot z tryskové injektáže 

jsou zobrazeny na Obr. 4.27. Z těchto křivek byla sestavena průměrná mezní 

zatěžovací křivka, která je znázorněna na Obr. 4.28, která byla využita k 

analýzám. Jelikož u všech mezních zatěžovacích pilot nebylo dosaženo sedání 

o velikosti 90 mm, proto tato hodnota sedání hlavy piloty nebyla v průměrné 

mezní zatěžovací křivce uvažována. 
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Obr. 4.27 Mezní zatěžovací křivky v lokalitě Vídeň (DIETMAR, 2020) 

 

Obr. 4.28 Průměrná mezní zatěžovací křivka v lokalitě Vídeň (DIETMAR, 2020) 
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4.3.3 ZPĚTNÁ ANALÝZA METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

V analýze byla použita přenosová funkce tvaru hyperboly, její definice 

a vstupní parametry viz 3.3.1. 

GEOMETRIE ZKUŠEBNÍ PILOTY 

Jelikož vývojová verze programu použitá pro účely této práce byla 

schopna používat pouze celočíselnou délku piloty, tak byla zvolena výpočtová 

délka piloty L = 5,0 m. Výpočtový průměr piloty byl zvolen d = 0,99 m. 

VLASTNOSTI MATERIÁLU ZKUŠEBNÍ PILOTY 

S přihlédnutím k informacím, které byly k dispozici, jsem se pokusila 

odhadnout Youngův modul E vzniklého betonu. Použila jsem vztah v rovnici 

(2.4), hodnotu koeficientu βE = 800 a dle kapitoly 2.4.2 hodnotu prosté tlakové 

pevnosti qu = 15 MPa. Pak tedy platí, že Youngův modul vzniklého betonu, ze 

kterého je pilota zhotovena, je E = 12 GPa. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PODLOŽÍ A GEOLOGICKÝ PROFIL 

Geologický profil a mechanické vlastnosti zemin jsou uvedeny 

v kapitole 4.3.1 v Tab. 4.12. 

PARAMETRY PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ ZÍSKANÉ ZPĚTNOU ANALÝZOU 

Při aplikaci hyperbolické přenosové funkce je nutné zvolit tzv. 

deformační parametry podloží Ms a Mb, jejich význam viz kapitola 3.3.1. Další 

parametr podloží, který musíme určit, je parametr β. Ten slouží pro výpočet 

mezního plášťového tření, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Všechny parametry 

jsou uvedeny v Tab. 4.14. 
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Tab. 4.14 Parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou v lokalitě Vídeň 

 ŠTĚRK PÍSČITÝ, STŘEDNĚ ULEHLÝ 
Deformační parametr pláště Ms [-] 0,054 
Deformační parametr paty Mb [-] 0,010 
Parametr β [-] 4,98 

MEZNÍ ODPOR NA PATĚ 

Mezní napětí na patě bylo vypočteno pomocí analytického výpočtu 

únosnosti vrtaných pilot dle rovnic (3.4), (3.5), (3.6) a (3.7) získáme hodnoty 

Nq = 26,1; Nc = 38,6; Nγ = 32,6; γ1 = 17,1 kN/m3 a γ2 = 11,0 kN/m3. Poté lze pro 

pilotu délky L = 4,6 m a průměru d = 990 mm s patou umístěnou ve štěrku 

písčitém vypočítat dle rovnice (3.3) mezní napětí na patě qb,ult = 3449,7 kPa. 

Únosnost paty piloty je poté dle rovnice (3.2) Qb,ult = 2921,0 kN pro k1 = 1,10 

a As = 0,77 m2. 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

Prvním výstupem analýzy je mezní zatěžovací křivka piloty. Na Obr. 

4.29 je srovnání mezní zatěžovací křivky ze zatěžovací zkoušky piloty s křivkou 

vypočtenou pomocí metody přenosových funkcí. 

Dalším výstupem analýzy metodou přenosových funkcí je průběh 

osových sil po délce piloty. Toto je znázorněno na Obr. 4.30. 

Průběh mezního plášťového tření byl při analýze metodou 

přenosových funkcí určen pomocí beta metody s pomocí rovnice (3.13) je 

znázorněn na Obr. 4.31, kde qs,ult značí mezní plášťové tření. Dosazením do 

rovnice (3.8), kde pro pilotu průměru d = 0,99 m platí ui = 3,1 m, hi = 1,0 m a 

fsi = qs,ult získáme mezní únosnost pláště Qs,ult = 3554,7 kN. Mezní odpor na 

patě byl vypočtený analyticky a zadaný do výpočtu, jak je zmíněno výše. 



75 
 

 

Obr. 4.29 Mezní zatěžovací křivka dle metody přenosových funkcí a dle vyhodnocení zatěžovací 

zkoušky piloty v lokalitě Vídeň 

 

Obr. 4.30 Průběh osových sil po délce zkušební piloty v lokalitě Vídeň 
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Obr. 4.31 Průběh mezního plášťového tření po délce zkušební piloty v lokalitě Vídeň 

4.3.4 VYHODNOCENÍ POMOCÍ METODY DLE CHIN (1970; 1972) 

Sestavila jsem graf závislosti sedání s hlavy piloty na poměru sedání ku 

zatížení hlavy piloty s/F (Obr. 4.32) a proložila jsem vzniklou křivku dvěma 

přímkami, jak uvádí kapitola 3.2. Sklon první (červené) přímky na Obr. 4.32 

udává přibližnou mezní sílu přenášenou pláštěm piloty Qs,ult = 3550,5, kN. 

Sklon druhé (modré) přímky na Obr. 4.32Obr. 4.12 vyjadřuje přibližnou 

celkovou únosnost piloty Qu = 6800,2 kN. Přibližná mezní síla přenášená 

patou vyšetřované piloty odpovídá rozdílu Qu a Qs,ult, tedy hodnotě Qb,ult = 

3249,7 kN. Mezní napětí na patě qb,ult = 4221,7 kPa bylo vypočteno jako podíl 

síly Qb,ult a plochy paty piloty Ab = 0,77 m2, průměr paty piloty je d = 0,99 m. 

47,3

141,9

236,6

331,2

386,0

0 100 200 300 400 500

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

mezní plášťové tření qs,ult [kPa]

hl
ou

bk
a 

z 
[m

]

MEZNÍ PLÁŠŤOVÉ TŘENÍ



77 
 

 

Obr. 4.32 Určení mezní únosnosti pláště a paty zkušební piloty využitím metody dle CHIN (1970; 

1972) v lokalitě Vídeň 

4.3.5 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ METOD PRO URČENÍ ÚNOSNOSTI PILOTY 

Pro účely srovnání výsledků jednotlivých metod byla analytickým 

výpočtem únosnosti pro vrtané piloty dopočítána mezní únosnost pláště 

piloty, kde platí rovnice (3.9) a (3.10). Parametry pro výpočet únosnosti jsou 

u1 = u2 = 3,1 m; h1 = 3,5 m; h2 = 1,1 m; k2 = 1,0; σx1 = 33,3 kPa; σx2 = 72,6 kPa; 

γr1 = γr2 = 1,0; fs1 = 25,0 kPa, fs2 = 50,5 kPa. Dle rovnice (3.8) vypočítáme 

únosnost pláště Qs,ult = 444,9 kN. Ve výpočtech byly dvě vrstvy zeminy a byly 

to vrstva štěrku písčitého nad a pod hladinou podzemní vody. 

Výsledky mezních únosností pláště a mezních odporů na patě jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 4.15. 
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Tab. 4.15 Srovnání mezních únosností pláště a mezních odporů na patě vypočítaných různými 

metodami v lokalitě Vídeň 

 mezní únosnost 
pláště Qs,ult [kN] 

mezní únosnost 
paty Qb,ult [kN] 

mezní odpor na 
patě qb,ult [kPa] 

Metoda 
přenosových funkcí 

3554,7 - - 

Metoda dle CHIN 
(1970; 1972) 

3550,5 3249,7 4221,7 

Analytický výpočet 
únosnosti pro 
vrtané piloty 

444,9 2921,0 3449,7 

4.4 LOKALITA BRNO, DOBROVSKÉHO 

Statická zatěžovací zkouška piloty tryskové injektáže byla provedena 

v blízkosti Velkého městského okruhu Dobrovského v Brně. Výsledky 

zatěžovací zkoušky sloužily pro návrh statických opatření pro Ústav anatomie 

zvířat, aby nedošlo k jeho narušení ražbou Královopolského tunelu. Mapa 

s vyznačením lokality se nachází na Obr. 4.33. (MASOPUST, 2006) 

4.4.1 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

V řešené lokalitě byl zastižen následující geologický profil: 

0,0 – 1,5 m NAVÁŽKA: hlinitopísčitá, stavební suť 
1,5 – 8,0 m HLÍNA sprašová, pevná 
8,0 – 11,0 m ŠTĚRK jílovitý, ulehlý 

„Hladina podzemní vody nebyla zjištěna.“ Na Obr. 4.34 je geologický profil 

schematicky znázorněný. Mechanické vlastnosti zemin nejsou v podkladech 

uvedeny. (MASOPUST, 2006) 
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Obr. 4.33 Vyznačení lokality statické zatěžovací zkoušky v lokalitě Brno, Dobrovského na mapě, 

bez měřítka (zdroj: https://www.google.cz/maps) 

 

Obr. 4.34 Předpokládaná geometrie piloty a geologický profil v lokalitě Brno, Dobrovského 

(MASOPUST, 2006) 
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4.4.2 PARAMETRY ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY A JEJÍ VYHODNOCENÍ 

PARAMETRY ZKUŠEBNÍ PILOTY 

Zkušební pilota byla zhotovena jednofázovou metodou tryskové 

injektáže při tryskaném množství cementové suspenze 300 l/m piloty tlakem 

30 MPa. Navržený průměr piloty byl 800 mm a navržená délka činila 9,5 m. 

Horní hrana piloty tryskové injektáže byla umístěna 0,5 m pod úrovní terénu 

a právě těchto 0,5 m bylo dobetonováno prostým betonem třídy C16/20 pro 

účely osazení zatěžovací soustavy na zkušební pilotu. Geometrie zkušebních 

pilot dle návrhu je znázorněna na Obr. 4.34. (MASOPUST, 2006) 

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA 

Statická zatěžovací zkouška byla realizována pomocí ocelového 

zatěžovacího mostu o maximální únosnosti 2500 kN. Ocelový most byl 

dlouhý 6,8 m a byl kotven dvěma sloupy tryskové injektáže délky 8,0 m, 

průměru 800 mm osově vzdálenými 6,0 m. (MASOPUST, 2006) 

„Statická zatěžovací zkouška byla navržena ve smyslu zásad ČSN EN 1997-

1: Navrhování geotechnických konstrukcí, část 1 – Obecná pravidla, a to zkouška 

typu MLT – s postupně rostoucím zatížením.“ (MASOPUST, 2006) Zkušební piloty 

byly centricky zatěžovány hydraulickým lisem až do dosažení maximálního 

zkušebního zatížení 1000 kN. Zatěžování probíhalo v 5 zatěžovacích krocích 

uvedených v Tab. 4.16, první zatěžovací krok o velikosti 100 kN sloužil jako 

předtížení zkušební piloty. Statická zatěžovací zkouška zahrnovala tři 

odlehčovací kroky, a to po dokončení zatěžovacích kroků velikosti 100 kN, 500 

kN a 1000 kN. (MASOPUST, 2006) 
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Tab. 4.16 Zatěžovací kroky zatěžovací zkoušky v lokalitě Brno, Dobrovského (MASOPUST, 2006) 

Zatěžovací 
krok 

Zatížení F 
[kN] 

1 100 
2 250 
3 500 
4 750 
5 1000 

Statická zatěžovací zkouška byla zahájena 42 dní po zhotovení 

zkušební piloty a probíhala 8,5 hodiny. Svislý posun zkušebních pilot byl měře 

pomocí čtyř úchylkoměrů. Svislý posun piloty byl odečítán každých 5 minut. 

Jeden zatěžovací krok trval tak dlouho, dokud se velikost svislého posunu 

zkušební piloty neustálila, tj. pokud přírůstek svislého posunu nepřesáhl 0,1 

mm ve třech po sobě jdoucích čteních. Každý zatěžovací i odlehčovací krok 

trval minimálně 1 hodinu. (MASOPUST, 2006) 

MEZNÍ ZATĚŽOVACÍ KŘIVKA 

K dispozici byla data pracovního diagramu statické zatěžovací zkoušky 

piloty, který je znázorněn na Obr. 4.35. Z pracovního diagramu byla 

vyhodnocena mezní zatěžovací křivka zkušební piloty z tryskové injektáže, 

která je znázorněna na Obr. 4.36. Při maximálním dosaženém zatížení 

velikosti 1000 kN bylo dosaženo k sedání hlavy piloty velikosti 3,85 mm. 

Z pracovního diagramu statické zatěžovací zkoušky bylo možné 

vyhodnotit velikosti elastických a plastických svislých deformací zkušební 

pilot. Plastická deformace na konci posledního zatěžovacího kroku činila 1,0 

mm a elastická deformace byla velikosti 2,85 mm. Sestavila jsem křivku 

finálních hodnot sedání v každém zatěžovacím kroku a křivku vyjadřující 

průběh plastických svislých deformací zkušební piloty, tyto grafy najdeme na 

Obr. 4.36. 
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Obr. 4.35 Pracovní diagram statické zatěžovací zkoušky v lokalitě Brno, Dobrovského (MASOPUST, 

2006) 

 

Obr. 4.36 Mezní zatěžovací křivky v lokalitě Brno, Dobrovského (MASOPUST, 2006) 
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PRŮBĚH ZATĚŽOVÁNÍ A SEDÁNÍ PILOTY V ČASE 

Závislost zatížení hlavy zkušební piloty a jejich svislých posunů hlavy 

piloty na čase je znázorněno na Obr. 4.37. 

 

Obr. 4.37 Průběh zatěžování piloty v čase v lokalitě Brno, Dobrovského (MASOPUST, 2006) 

4.4.3 ZPĚTNÁ ANALÝZA METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

V analýze byla použita přenosová funkce tvaru hyperboly, její definice 

a vstupní parametry viz 3.3.1. 

GEOMETRIE ZKUŠEBNÍ PILOTY 

Jelikož vývojová verze programu použitá pro účely této práce byla 

schopna používat pouze celočíselnou délku piloty, tak byla zvolena výpočtová 
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VLASTNOSTI MATERIÁLU ZKUŠEBNÍ PILOTY 

S přihlédnutím k informacím, které byly k dispozici, jsem se pokusila 

odhadnout Youngův modul E vzniklého betonu. Použila jsem vztah v rovnici 

(2.4), hodnotu koeficientu βE = 450 a dle kapitoly 2.4.2 hodnotu prosté tlakové 

pevnosti qu = 8 MPa. Pak tedy platí, že Youngův modul vzniklého betonu, ze 

kterého je pilota zhotovena, je E = 3,6 Gpa. 

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PODLOŽÍ A GEOLOGICKÝ PROFIL 

Mechanické vlastnosti podloží v řešené lokalitě nejsou známé, proto 

byly odhadnuty. Potřebné veličiny a jejich odhady jsou uvedeny v Tab. 4.17 

pro zastiženou geologii (viz kapitola 4.4.1). 

Tab. 4.17 Odhady mechanických vlastností zemin v lokalitě Brno, Dobrovského 

 HLÍNA SPRAŠOVÁ, 
PEVNÁ 

ŠTĚRK JÍLOVITÝ, 
ULEHLÝ 

Efektivní objemová tíha γ‘ [kN/m3] 20,0 20,0 
Efektivní soudržnost c‘ [kPa] 12,0 8,0 
Efektivní úhel vnitřního tření ϕ [°] 22,0 28,0 

PARAMETRY PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ ZÍSKANÉ ZPĚTNOU ANALÝZOU 

Při aplikaci hyperbolické přenosové funkce musíme zvolit tzv. 

deformační parametry podloží Ms a Mb, jejich význam viz kapitola 3.3.1. Další 

parametr podloží je parametr β. Ten slouží pro výpočet mezního plášťového 

tření, jak je popsáno v kapitole 3.3.2. Všechny parametry jsou shrnuty v Tab. 

4.18. 
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Tab. 4.18 Parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou v lokalitě Brno, Dobrovského 

 HLÍNA SPRAŠOVÁ, 
PEVNÁ 

ŠTĚRK JÍLOVITÝ, 
ULEHLÝ 

Deformační parametr pláště Ms [-] 0,0020 0,0038 
Deformační parametr paty Mb [-] - 0,0100 
Parametr β [-] 0,8 1,8 

MEZNÍ ODPOR NA PATĚ 

Mezní napětí na patě bylo vypočteno pomocí analytického výpočtu 

únosnosti vrtaných pilot dle rovnic (3.4), (3.5), (3.6) a (3.7) získáme hodnoty 

Nq = 14,7; Nc = 25,8; Nγ = 14,6; γ1 = 20,0 kN/m3 a γ2 = 20,0 kN/m3. Poté lze pro 

pilotu délky L = 10,0 m a průměru d = 800 mm s patou umístěnou ve štěrku 

jílovitém vypočítat dle rovnice (3.3) mezní napětí na patě qb,ult = 4655,5 kPa. 

Únosnost paty piloty je poté dle rovnice (3.2) Qb,ult = 2691,1 kN pro k1 = 1,15 

a As = 0,50 m2. 

VYHODNOCENÍ ANALÝZY METODOU PŘENOSOVÝCH FUNKCÍ 

Prvním výstupem analýzy je mezní zatěžovací křivka piloty. Na Obr. 

4.38 je srovnání mezní zatěžovací křivky ze zatěžovací zkoušky piloty s křivkou 

vypočtenou pomocí metody přenosových funkcí. 

Dalším výstupem analýzy metodou přenosových funkcí je průběh 

osových sil po délce piloty, což je znázorněno na Obr. 4.39. 

Průběh mezního plášťového tření byl při analýze metodou 

přenosových funkcí určen pomocí beta metody s pomocí rovnice (3.13) je 

znázorněn na Obr. 4.40, kde qs,ult značí mezní plášťové tření. Dosazením do 

rovnice (3.8), kde pro pilotu průměru d = 0,8 m platí ui = 2,5 m, hi = 1,0 m a fsi 

= qs,ult získáme mezní únosnost pláště Qs,ult = 2915,4 kN. Mezní odpor na patě 

byl vypočtený analyticky a zadaný do výpočtu, jak je zmíněno výše. 
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Obr. 4.38 Mezní zatěžovací křivka dle metody přenosových funkcí a dle vyhodnocení zatěžovací 

zkoušky piloty v lokalitě Brno, Dobrovského 

 

Obr. 4.39 Průběh osových sil po délce zkušební piloty v lokalitě Brno, Dobrovského 
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Obr. 4.40 Průběh mezního plášťového tření po délce zkušební piloty v lokalitě Brno, Dobrovského 

4.4.4 SROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ METOD PRO URČENÍ ÚNOSNOSTI PILOTY 

Pro účely srovnání výsledků jednotlivých metod byla analytickým 

výpočtem únosnosti pro vrtané piloty dopočítána mezní únosnost pláště 

piloty, kde platí rovnice (3.9) a (3.10). Parametry pro výpočet únosnosti jsou 

u1 = u2 = 2,5 m; h1 = 8,0 m; h2 = 2,0 m; k2 = 1,0; σx1 = 80,0 kPa; σx2 = 180,0 kPa; 

γr1 = γr2 = 1,0; fs1 = 56,02 kPa, fs2 = 103,71 kPa. Dle rovnice (3.8) vypočítáme 

únosnost pláště Qs,ult = 1647,6 kN. 

Vyhodnocení únosnosti zkušební piloty metodou dle CHIN (1970; 1972) 

(kapitola 3.2) nebylo provedeno, jelikož zatěžovací zkouška neposkytla 

dostatečné množství dat. 

Výsledky mezních únosností pláště a mezních odporů na patě jsou pro 

přehlednost shrnuty v Tab. 4.19. 
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Tab. 4.19 Srovnání mezních únosností pláště a mezních odporů na patě vypočítaných různými 

metodami v lokalitě Brno, Dobrovského 

 mezní únosnost 
pláště Qs,ult [kN] 

mezní únosnost 
paty Qb,ult [kN] 

mezní odpor na 
patě qb,ult [kPa] 

Metoda 
přenosových funkcí 

2915,4 - - 

Analytický výpočet 
únosnosti 

1647,6 2691,1 4655,5 

4.5 SHRNUTÍ A ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 

Dohledávané parametry přenosových funkcí získané zpětnou analýzou 

Ms a β ze všech analyzovaných lokalit jsou pro přehlednost a porovnání 

uvedeny v Tab. 4.20. Deformační parametr paty piloty Mb byl zvolen u všech 

analýz stejné velikosti 0,01, hodnota vychází z doporučení zdroje BOHN, a 

další (2016). 

Tab. 4.20 Shrnutí parametrů podloží zjištěných analýzou statických zatěžovacích zkoušek 

LOKALITA DRUH ZEMINY 
PARAMETRY ZEMINY 

Ms Mb β 
Bratislava, 
GUTHAUS 

štěrkopísek 0,0180 - 6,05 
jíl 0,0038 0,0100 0,75 

Bratislava. Eden 
Park ZZ1 

štěrk písčitý, ulehlý 0,0240 0,0100 5,50 

Bratislava. Eden 
Park ZZ2 

štěrk písčitý, ulehlý 0,0340 0,0100 5,05 

Vídeň 
štěrk písčitý, středně 
ulehlý 

0,0540 0,0100 4,98 

Brno, 
Dobrovského* 

hlína sprašová, 
pevná 

0,0020 - 0,80 

štěrk jílovitý, ulehlý 0,0038 0,0100 1,8 

*Parametry v lokalitě Brno, Dobrovského mohou být zatížené chybou, jelikož při statické 

zatěžovací zkoušce bylo dosaženo jen malého maximálního sedání. 
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Dle BOHN, a další (2016) se deformační parametr pláště piloty Ms pro 

vrtané i ražené piloty v soudržných zeminách pohybuje v rozsahu přibližně 

0,0028 až 0,0042, v nesoudržných zeminách v rozsahu 0,0032 až 0,0050. 

Zjištěné hodnoty deformačního parametru v soudržných zeminách přibližně 

souhlasí se zdrojem BOHN, a další (2016). Naopak hodnoty parametru 

v nesoudržných zeminách zjištěné v rámci této práce jsou desetkrát vyšší 

než dle BOHN, a další (2016). To značí, že doporučené hodnoty dle BOHN, a 

další (2016) mohou být výrazně nadhodnocené a jejich využití k výpočtu 

únosnosti pláště pilot může vést k nebezpečným výsledkům. 

ROLLINS, a další (2005) sestavili sumarizaci hodnot parametru β 

z analýz pilot a jejich podloží provedených po celém světě. Zaměřují se na 

piloty umístěné v hrubozrnných zeminách. Parametr β nabývá hodnot 

spadajících do širokého intervalu, jelikož je závislý na hloubce a je 

nelineární, jak se uvádí v kapitole 3.3.2 a je znázorněno na Obr. 3.3. Pro štěrky 

se hodnoty pohybují v rozmezí 0,43 (hloubka = 19,5 m) až 9,0 (hloubka = 0,84 

m). V píscích se parametr β pohybuje v rozmezí 0,27 (hloubka = 13,57 m) až 

4,86 (hloubka = 0,85 m. Pokles parametru β s hloubkou potvrzuje hodnota 

pro štěrk jílovitý v lokalitě Brno, Dobrovského, jelikož je nižší než u ostatních 

hrubozrnných zemin v Tab. 4.20, vrstva této zeminy je ve větší hloubce. 

Je třeba poznamenat, že ve vývojové verzi programu poskytnutým 

Ústavem geotechniky, Fakulty stavební VUT v Brně nebylo možné zohlednit 

pokles parametru β s hloubkou. To má za následek, že mezní zatěžovací 

křivky vypočtené metodou přenosových funkcí vykazují odchylky od 

odpovídajících mezních zatěžovacích křivek zjištěných statickou zatěžovací 

zkouškou, což je zřejmé např. na Obr. 4.41. Plášťového tření, bez zohlednění 

vlivu hloubky, pak může vykazovat v menších hloubkách nižší hodnoty a ve 

vyšších hloubkách naopak vyšší hodnoty. 
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Mezní únosnosti paty dané piloty z tryskové injektáže určené 

analytický výpočtem pro vrtané piloty a metodou dle CHIN (1970; 1972) se 

příliš neliší. Naopak mezní únosnost pláště piloty z tryskové injektáže určená 

analytickým výpočtem pro vrtané piloty je výrazně nižší než hodnoty mezních 

únosností určených metodou dle CHIN (1970; 1972) a beta metodou 

(metodou přenosových funkcí). To zřejmě může indikovat, že mezní únosnost 

pláště piloty z tryskové injektáže je několikanásobně větší než pilot vrtaných. 

 

Obr. 4.41 Porovnání mezních zatěžovacích křivek v analyzovaných lokalitách, ZZ = statická 

zatěžovací zkouška, MPF = metoda přenosových funkcí 
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5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo vyhodnotit a porovnat mezní zatěžovací křivky pilot 

z tryskové injektáže zjištěné statickou zatěžovací zkouškou a predikcí pomocí 

metody přenosových funkcí. Součástí byl odhad mezní únosnosti paty a 

pláště jednotlivých pilot různými metodami a srovnání těchto hodnot. 

Bylo provedeno vyhodnocení statických zatěžovacích zkoušek sloupů 

tryskové injektáže ze čtyř lokalit. Byla provedena predikce mezních 

zatěžovacích křivek metodou přenosových funkcí (využity hyperbolické 

přenosové funkce) a dohledány deformační parametry přenosové funkce Mb, 

Ms a parametr β pro výpočet plášťového tření tzv. beta metodou. Metodou 

dle CHIN (1970; 1972) a analytickým výpočtem únosnosti vrtaných pilot byly 

odhadnuty mezní únosnosti pláště a mezní napětí na patě pro jednotlivé 

piloty. Výsledky byly porovnány. 

Deformační parametr paty piloty Mb byl zvolen 0,01 pro všechny 

analýzy, tato hodnota je doporučená dle BOHN, a další (2016). Její změna 

měla minimální vliv na výslednou mezní zatěžovací křivku, v porovnání 

s ostatními parametry. 

Deformační parametr pláště piloty Ms se v nesoudržných zeminách 

charakteru štěrku až štěrku písčitého pohyboval v intervalu 0,018 až 0,054, 

v soudržných zeminách charakteru jílu až sprašové hlíny v intervalu 0,0020 až 

0,0038. Zjištěné hodnoty deformačního parametru Ms v jílech až sprašových 

hlínách přibližně souhlasí s doporučeními dle BOHN, a další (2016). 

Překvapivě, hodnoty parametru Ms ve štěrcích až štěrcích písčitých jsou 

desetkrát vyšší než doporučené hodnoty dle BOHN, a další (2016). 

Doporučené hodnoty dle BOHN, a další, (2016) tedy mohou být výrazně 

nadhodnocené a může být nebezpečné jejich využití k predikci mezní 

zatěžovací křivky. 
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Hodnota parametru β pro výpočet plášťového tření po délce piloty 

pomocí tzv. beta metody se v nesoudržných zeminách charakteru štěrku až 

štěrku písčitého pohybovala v rozmezí 4,98 až 6,05, v soudržných zeminách 

charakteru jílu až sprašové hlíny se parametr pohyboval v rozsahu 0,75 až 

0,80. Rozdíl hodnot v nesoudržných a soudržných zeminách vyjadřuje, že 

v zeminách soudržných se plášťové tření mobilizuje pomaleji než v zeminách 

nesoudržných. 

Mezní napětí na patě dané piloty určené analytickým výpočtem pro 

vrtané piloty a analýzou mezní zatěžovací křivky metodou dle CHIN (1970; 

1972) dosahovalo vzájemně blízkých hodnot, rozdíl hodnot v této práci činil 

maximálně přibližně 15 %. Únosnost pláště dané piloty určená analytickým 

výpočtem pro vrtané piloty se několikanásobně lišila od hodnot určených 

analýzou mezní zatěžovací křivky metodou dle CHIN (1970; 1972) a beta 

metodou (metodou přenosových funkcí). To pravděpodobně ukazuje, že 

piloty z tryskové injektáže vykazují podstatně větší únosnost pláště než piloty 

vrtané. 

Je zřejmé, že trysková injektáž předtavuje ve vhodných geologických 

podmínkách velmi efektivní a výhodnou metodu hlubinného založení. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

As plocha paty piloty 
B průměr piloty 
c charakteristická soudržnost zeminy pod patou piloty 
C konstanta vyjadřující počáteční hodnotu přímky na ose vyjadřující poměr 

sedání s ku zatížení piloty s/Q 
c' efektivní soudržnost zeminy 

c : v poměr cementu ku vodě 
cMC soudržnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle Mohr-Coulomba 
cT soudržnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle Trescy 
d, dp průměr paty piloty 
ds změna sedání hlavy piloty 
E Youngův modul pružnosti 
E50% Youngův sečnový modul při 50% přetvoření  
F svislé zatížení hlavy piloty 
fsi mezní plášťové tření v i-té vrstvě zeminy 
hi délka piloty v i-té vrstvě zeminy 
K součinitel zemního tlaku 
K0 součinitelé klidového zemního tlaku 
k1 součinitel zvětšení únosnosti vlivem délky piloty 
k2 součinitel bočního zemního tlaku na piloty 
Kp součinitel pasivního zemního tlaku 
ks koeficient tečení (creep rate) 
L délka piloty 
m inverzní hodnota sklonu přímky v grafu závislosti sedání s na poměru sedání 

ku zatížení hlavy piloty s/Q 
Mb deformační parametr paty piloty 
Ms deformační parametr pláště piloty 

N60 korelovaný počet úderů ze standartní penetrační zkoušky 
Nc, Nq, Nγ součinitelé únosnosti pro vrtanou pilotu 
Q, dQ svislé zatížení/změna svislého zatížení hlavy piloty 
qb napětí/odpor na patě piloty 
qb,ult mezní odpor na patě 
Qb,ult  mezní únosnost paty piloty 
qs plášťové tření 
qs,ult mezní plášťové tření 
Qs,ult  mezní únosnost pláště piloty 
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qu prostá tlaková pevnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží 
Qu mezní únosnost piloty 
Rd únosnost paty piloty/mezní odpor na patě piloty 
s sedání/svislý posun hlavy piloty 
sb sedání paty piloty 
si, si+1 velikosti sedání hlavy piloty v časech ti a ti+1 
ss sedání segmentu piloty 
TI trysková injektáž 
ti, ti+1 dva po sobě následující časy odečtu sedání na snímačích 
t uplynulý čas 
Ubk charakteristická únosnost paty piloty 
ui obvod piloty v i-té vrstvě zeminy 
Usk charakteristická únosnost pláště piloty 
Uvk charakteristická únosnost vrtané, osamělé, velkoprůměrové piloty 
z hloubka od povrchu 
β parametr vyjadřující charakter zeminy  
βE koeficient pro daný typ zeminy 
γ efektivní objemová tíha zeminy 
γ1 vážený průměr efektivních objemových tíh vrstev zemin podél dříku piloty 
γ2 efektivní objemová tíha zeminy pod patou piloty 
γi efektivní objemová tíha i-té vrstvy zeminy 
γr1 součinitel vlivu technologie 
γr2 součinitel vlivu působení základové půdy 
γsat saturovaná objemová tíha zeminy 
δ efektivní třecí úhel na rozhraní pilota-zemina 
σ normálové napětí 
σ‘p překonsolidační napětí 
σ‘v geostatické napětí v hloubce z 
σori geostatické napětí stanovené v polovině i-té vrstvy zeminy 
σxi boční napětí na plášti piloty 
τ smyková pevnost materiálu vzniklého tryskovou injektáží zeminy 
ϕ charakteristický úhel vnitřního tření zeminy pod patou piloty 
ϕMC úhel vnitřního tření materiálu vzniklého tryskovou injektáží dle Mohr-

Coulomba 
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