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Abstrakt 

 

Úkolem bakalářské práce Zakládání v Palkovicích je porovnání podmínek pro zakládání 

v různých lokalitách v okolí Palkovic. Jako kritérium pro porovnání byl použit výpočet 

únosnosti základové půdy a výpočet sedání základové konstrukce. V daných lokalitách se 

uvažovaly situace bez vlivu podzemní vody i s vlivem podzemní vody.  

  

Klíčová slova 

  
Eurokód 7, základová patka, smyková krabicová zkouška, edometrická zkouška stlačitelnosti, 

únosnost nestejnorodé základové půdy, výpočtové kombinace dle ČSN EN 1997 – 1, sedání 

základové konstrukce. 

  

Abstract 
  

Objective of this bachelor´s thesis Foundation in region of Palkovice is to compare the 

conditions of foundations in different locations in the region of Palkovice. Calculations of 

bearing capacity of foundation soil and settlement analysis of the foundation structure were 

the criteria of comparison. Variants with and without groundwater were included in the 

calculations. 
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1. ÚVOD 

1.1. Cíl bakalářské práce 

Bakalářská práce s názvem Zakládání v Palkovicích má popsat základové poměry v oblasti 

Palkovic a porovnat vhodný způsob založení plošného základu v jednotlivých lokalitách. 

S ohledem na skeletový nosný systém stavební konstrukce bylo zvoleno založení na patkách. 

Porovnávání vhodnosti jednotlivých lokalit je provedeno výpočtem únosnosti a sedání. 

1.2. Základová patka 

Patka patří společně se základovým pásem, roštem a deskou do skupiny takzvaných 

plošných základů. Pro skeletové nosné systémy je typickým způsobem založení. Představuje 

nejlevnější, nejjednodušší a zároveň dostatečně únosnou variantu. Pro centrické zatížení se 

navrhuje čtvercového půdorysu. V případě mimostředného zatížení je výhodné navrhnout 

obdélníkový půdorys s delší stranou ve směru excentricity. Poměr stran je maximálně 2 : 3. 

Používají se patky prefabrikované i monolitické, z prostého betonu. V případě většího 

namáhání z železobetonu. S rostoucí výškou se z důvodů ušetření materiálu navrhuje 

stupňovitý tvar. [1] 

1.3. Výběr lokalit 

V rámci bakalářské práce byly vytipovány dvě lokality s pro oblast typickými 

geologickými profily. V první z nich, lokalitě A, byla vyhloubena kopaná sonda a provedeny 

laboratorní rozbory odebraných vzorků zemin. Geologický profil druhé lokality, lokality B, 

byl sestaven na základě dat poskytnutých Geofondem a po konzultaci s paní prof. RNDr. 

Milenou Šamalíkovou, CSc. z firmy Simgeo, která prováděla geotechnický průzkum v oblasti 

Palkovic. Výpočtové hodnoty laboratorně nestanovovaných parametrů zemin byly stanoveny 

pomocí literatury [13].  
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2. GEOMORFOLOGICKÉ A GEOLOGICKÉ POMĚRY    

V OBLASTI PALKOVIC 

2.1. Geomorfologické poměry v okolí Palkovic 

Z geomorfologického hlediska se oblast Palkovic nachází v oblasti Západobeskydského 

podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina a podcelku Štramberská vrchovina Vnějších 

Západních Karpat.  

Podle převažujícího horninového materiálu je reliéf Západních Karpat rozdělen 

horizontálně a vertikálně s pozvolně modelovaným tvarem terénu. Horizontální členění je 

charakteristické pro území ze slepenců a flyšových, hrubě klastických pískovců, které jsou 

odolnější vůči zvětrávacím procesům než měkčí jílovce a drobně klastické pískovce. Terén 

z jílovců a drobně klastických pískovců je specifický již zmiňovanou pozvolnou, měkkou 

modelací. [4] 

Reliéf Západních Karpat je rozdělen na erozně - denudační pahorkatiny, strukturně - 

denudační pahorkatiny a hornatiny, které převažují nad erozně - akumulačními kotlinami, 

brázdami a výraznými dny údolí. Typický směr pásem hřebenů ze severovýchodu na 

jihozápad je dán odolnými pískovci. Ty tvoří základ hřebenů a jejich směr je blízký osám 

jednotlivých vyvrásněných a předsunutých příkrovů. [4] 
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2.2. Geologické poměry v okolí Palkovic 

2.2.1. Mezozoikum a terciér 

Geologický vývoj v období mezozoika a terciéru je v oblasti Palkovic řazen do slezské 

jednotky. Slezská jednotka se dělí na kelčský, bašský a godulský vývoj. Přičemž pro geologii 

Palkovic je směrodatný bašský vývoj. Jako jediný ze tří jmenovaných se může pochlubit 

úplným sledem křídových sedimentů od berriasu až po maastricht. [3] 

Křída v Bašském vývoji je v oblasti Palkovic zastoupena Těšínsko-hradišským souvrstvím, 

respektive jeho Chlebovickými vrstvami. Chlebovická facie se skládá z tmavých jílovců, 

laminovaných pískovců a slepenců skluzového charakteru. V období svrchní křídy se nad 

Těšínsko-hradišťským souvrstvím vytvořilo nadložní Bašské souvrství o mocnosti 250 až 350 

metrů. Pro tento středně až hrubě rytmický flyšový sled je typická sukcese vápnitého 

pískovce, spongiového rohovce, gradačně zvrstveného vápence a zelenošedého vápnitého 

jílovce. Závěr bašského vývoje je v oblasti Palkovic označován příznačně jako Palkovické 

souvrství. To z časového hlediska zasahuje ještě i do terciéru. Mocnost souvrství, ve kterém 

se střídají tmavé až černošedé jíly s převládajícími hrubozrnnými až střednězrnnými 

křemennými pískovci a s tiloidními slepenci, dosahuje až 500 metrů. [3, 4] 

S nástupem Terciéru, v období paleogénu, pokračovala mořská sedimentace z předchozí 

křídy. V oblasti Palkovic se však tato sedimentace neprojevila, což má za následek absenci 

paleogenních sedimentů. Neogénní sedimenty se v okolí Palkovic také nenacházejí. [3, 4] 

2.2.2. Kvartér 

Zastoupení kvartérních sedimentů už je rozsáhlejší. Pleistocénní sedimenty v naší oblasti 

jsou převážně kamenitohlinitá a písčitohlinitá eluvia, částečně překrytá deluviálními 

sedimenty, glacifluviální písky a písčité štěrky, fluviální štěrky, deluvio - eolické 

písčitohlinité sedimenty a sprašová hlína. Z přelomu pleistocénu a holocénu se zde nacházejí 

deluviální převážně hlinitokamenité sedimenty s případnými ojedinělými bloky. Fluviální, 

převážně písčitohlinité sedimenty jsou pak typické pro období holocénu. [5]  

  



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 12 - 

 

Legenda ke geologické mapě  

Kvartér  – holocén: 5 – fluviální, převážně písčitohlinité sedimenty nerozlišené; pleistocén 

– holocén: 9 – deluviální, převážně kamenitohlinité sedimenty, 10 – deluviální, převážně 

hlinitokamenité sedimenty; pleistocén: sprašové hlíny, 13 – deluvio-eolické sedimety 

písčitohlinité, 16 – proluviální štěrky (střední pleistocén, mladší úroveň), 21 – písčité tilly 

bazální morény, 22 – glacifluviální písky a písčité štěrky, 24 – převážně písčitohlinitá eluvia 

částečně přikrytá deluviálními sedimenty, 25 – převážně kamenitohlinitá eluvia částečně 

překrytá deluviálními sedimenty; Terciér – podlezská jednotka: 29 – třinecké souvrství – jíly, 

jílovce, písky, pískovce (senon – svrchní eocén), slezská jednotka – bašský vývoj: 41 –  

palkovické souvrství – terigenní flyš, slepence, pískovce, prachovce (senon – paleocén), 42 – 

bašské vrstvy – terigenní a karbonátový flyš, pískovce s rohovci, jílovce, slínovce (alb – 

senon), 43 – chlebovické vrstvy – pískovce, slepence, jílovce (apt – alb)  

Obr. 1 Geologická mapa Palkovice a okolí. [5] 
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Typy kvartérních sedimentů 

Kamenitohlinitá a písčitohlinitá eluvia vznikla postupným zvětráváním mateční horniny 

bez následného přemístění těchto rozrušených částí. Tak vznikají plynulé přechody mezi 

mateční horninou a eluviem. [6]  

Deluviální neboli svahové sedimenty vznikly, jak už název napovídá, pohybem 

zvětralých částí hornin dolů po svahu vlivem působení gravitace. Tento pohyb může být 

usnadněn působením vody, ledu nebo větru a podle toho se pak svahové sedimenty dělí na: 

[7] 

- gravitační svahové sedimenty 

- gravitační sesuvové 

- gravitační ploužené 

- gravitační proudové 

- splachové 

Gravitační svahové sedimenty vznikají pohybem (pádem, kutálením apod.), který je 

způsoben výhradně gravitací. Z toho vyplývá, že jsou typické pro svahy s většími sklony bez, 

nebo s malým množstvím zeleně. Typické jsou pro období pleistocénu, kdy vlivem střídání 

teplot docházelo k rozvolnění horniny. [7] 

Gravitační sesuvové sedimenty vznikají sesouváním podél smykových ploch při porušení 

rovnováhy. [7] 

K pohybu gravitačních ploužených sedimentů přispívá kromě gravitace objemová změna 

materiálů, plastický pohyb vodou nasycených materiálů a kryogenní procesy. Vznikaly v době 

glaciálního období pleistocénu, případně později v teplejších dobách v horských oblastech. [7] 

Pozice gravitačních proudových sedimentů je omezena lineárními depresemi. Pro jejich 

tvorbu je nejdůležitější dostatečné nasycení transportovaných hmot vodou. [7] 
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Splachové sedimenty vznikají působením dešťové vody, která při stékání po svahu přenáší 

erodované horniny. V období tání vznikají na stejném principu splachové sedimenty 

způsobené táním sněhu (ledu). I přes malou mocnost patří mezi významné sedimenty 

z období Holocénu. [7] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluviální sedimenty jsou erodované horniny transportované a usazené vodními toky.  

Sedimentace však nemusí probíhat nutně jen v korytě řeky, ale může k ní docházet i mimo 

něj. Ukládání mimo koryto probíhá v době povodní, kdy se řeka vylévá do okolního území. 

Transport částic je zajištěn prouděním vody. Podle způsobu pohybu samotných klastů 

rozeznáváme:  

- trakci (sunutí, kutálení) 

- saltaci (poskok),  

- pohyb v suspenzi, případně v ledových krách 

  

Obr. 2 Typy akumulací sedimentů vyskytujících se v horském reliéfu. [7] 
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Rychlost transportu je závislá na hydraulickém spádu toku a množství vody vzhledem 

k velikosti částic.  Tvorba fluviálních sedimentů je typická pro pleistocén, kdy se střídaly 

doby ledové a meziledové. Velké výkyvy teplot způsobovaly rozrušování hornin, které byly 

následně transportovány rozvodněnými toky. [7] 

Jako glaciální jsou označovány sedimenty, jejichž vznik je spjat s ledovci. Může se jednat 

o sedimenty uložené ledovcem případně ty, jejichž sedimentace byla ledovcem ovlivněna. Za 

glaciální sedimenty se považují i ty, které sedimentovaly v již poměrně velké vzdálenosti od 

ledovce, ale jejich mineralogické a petrografické složení je ledovcem ovlivněno. Základní 

dělení: 

- ledovcové sedimenty 

- glacifluviální sedimenty 

- glacilakustrinní sedimenty 

- glacimarinní sedimenty 

Ledovcové neboli glacigenní sedimenty vznikly transportací a následným uložením 

ledovcem. Dříve se označovaly jako souvková hlína, dnes se častěji používá výraz till. 

Vznik glacifluviálních sedimentů, jak už název napovídá, je ovlivněn nejen působením 

ledovce, ale i proudící vodou.  

Galacilakustrinní sedimenty se vytvářely v jezerech, do kterých přitékala tavná voda 

z ledovců. 

Glacimarinní sedimenty jsou mořské sedimenty obsahující materiál z rozpouštějících se 

ledovců. Jsou také jediné, které se v České republice nenacházejí. [7] 
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Eolické sedimenty vznikají sedimentací po předchozím přenosu větrem. Na jejich přenosu 

se může částečně podílet například i svahová nebo fluviální činnost. Dle zrnitosti rozlišujeme 

eolické sedimenty s převahou: 

- prachu (až 90% částic s velikostí 0,01 – 0,06 mm) 

- písku (převaha pískových zrn) 

- drobnozrnného štěrku (převaha štěrkových zrn) [7] 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 3 Model eolického transportu a sedimentace. [7] 
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3. TEORETICKÝ ZÁKLAD 

3.1. Laboratorní zkoušky 

Pro laboratorní měření byly kopanou metodou odebrány čtyři neporušené vzorky zeminy 

z různých hloubek. Pro uchování původního uložení byly použity tenkostěnné odběrné válce. 

Jedná se o vzorky 606 N z hloubky 0,4m, 607 N z hloubky 0,8m, 608 N z hloubky 1,5m 

a 609 N z hloubky 2,4m. Naměřené hodnoty u jednotlivých vzorků jsou zpracovány do 

tabulky, která je obsažena v příloze str. 33.  

Na vzorcích byly dle možností provedeny tyto zkoušky: 

- fyzikální indexové zkoušky 

- měření smykové pevnosti ve smykovém krabicovém přístroji 

- měření edometrického modulu stlačitelnosti v edometru 

V dalším textu jsou uvedeny laboratorní postupy zkoušek, které byly provedeny v rámci 

bakalářské práce. 

3.1.1. Fyzikální indexové zkoušky 

Vlhkost zeminy w  

Mezery mezi jednotlivými pevnými částicemi zeminy mohou být částečně nebo úplně 

vyplněny vodou. Tato voda ovlivňuje pevnostní charakteristiky zeminy. Například 

u jílovitých zemin se s rostoucím obsahem vody zvyšuje její stlačitelnost a snižuje pevnost. 

[8] 

Laboratorní určení vlhkosti zeminy w 

Zvážením předem připravené, čisté a vysušené váženky, získáme hodnotu m1.Váženku 

naplníme jemnozrnnou zeminou o hmotnosti cca 50 g s průměrem zrna do 2 mm. Zvážením 

dostaneme hmotnost m2. Váženku se zeminou vložíme na 24 hodin do sušící pece s vnitřní 
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teplotou 100–110 °C pro získání ustálené hmotnosti. Po vyjmutí z pece váženku opět zvážíme 

a tím získáme hodnotu m3. Výslednou hodnotu vlhkosti zjistíme vyčíslením vzorce: 

   
     

     
 

  

  
          

kdy mw  představuje hmotnost vody v pórech a md hmotnost vysušené zeminy. [8] 

Konzistence 

Je závislá na obsahu jílovitých minerálů a vody. Podle množství vody obsažené v zemině 

rozeznáváme čtyři základní konzistenční stavy: tekutý, plastický, pevný a tvrdý. Stav tekutý, 

kdy zeminu protlačíme mezi prsty při sevření ruky v pěst. Plastický stav, který dále 

rozdělujeme na měkký a tuhý. V měkkém stavu je možné hnětení zeminy, v tuhém stavu má 

zemina charakteristickou pevnost, při jejímž dosažení dochází k plastickému přetvoření 

a můžeme vytvářet válečky o průměru 3 mm. Stav pevný charakterizuje pevná zavlhlá 

zemina, ze které nelze vytvořit váleček o průměru 3 mm, protože dochází k drolení zeminy. 

Stav tvrdý nastává při velmi malém obsahu vody, zemina má světlý vzhled a vykazuje křehké 

chování. Přechody mezi jednotlivými konzistenčními stavy jsou v místě tzv. konzistenčních 

mezí. Pro určení čísla plasticity Ip a stupně konzistence Ic jsou rozhodující meze tekutosti 

a plasticity. [8] 

Laboratorní určení meze plasticity wp  

Do misky se zeminou frakce menší než 0,5 mm přidáme malé množstvím vody. Po 

důkladném promíchání odebereme malý vzorek, ze kterého uděláme kuličku. Tu pak 

rozválíme po dřevěném prkýnku na válečky o průměru 3 mm. V okamžiku, kdy se váleček při 

dosažení průměru 3 mm začíná drolit na části o délce 8 až 10 mm, odebíráme vzorky do 

váženky a zjistíme jejich příslušnou vlhkost. Pro větší přesnost je třeba postup opakovat 2 – 3. 

Výpočtem průměru z naměřených hodnot dostaneme vlhkost na mezi plasticity wp. [8] 

Laboratorní určení meze tekutosti wL 

Přes síto s otvory o velikosti 0,4 mm přesijeme přibližně 250 g zeminy v závislosti na jejím 

typu. Přilijeme menší množství vody a pomocí stěrky dokonale promícháme. Vzorkem 

naplníme kovovou misku až po okraj, vyvarujeme se přitom vytvoření vzduchových bublin. 
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Přesah odstraníme laboratorním nožem. Misku vložíme do Vasiljevova přístroje tak, aby se 

hrot kužele dotýkal povrchu vzorku. Spustíme přístroj a po vniknutí kužele do vzorku 

odečteme hloubku vniknutí. Měla by být v rozmezí 10 - 30 mm. Pro zjištění vlhkosti 

odebereme cca 20 g vzorku do váženky. Celý postup opakujeme nejméně dvakrát, přičemž by 

se jednotlivé hloubky zaboření hrotu měly lišit. Získané hodnoty vlhkosti jsou vyneseny do 

grafu na svislou osu a příslušné hodnoty zaboření hrotu na osu vodorovnou. Získáme body, 

kterými proložíme přímku a zpětně odečteme vlhkost pro zaboření hrotu 20 mm. Tato vlhkost 

je vlhkostí na mezi tekutosti wL. [8] 

Index plasticity Ip:             

Stupeň konzistence Ic:      
    

     
 

Hustota pevných částic ρs – je dána poměrem hmotnosti pevných částí zeminy k jejich 

objemu. Přičemž vodu pevně vázanou, která se nevypaří sušením zeminy při 105 °C, bereme 

jako součást zeminy. [8] 

Laboratorní určení hustoty pevných částic ρs  

Vzorek zeminy neobsahující póry menší než 0,125 mm vsypeme do předem připraveného 

pyknometru známého objemu V o hmotnosti m1. Zvážením získáme hmotnost m2. Vzorek 

v pyknometru zalijeme destilovanou vodou o teplotě 20 °C a dostaneme hmotnost m3. 

Hustotu vody při 20 °C ρw najdeme ve fyzikálních tabulkách. Hustotu pevných částic pak 

získáme dosazením do vzorce: [8]  

    
         

           
 [kg/m

3
] 

Objemová hmotnost zeminy ρ – je dána jako hmotnost zeminy o jednotkovém objemu. 

Přičemž uvažujeme i s póry v zemině. Póry mohou být zčásti nebo zcela vyplněny vodou. [8] 

Laboratorní určení objemové hmotnosti zeminy v přirozeném uložení ρ 

Lze ji určit několika způsoby. Nejjednodušší je v případě neporušeného vzorku použít 

vyřezávací kroužek známého objemu V. Vyříznutý vzorek zvážíme a získáme hmotnost 



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 20 - 

vzorku m. Objemovou hmotnost zeminy v přirozeném uložení ρ získáme dosazením do 

vzorce: [8] 

   
 

 
 [kg/m

3
] 

Laboratorní určení objemové hmotnosti suché zeminy ρd 

Můžeme spočítat dosazením do vzorce: 

   
 

       
  [kg/m

3
] 

kde ρ je objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení, která byla již dříve laboratorně 

určena, a w je původní vlhkost zeminy, kterou jsme také již dříve laboratorně zjistili. [8]  

3.1.2. Měření smykové pevnosti ve smykovém krabicovém přístroji 

Smyková krabicová zkouška 

Jedná se o konsolidovanou, odvodněnou zkoušku CID. Vzorek je zcela zkonsolidován 

a velikost pórového tlaku je v důsledku velmi pomalého nanášení smykového napětí nulová. 

Z tohoto důvodu jsou výsledkem efektivní parametry, soudržnost zeminy cef a úhel vnitřního 

tření    . [8, 9] 

Laboratorní provedení smykové krabicové zkoušky s řízeným posunem: 

Čtyři stejně hodnotné vzorky zeminy umístíme do krabicových částí smykového přístroje 

tak, aby je dokonale vyplnily. Nastavíme požadované normálové síly, které působí na vzorky 

přes písty v horní krabici. Nejmenší z nich by měla odpovídat původnímu napětí z hloubky 

odběru vzorku a nejvyšší by měla přesahovat hodnotu napětí od přitížení stavbou zhruba 

o 20 %. Konsolidace je umožněna uložením vzorku mezi dvě porézní destičky. Řízeným 

posunem pohyblivé části smykové krabice při konstantním normálovém napětí dosáhne 

smykové napětí na smykové ploše svého maxima a následuje smykové porušení vzorku 

zeminy. Při tomto konstantním normálovém napění   je smykové napětí  , které představuje 

smykovou pevnost zeminy, vypočteno dosazením do vzorce: 

   
 

 
  [MPa]      

 

 
 [MPa]  
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kde T je smyková síla ve smykové ploše, N je normálová síla ke smykové ploše, A je 

velikost smykové plochy. Během zkoušky je automaticky zaznamenávána velikost smykové 

síly a posunutí. Po vynesení do grafu je patrná závislost nárůstu smykové pevnosti v závislosti 

na posunu. Z grafu lze pak odečíst smykové napětí pro získání vrcholné hodnoty φef, cef, 

případně, pokud nedojde k plastickému přetvoření, pro reziduální hodnoty φef, cef. [8, 9] 

3.1.3. Měření edometrického modulu stlačitelnosti v edometru 

Edometrická zkouška stlačitelnosti 

Je založena na bázi jednoosého namáhání vzorku zeminy v přístroji zvaném Edometr. 

Pomocí této zkoušky se zjišťují přetvárné parametry zeminy, důležité pro výpočet sedání. 

Zejména pak edometrický modul přetvárnosti Eoed. Jednoosé namáhání volíme z čistě 

praktického hlediska. V praxi není zemině zatížené na větší ploše umožněna deformace do 

stran, dochází pouze ke svislé deformaci zmenšením objemu pórů. [8, 9] 

Laboratorní provedení edometrické zkoušky stlačitelnosti 

Vzorek zeminy umístíme do edometrického prstence známé výšky h. Prstenec vložíme do 

přístroje a vzorek zatížíme pomocí závaží, které vyvolá napětí odpovídající původnímu 

geostatickému napětí z hloubky odběru. Jedná se o tzv. rekonsolidaci. Při ustáleném sedání 

zaznamenáme hodnotu stlačení    a rekonsolidaci považujeme za ukončenou. Vzorek 

postupně zatěžujeme dalšími stupni napětí   , přičemž platí, že následující stupeň je 1,5 - 

2,5krát větší než předchozí. Přitěžování ukončíme při dosažení napětí, které je asi o 30% vyšší 

než odhadované budoucí napětí od zatížení stavbou. Výsledky měření vyjádříme zatěžovací 

edometrickou křivkou, kde   
  

 
 je závislé na změně přitěžovacího napětí   . Edometrický 

modul přetvárnosti pak vypočítáme dosazením do vzorce: [8, 9] 

     
       

       
 

Uvedené zkoušky byly v rámci bakalářské práce provedeny na vzorcích zemin (N 606, 

N 607, N 608 a N 609) odebraných z Lokality A (viz. Výpočet únosnosti a sedání). Jsou 

shrnuty v tabulce obr. 7 a jsou použity pro výpočet únosnosti základové půdy a sedání v dané 

lokalitě. 
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3.2. Únosnost základové půdy 

V rámci bakalářské práce byly vybrány geologické profily typické pro oblast Palkovic. 

Bylo srovnáno chování zatížené základové patky ve vybraných lokalitách. Uvažovány byly 

různé geologické podmínky. 

U obou vybraných lokalit (viz Výpočet únosnosti a sedání) se jedná o nestejnorodou 

základovou půdu. Výpočet únosnosti pro takovýto případ je numericky poměrně složitý, 

a proto byl pro jeho zjednodušení a hlavně zrychlení použit program Microsoft Excel. 

Výpočty jsou uvedeny v příloze str. 1 - 29. 

Princip výpočtu vychází z vážených průměrů výpočtových parametrů    (úhlu tření), 

   (soudržnosti) a    (objemové tíhy) stanovených podél smykové plochy viz obr. 4.  

   
                                

   
 

   
                                

   
 

   
                 

  
 

 

Z uvedeného vyplývá, že musíme stanovit průběh smykové plochy, která se vytváří pod 

základovou konstrukcí. Tak získáme její celkovou délku a délky jednotlivých úseků     

Postup výpočtu je patrný z obrázku 4.  

Obr. 4 Průběh smykové plochy u nestejnorodé základové půdy. 
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K výpočtu je dále potřeba určit hloubku smykové plochy zs a také vodorovný dosah 

smykové plochy ls v úrovni základové spáry.  

   
        

         
 
  

    
 
 
 
     
 

       
 

   
   
 

            
 

 
    

 
 
      

 

Úhel   pro logaritmickou spirálu, která omezuje plochu mezi aktivním a pasivním 

Rankinovým klínem, nabývá hodnot od 0° do 90°. Poloměr logaritmické spirály r se vypočítá 

z rovnice:  

      
             

Hodnotu úhlu vnitřního tření   pro výše uvedené výpočty zs, ls a r je třeba odhadnout 

a následně porovnat s hodnotou získaného váženého průměru   . V případě, že se tyto 

hodnoty výrazněji liší, je třeba provést nový odhad a výpočet, dokud nezískáme přibližně 

stejné hodnoty.  

V případě výskytu podzemní vody se vliv nadlehčení započítá do objemové tíhy  . 

Vliv excentrického zatížení od momentu se započítá zmenšením efektivní plochy základu 

dle vzorce:  

            

           ;             

Výpočtová únosnost se pak spočítá dle rovnice: 

                                                

   
 

 
                   

kde: c zahrnuje vliv soudržnosti, N jsou součinitelé únosnosti závisející na výpočtovém 

úhlu vnitřního tření, s jsou součinitelé tvaru základu, d vliv hloubky založení, b vliv šířky 
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základu, i vliv šikmosti zatížení, g jsou součinitelé šikmosti terénu a γ je objemová tíha 

zeminy nad a pod základovou spárou. [10, 11, 12]  
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3.3. Sedání základové patky 

Pro výpočet sedání rozlišujeme dva základní typy základů, poddajný a tuhý. Při 

předpokladu rovnoměrného rozdělení kontaktního napětí dojde u poddajného základu 

k průhybu tak, že střední část sedne více než okrajové části. U tuhého základu je sednutí 

střední části v porovnání s poddajným základem menší a okrajových částí větší. Místo, kde 

tuhý i poddajný základ sednou stejně, nazýváme charakteristický bod.  

Pro základ s obdélníkovým půdorysem je charakteristický bod ve vzdálenosti 0,37 x l a 

0,37 x b od středu. Napětí σz pod tímto bodem určíme pomocí součinitele I, který získáme 

z grafu na základě poměru z/b a l/b.  

         

σol .......... napětí od přitížení v základové spáře 

Postup výpočtu sedání je patrný z obr. 5.  

Při výpočtu napětí σz pro patku nahrazujeme hloubku z náhradní hloubkou zr.  

       

χ .......... součinitel vlivu hloubky založení 

 

Sednutí základu s: 

  
        

    
 

     .......... původní napětí v zemině 

m  .......... opravný součinitel přitížení pro výpočet konečného sednutí základové půdy 

Eoed .......... edometrický modul zeminy [11, 12] 
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Obr. 5 Průběhy napětí pod základovou patkou. [10, 11] 

 

Poznámka: 

Napětí σs (        ) se označuje jako strukturní pevnost. Jedná se o napětí, od kterého 

nevzniká deformace v zemině. [12] 

ČSN EN 1997-1 doporučuje hodnotu opravného součinitele přitížení m = 0,2. [11] 
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Hloubka  

[m]
Popis

Zatřídění zemin 

dle ISO 14 688

Název 

zeminy

Zatřídění zeminy 

dle ČSN 73 

1001

Pojmenování 

zeminy

Vzorek odebrán 

z hloubky [m]

0,0-0,4

tmavě hnědý 

prachovitý slabě  

písčitý jíl, pevný

sasiCl
písčitý 

siltovitý jíl
F6=CI

Jíl se střední 

plasticitou
0,4

0,4-0,8

světle hnědý 

prachovitý 

písčitý jíl, pevný

sasiCl
písčitý 

siltovitý jíl
F4=CS Jíl písčitý 0,8

0,8-1,5

tmavě hnědý 

písčitý štěrk, 

s příměsí 

kamenů do 5%, 

zavlhlý  

msaCGr

středně 

zrnný 

písčitý 

hrubozrnný 

štěrk

G2=GP-Cb

Šterk špatně 

zrněný s 

kameny

1,5

1,5-2,4
Hnědý písčitý 

štěrk, zavlhlý
saCGr

písčitý 

hrubozrnný 

štěrk

G2=GP-Cb
Štěrk špatně 

zrněný
2,4

4. GEOTECHNICKÝ PRŮZKUM 

V rámci geotechnického průzkumu lokality A (viz kapitola 1.3. Výběr lokalit) byla 

zhotovena kopaná sonda o rozměrech 1,4 x 1,0 m do hloubky 2,4 m. Svrchní vrstvu tvoří 

tmavě hnědý jíl se střední plasticitou o mocnosti 0,4 m. Pod ní je vrstva světle hnědého 

písčitého jílu o mocnosti 0,4 m. Následuje vrstva tmavě hnědého štěrku s příměsí kamenů 

o mocnosti 0,7 m. Spodní vrstva o mocnosti 0,9 m je tvořena štěrkem hnědé barvy. Viz obr. 6.  

 

 

 

 

 

  

Obr. 6 Geologický profil kopané sondy. 
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4.1. Výsledky laboratorních zkoušek 

Výsledky laboratorních zkoušek byly ovlivněny porušením vzorků, způsobeným ručním 

odebíráním. Tato skutečnost se nejvíce projevila u edometrické zkoušky stlačitelnosti, 

provedené na vzorcích odebraných z vrstev 0,8 – 1,5 m a 1,5 – 2,4 m. Jedná se o vzorky 

střednězrnného písčitého hrubozrnného štěrku a písčitého hrubozrnného štěrku obr. 7. Tedy 

o nesoudržné zeminy. 

Mechanické vlastnosti nesoudržných zemin jsou ovlivněny zejména vzájemným uložením 

zrn v původním uložení zeminy. Toto původní vzájemné uložení zrn bylo v našem případě 

narušeno ručním odebíráním vzorků. Zkoušené štěrky navíc nesplňovaly podmínku pro 

zkoušení, že velikost zrn nemá překročit 3 mm. Tím došlo ke změně mechanických vlastností 

zemin, které se projevilo při edometrické zkoušce stlačitelnosti. Proto je běžné, že u štěrků se 

mechanické vlastnosti neměří laboratorně. 

Stanovení hodnot edometrických modulů použitých pro výpočet sedání bylo provedeno 

podle literatury [13], pomocí které jsme určili i chybějící efektivní hodnoty úhlu vnitřního 

tření a soudržnosti zemin obr. 8. 
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1 2 3 4

číslo vzorku - - 606 N 607 N 608 N 609 N

sonda - - S-1 S-2 S-3 S-4

hloubka - [m] 0,4 0,8 1,5 2,4

vlhkost zeminy  W [%] 19,9 20,8 21,5 15,8

mez tekutosti     WL [%] 38,5 45,8 - -

mez plasticity WP [%] 24,3 22,1 - -

číslo plasticity IP [%] 14,2 23,7 0,00 0,00

stupeň konzistence Ic - 1,31 1,05 0,00 0,00

konzistence - - pevná pevná - -

zatřídění zeminy dle ISO 14 688 - sasiCl sasiCl msaCGr saCGr

název zeminy - -
písčitý siltovitý 

jíl

písčitý siltovitý 

jíl

střednězrněný 

písčitý 

hrubozrnný štěrk

písčitý 

hrubozrnný štěrk

zatřídění zeminy dle ČSN 731001 - F6=Cl F4=CS G2=GP-Cb G2=GP

pojmenování zeminy - -
Jíl se střední 

plasticitou
Jíl písčitý

Štěrk špat. zrn. s 

kameny 

Štěrk špatně 

zrněný

propustnost z křiv. zrni. k [m/s] 1,30E-08 3,40E-08 4,00E-02 8,20E-03

objem. hmotnost zeminy ρ [kg/m
3
] 1860 - 2038 2364

obj. hm. suché zeminy ρd
[kg/m

3
] 1607 - 1677 2043

hustota pevných částic ρs
[kg/m

3
] 2533 2539 - -

pórovitost n [%] 36,6 - - -

stupeň nasycení Sr [%] 69,2 - - -

soudržnost efek. cuef [kPa] 12 - - -

úhel vnitř. tření efek ϕef [°] 30 - - -

0,01-0,05 0,01-0,05 0,01-0,05 0,01-0,05

Eoed [MPa] - - 10,9 15,0

0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10

Eoed [MPa] - - 15,8 14,7

0,10-0,15 0,10-0,15 0,10-0,15 0,10-0,15

Eoed [MPa] - - 14,3 12,7

0,15-0,20 0,15-0,20 0,15-0,20 0,15-0,20

Eoed [MPa] - - 15,0 15,0

pořadové číslo

stlačitelnost

pro obor napětí

pro obor napětí

pro obor napětí

pro obor napětí

 

 

  
Obr. 7 Výsledky laboratorních měření lokalita A. 
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soudržnost efek. cef [kPa] 12 10,78 1,08 1,725

úhel vnitř. tření efek ϕef [°] 30 27,42 42,04 39,675

0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10 0,05-0,10

Eoed [MPa] 6,6 7,2 86 62

0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20 0,10-0,20

Eoed [MPa] 9,3 10 105 75

pro obor napětí

pro obor napětí
stlačitelnost

 

Obr. 8 Opravené výsledky laboratorních měření podle Vrtka lokalita A. 
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5. VÝPOČTY ÚNOSNOSTI A SEDÁNÍ DLE ČSN EN 1997 – 1 

5.1. Uvažované lokality 

Lokalita A  

Geologický profil lokality A tvoří tmavě hnědý písčitý siltovitý jíl o mocnosti 0,4 m, světle 

hnědý písčitý siltovitý jíl o mocnosti 0,4 m, tmavě hnědý střednězrnný písčitý hrubozrnný 

štěrk o mocnosti 0,7 m a hnědý písčitý hrubozrnný štěrk o mocnosti 0,9 m. Parametry zemin 

pro výpočet jsou brány z výsledků laboratorních zkoušek viz tabulka obr. 7 a 8. V lokalitě 

byla zjištěna kolísající hladina podzemní vody. Při přívalových deštích dosahuje H.P.V. až do 

úrovně základové spáry. Proto je ve výpočtové části hodnocena situace bez vlivu podzemní 

vody a s vlivem hladiny podzemní vody v úrovni základové spáry. 

Lokalita B 

Geologický profil této lokality tvoří tuhá sprašová hlína o mocnosti 2,5 m, měkká sprašová 

hlína o mocnosti 2 m, středně ulehlý písčitý štěrk o mocnosti 2,7 m a středně ulehlý říční štěrk 

o mocnosti 3 m. Profil byl sestaven na základě dat poskytnutých Geofondem a po konzultaci 

s paní prof. RNDr. Milenou Šamalíkovou, CSc. z firmy Simgeo, která prováděla 

geotechnický průzkum v oblasti Palkovic. Výpočtové hodnoty parametrů zemin byly 

stanoveny pomocí literatury [13]. Kolísání hladiny podzemní vody je závislé na množství 

vody v blízké vodní nádrži Olešná. Proto je ve výpočtové části hodnocena situace bez vlivu 

podzemní vody a s vlivem hladiny podzemní vody v úrovni základové spáry. 

  



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 32 - 

Lokalita A 

 

 

 
Písčitý siltovitý jíl 

 

 
Písčitý siltovitý jíl 

 
Středně zrnný písčitý 

hrubozrnný štěrk 

 

 

 
Písčitý hrubozrnný 

štěrk 

Lokalita B 

 

 

Sprašová hlína, tuhá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sprašová hlína, měkká 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Písčitý štěrk středně ulehlý 

 

 Obr. 10 Geologický profil lokalita A. Obr. 11 Geologický profil lokalita B. 

 

vz – odběr vzorků pro laboratorní rozbor  
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A1 A2

γg příznivé 1,00 1,00

γg nepříznivé 1,35 1,00

γq příznivé 0,00 0,00

γq nepříznivé 1,50 1,30

Součinitelé zatížení

Stálé

Proměnné

M1 M2

Úhel vnitřního tření γϕ´ 1,00 1,25

Soudržnost γc´ 1,00 1,25

Objemová tíha γγ 1,00 1,00

Součinitele pro parametry zemin

R1 R2 R3

Únosnost γ 1,00 1,40 1,00

Usmyknutí γ 1,00 1,10 1,00

Součinitele odporu zemin

5.2. Výpočtové kombinace pro výpočet únosnosti základu dle ČSN EN 

1997-1 

A1 + M1 + R1 

A2 + M2 + R1 

A1 + M1 + R2 

A1(2) + M2 + R3 

Součinitelé pro výpočet:  

 

 

 

 

 

 

[11] 

 

 

 

 

Obr. 12 Součinitelé zatížení. 

Obr. 13 Součinitelé pro parametry zemin. 

Obr. 14 Součinitelé odporu zemin. 
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5.3. Parametrická studie únosnosti základové patky 

Výpočtem byla stanovena únosnost základové půdy pod základovou patkou v daných 

lokalitách A a B. Šířka patky b = 1,4 m, délka l = 1,4 m a výška h = 0,5 m. Výsledné 

maximální vertikální zatížení působí centricky v patě základu. Vlastní tíha konstrukce, 

započítána je i vlastní tíha patky, je Vg = 430 kN. Proměnné zatížení od užívání stavby má 

hodnotu Vq = 270 kN a Mq = 30 kNm. Vliv excentricity se zahrne zmenšením efektivní 

plochy základu o dvojnásobek excentricity. Konstrukce bude založena v hloubce d = 0,9 m.  

 

  

Obr. 9 Základová patka. 
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Lokalita A 

Parametry základové půdy: 

1. Vrstva: písčitý siltovitý jíl 

objemová tíha   γ = 18,6 kN/m
3
 

soudržnost    cef  = 12 kPa 

úhel vnitřního tření  φef  = 30 ° 

hloubka vrstvy   h = 0,4 m 

edometrický modul  Eoed  = 6,6 MPa 

2. Vrstva: písčitý siltovitý jíl 

objemová tíha   γ = 19,5 kN/m
3 

soudržnost    cef = 10,8 kPa 

úhel vnitřního tření  φef = 27,5 ° 

hloubka vrstvy   h = 0,4 m 

edometrický modul  Eoed = 7,2 MPa 

3. Vrstva: středně zrnný písčitý hrubozrnný štěrk 

objemová tíha   γ = 20,0 kN/m
3 

soudržnost    cef = 1,1 kPa 

úhel vnitřního tření  φef = 42 ° 

hloubka vrstvy   h = 0,6 m 

edometrický modul  Eoed = 86 MPa 
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4. Vrstva: písčitý hrubozrnný štěrk 

objemová tíha   γ = 23,7 kN/m
3 

soudržnost   cef = 1,7 kPa 

úhel vnitřního tření  φef = 39,5 ° 

hloubka vrstvy   h = 0,9 m 

edometrický modul  Eoed = 61 MPa 

Smyková plocha: 

hloubka smykové plochy   zs = 3,087 m 

délka smykové plochy   ls = 11,193 m 

Vážené průměry: 

objemová tíha    γ = 22,8 kN/m
3 

γ = 12,7 kN/m
3
 (voda v úrovni základové spáry) 

soudržnost     cef = 1,6 kPa 

úhel vnitřního tření   φef = 40 ° 
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Rd 3416 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 1086 kPa

σde A2 435 kPa

Výsledek Dostatečné únosná

Výsledek

Rd 2440 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 1086 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 1086 kPa

σde A2 435 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 1997 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 638 kPa

σde A2 435 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečné únosná

Rd 1427 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek Dostatečně únosná

Výsledek

Rd 638 kPa

σde A1 547 kPa

Výsledek Dostatečně únosná

Výsledek

Rd 638 kPa

σde A2 435 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Výsledky výpočtu únosnosti základové patky v lokalitě A: 

A1 + M1 + R1 

     

 

Obr. 15 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 20 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R1 

   

   

Obr. 16 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 21 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M1 + R2 

    

  

Obr. 17 Bez vlivu podzemní vody.   Obr. 22 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M2 + R3 

       

 

Obr. 18 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 23 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R3 

    

 

Obr. 19 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 24 H.P.V. v úrovni základové spáry. 
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Lokalita B 

Parametry základové půdy: 

1. Vrstva: sprašová hlína, tuhá 

objemová tíha   γ = 19,9 kN/m
3 

soudržnost    cu = 56 kPa, cef = 12 kPa 

úhel vnitřního tření  φu = 7 °, φef = 28 ° 

hloubka vrstvy   h = 2,5 m 

edometrický modul   Eoed = 4,5 MPa 

2. Vrstva: sprašová hlína, měkká 

objemová tíha   γ = 19,5 kN/m
3 

soudržnost    cu = 20 kPa, cef = 7 kPa 

úhel vnitřního tření  φu = 1 °, φef = 29 ° 

hloubka vrstvy   h = 2 m 

edometrický modul  Eoed = 2,9 MPa 

3. Vrstva: písčitý štěrk, středně ulehlý 

objemová tíha   γ = 18,5 kN/m
3 

soudržnost    cef = 0 kPa 

úhel vnitřního tření  φef = 38 ° 

hloubka vrstvy   h = 2,7 m 

edometrický modul  Eoed = 20,8 MPa 
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4. Vrstva: říční štěrk, středně ulehlý 

objemová tíha   γ = 18,9 kN/m
3 

soudržnost    cef = 0 kPa 

úhel vnitřního tření  φef = 39 ° 

hloubka vrstvy   h = 3 m 

edometrický modul  Eoed = 25 MPa 

 

Smyková plocha: 

hloubka smykové plochy   zsu = 1,092 m, zsef = 1,967 m 

délka smykové plochy   lsu = 2,459 m, lsef = 5,784 m 

Vážené průměry: 

Totální parametry 

objemová tíha    γ = 19,9 kN/m
3
 

γ  = 9,9 kN/m
3
 (voda v úrovni základové spáry) 

soudržnost     cu = 56 kPa 

úhel vnitřního tření   φu = 7 ° 

Efektivní parametry 

objemová tíha    γ = 19,9 kN/m
3
 

γ  = 9,9 kN/m
3
 (voda v úrovni základové spáry) 

soudržnost     cu = 10,2 kPa 

úhel vnitřního tření   φef = 28 °  
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Rd 588 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 439 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek Dostatečné únosná

Výsledek

Rd 420 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečné únosná

Rd 439 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 439 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 567 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 421 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 405 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečné únosná

Rd 421 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek Nedostatečně únosná

Výsledek

Rd 421 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Výsledky výpočtů únosnosti základové patky v lokalitě B - totální parametry: 

A1 + M1 + R1 

     

 

Obr. 25 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 30 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R1 

     

  

Obr. 26 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 31 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M1 + R2 

      

 

Obr. 27 Bez vlivu podzemní vody.   Obr. 32 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M2 + R3 

       

Obr. 28 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 33 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R3 

  

  

 
Obr. 29 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 34 H.P.V. v úrovni základové spáry. 
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Rd 984 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 490 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek Dostatečné únosná

Výsledek

Rd 703 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 490 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 490 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 712 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Dostatečně únosná

Rd 357 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 509 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek Nedostatečné únosná

Výsledek

Rd 357 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek Nedostatečně únosná

Výsledek

Rd 357 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Výsledky výpočtů únosnosti základové patky v lokalitě B - efektivní parametry: 

A1 + M1 + R1 

     

 

Obr. 35 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 40 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R1 

     

  

Obr. 36 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 41 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M1 + R2 

     

   

Obr. 37 Bez vlivu podzemní vody.  Obr. 42 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A1 + M2 + R3 

  

      

Obr. 38 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 43 H.P.V. v úrovni základové spáry. 

A2 + M2 + R3 

  

  

 

Obr. 39 Bez vlivu podzemní vody. Obr. 44 H.P.V. v úrovni základové spáry. 
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Rd 363 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 294 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek Nedostatečně únosná

Výsledek

Rd 141 kPa

σde A1 546 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Rd 117 kPa

σde A2 434 kPa

Výsledek

Výsledek

Nedostatečně únosná

Výpočet podle zjednodušeného vzorce pro φu = 0 ° 

Výpočet únosnosti základové půdy pro jemnozrnné zeminy třídy F s úhlem vnitřního tření 

φud ≈ 0 ° a pevností danou soudržností cu  lze provést dle vzorce:  

                        

kde        je tlak nadloží nad základovou spárou, 

               vliv sklonu základové spáry α od vodorovné, 

                  vliv tvaru základu, 

              
  

      
     Hd  je vliv vodorovného zatížení. [14] 

V prvním případě je uvažováno, že podzákladí tvoří sprašová hlína tuhé konzistence 

s parametry smykové pevnosti φu = 0 ° a cu = 56 kPa. Výslednou únosnost dle jednotlivých 

kombinací udávají tabulky obr. 45 a 46: 

A1 + M1 + R1     A2 + M2 + R1 

 

 

Obr. 45 Výpočet dle [14]. Obr. 46 Výpočet dle [14]. 

 

V případě, že by u lokality B nastala situace, kdyby základovou půdu tvořila sprašová hlína 

měkké konzistence v celé aktivní zóně (sprašová hlína, měkká, F6, viz Obr. 11), dosahovala 

by hodnota únosnosti základové půdy dle jednotlivých kombinací viz obr. 47 a 48: 

A1 + M1 + R1     A2 + M2 + R1 

 

 

Obr. 47 Výpočet dle [14]. Obr. 48 Výpočet dle [14]. 



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 43 - 

z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

3. vrstva 0,30 0,20 23,38 4,68 111,17 106,49 75,77 71,09 0,37 0,25

3. vrstva 0,60 0,20 29,49 5,90 73,77 67,88 50,28 44,38 0,32 0,21

4. vrstva 1,00 0,20 39,03 7,81 50,53 42,72 34,44 26,63 0,35 0,22

4. vrstva 1,50 0,20 50,95 10,19 32,34 22,15 22,04 11,85 0,18 0,10

4. vrstva 2,00 0,20 62,87 12,57 26,28 13,70 17,91 5,33 0,11 0,04

4. vrstva 2,50 0,20 74,79 14,96 16,17 1,21 11,02 -3,94 0,01 -0,03

4. vrstva 3,00 0,20 86,71 17,34 13,14 -4,20 8,95 -8,39 -0,03 -0,07

4. vrstva 3,50 0,20 98,63 19,73 8,08 -11,64 5,51 -14,22 -0,10 -0,12

s [mm] 1,34 0,81

z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

3. vrstva 0,30 0,20 20,38 4,08 111,17 107,09 75,77 71,69 0,37 0,25

3. vrstva 0,60 0,20 23,49 4,70 73,77 69,08 50,28 45,58 0,32 0,21

4. vrstva 1,00 0,20 29,03 5,81 50,53 44,72 34,44 28,63 0,37 0,23

4. vrstva 1,50 0,20 35,95 7,19 32,34 25,15 22,04 14,85 0,21 0,12

4. vrstva 2,00 0,20 42,87 8,57 26,28 17,70 17,91 9,33 0,15 0,08

4. vrstva 2,50 0,20 49,79 9,96 16,17 6,21 11,02 1,06 0,05 0,01

4. vrstva 3,00 0,20 56,71 11,34 13,14 1,80 8,95 -2,39 0,01 -0,02

4. vrstva 3,50 0,20 63,63 12,73 8,08 -4,64 5,51 -7,22 -0,04 -0,06

s [mm] 1,48 0,90

5.4. Parametrická studie sedání základové patky 

Výpočtem bylo porovnáno sedání základové patky v daných lokalitách A a B. Šířka patky 

b = 1,4 m, délka l = 1,4 m a výška h = 0,5 m. Hloubka založení d = 0,9 m. Výsledné 

maximální vertikální zatížení působí centricky v patě základu. Vlastní tíha konstrukce, 

započítána i vlastní tíha patky, Vg = 430 kN. Proměnné zatížení Vq = 270 kN, Mq = 30 kNm. 

Excentricitu od momentu lze zanedbat dle ČSN EN 1997-1. 

Sedání základové patky v lokalitě A bez vlivu podzemní vody 

Obr. 49 Sedání bez vlivu podzemní vody – lokalita A. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 1,34 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 0,81 mm 

Sedání základové patky v lokalitě A s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Obr. 50 H.P.V. v úrovni základové spáry – lokalita A. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 1,48 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 0,90 mm  
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z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

1. vrstva 0,30 0,20 23,89 4,78 108,79 104,01 74,39 69,61 6,93 4,64

1. vrstva 0,60 0,20 29,87 5,97 72,53 66,56 49,59 43,62 4,44 2,91

1. vrstva 0,90 0,20 35,84 7,17 54,40 47,23 37,19 30,03 3,15 2,00

1. vrstva 1,20 0,20 41,81 8,36 42,31 33,95 28,93 20,57 3,02 1,83

1. vrstva 1,60 0,20 49,78 9,96 34,25 24,29 23,42 13,46 2,16 1,20

2. vrstva 2,00 0,20 57,59 11,52 24,18 12,66 16,53 5,01 2,18 0,86

2. vrstva 2,50 0,20 67,36 13,47 15,11 1,64 10,33 -3,14 0,28 -0,54

2. vrstva 3,00 0,20 77,13 15,43 12,09 -3,34 8,27 -7,16 -0,69 -1,48

s [mm] 22,16 13,44

z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

1. vrstva 0,30 0,20 20,89 4,18 108,79 104,61 74,39 70,21 6,97 4,68

1. vrstva 0,60 0,20 23,87 4,77 72,53 67,76 49,59 44,82 4,52 2,99

1. vrstva 0,90 0,20 26,84 5,37 54,40 49,03 37,19 31,83 3,27 2,12

1. vrstva 1,20 0,20 28,81 5,76 42,31 36,55 28,93 23,17 3,25 2,06

1. vrstva 1,60 0,20 28,78 5,76 34,25 28,49 23,42 17,66 2,53 1,57

2. vrstva 2,00 0,20 32,59 6,52 24,18 17,66 16,53 10,01 3,04 1,73

2. vrstva 2,50 0,20 37,36 7,47 15,11 7,64 10,33 2,86 1,32 0,49

2. vrstva 3,00 0,20 42,13 8,43 12,09 3,66 8,27 -0,16 0,76 -0,03

2. vrstva 3,60 0,20 47,86 9,57 8,05875 -1,51 5,51 -4,06 -0,26 -0,70

3. vrstva 4,10 0,20 52,13 10,43 6,04 -4,38 4,13 -6,29 -0,11 -0,15

s [mm] 25,66 15,64

Sedání základové patky v lokalitě B bez vlivu podzemní vody 

Obr. 51 Bez vlivu podzemní vody – lokalita B. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 22,16 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 13,44 mm 

Sedání základové patky v lokalitě B s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Obr. 52 H.P.V. v úrovni základové spáry – lokalita B. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 25,66 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 15,64 mm 

  



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 45 - 

z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

2. vrstva 0,30 0,20 23,78 4,76 108,79 104,04 74,39 69,63 10,40 6,96

2. vrstva 0,60 0,20 29,64 5,93 72,53 66,60 49,59 43,66 6,66 4,37

2. vrstva 0,90 0,20 35,51 7,10 54,40 47,30 37,19 30,09 4,73 3,01

2. vrstva 1,20 0,20 41,37 8,27 42,31 34,04 28,93 20,66 4,54 2,75

2. vrstva 1,60 0,20 49,18 9,84 34,25 24,41 23,42 13,58 3,26 1,81

2. vrstva 2,00 0,20 57,00 11,40 24,18 12,78 16,53 5,13 2,20 0,88

2. vrstva 2,50 0,20 66,77 13,35 15,11 1,76 10,33 -3,02 0,30 -0,52

2. vrstva 3,00 0,20 76,54 15,31 12,09 -3,22 8,27 -7,04 -0,67 -1,46

s [mm] 32,09 19,79

z[m] m[-] σor,i[kPa] m*σor,i[kPa] σz1[kPa] σz1-m*σor,i[kPa] σz2 [kPa] σz2-m*σor,i[kPa] ∆h1[mm] ∆h2[mm]

2. vrstva 0,30 0,20 20,78 4,16 108,79 104,64 74,39 70,23 10,82 7,27

2. vrstva 0,60 0,20 23,64 4,73 72,53 67,80 49,59 44,86 7,01 4,64

2. vrstva 0,90 0,20 26,51 5,30 54,40 49,10 37,19 31,89 5,08 3,30

2. vrstva 1,20 0,20 29,37 5,87 42,31 36,44 28,93 23,06 5,03 3,18

2. vrstva 1,60 0,20 33,18 6,64 34,25 27,61 23,42 16,78 3,81 2,31

2. vrstva 2,00 0,20 37,00 7,40 24,18 16,78 16,53 9,13 2,89 1,57

2. vrstva 2,50 0,20 41,77 8,35 15,11 6,76 10,33 1,98 1,16 0,34

2. vrstva 3,00 0,20 46,54 9,31 12,09 2,78 8,27 -1,04 0,58 -0,22

2. vrstva 3,60 0,20 52,26 10,45 8,06 -2,39 5,51 -4,94 -0,41 -0,85

3. vrstva 4,10 0,20 56,53 11,31 6,04 -5,26 4,13 -7,17 -0,13 -0,17

s [mm] 36,38 22,62

Sedání základové patky v lokalitě B bez vlivu podzemní vody 

V případě, že by u lokality B nastala situace, kdy by základovou půdu tvořila sprašová 

hlína měkké konzistence v celé aktivní zóně (sprašová hlína, měkká, F6, viz Obr. 11), došlo 

by k celkovému sednutí základové patky viz obr. 53 a 54. 

Situace s 2. vrstvou dosahující do úrovně základové spáry 

Obr. 53 Bez vlivu podzemní vody – lokalita B. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 32,09 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 19,79 mm 

Sedání základové patky v lokalitě B s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Situace s 2. vrstvou dosahující do úrovně základové spáry 

Obr. 54 H.P.V. v úrovni základové spáry – lokalita B. 

Sedání od vlastní tíhy konstrukce: s = 36,38 mm 

Sedání od zatížení konstrukce: s = 22,62 mm 
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6. ZÁVĚR 

Úkolem bakalářské práce Zakládání v Palkovicích bylo srovnat chování základové patky 

v různých geologických poměrech typických v oblasti Palkovic. Porovnání bylo provedeno 

pomocí výpočtu únosnosti základové půdy a výpočtu sedání základové konstrukce v daných 

lokalitách A a B viz kapitola 5.1.  

Výsledek porovnání daných lokalit je patrný z následujících grafů: 

Obr. 55 Únosnost základové půdy lokalita A 

bez vlivu podzemní vody. 

Obr. 56 Únosnost základové půdy lokalita A 

H.P.V. v úrovni základové spáry. 

Obr. 57 Únosnost základové půdy lokalita B  

bez vlivu podzemní vody. 

Obr. 58 Únosnost základové půdy lokalita B 

H.P.V. v úrovni základové spáry. 
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Obr. 59 Únosnost základové půdy lokalita B  

bez vlivu podzemní vody. 

Obr. 60 Únosnost základové půdy lokalita B 

H.P.V. v úrovni základové spáry. 

Obr. 61 Únosnost základové půdy lokalita B  

2. vrstva k základové spáře kombinace 

A1+M1+R1. 

Obr. 62 Únosnost základové půdy lokalita B  

2. vrstva k základové spáře kombinace 

A2+M2+R2. 
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Obr. 63 Sedání základové konstrukce lokalita A 

bez vlivu podzemní vody. 

Obr. 64 Sedání základové konstrukce lokalita A 

H.P.V. v úrovni základové spáry. 

 

Obr. 65 Sedání základové konstrukce lokalita B 

bez vlivu podzemní vody. 

Obr. 66 Sedání základové konstrukce lokalita B 

H.P.V. v úrovni základové spáry. 
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Obr. 67 Sedání základové konstrukce lokalita B 

bez vlivu podzemní vody – 2. vrstva až do 

úrovně základové spáry. 

Obr. 68 Sedání základové konstrukce lokalita B 

H.P.V. v úrovni základové spáry – 2. 

vrstva až do úrovně základové spáry. 

 

Únosnost základové půdy z lokality B, jak je patrné z grafu obr. 57 až 62, je nevyhovující 

pro tento způsob založení. Sedání v této lokalitě je několikanásobně větší než v lokalitě A obr. 

63 až 68. V lokalitě A zároveň vyšla vyhovující únosnost základové půdy viz obr. 55 a 56. 

Z toho vyplývá, že pro výstavbu skladovací haly by byla vhodnější lokalita A.  
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Laboratorní zkoušky 

Vlhkost zeminy 

w  vlhkost zeminy 

m1  hmotnost váženky 

m2  hmotnost váženky s 50 g vzorku zeminy 

m3  hmotnost váženky s 50 g vzorku po vysušení 

mw  hmotnost vody v pórech 

md  hmotnost vysušené zeminy 

Konzistence 

Ip  číslo plasticity 

Ic  stupeň konzistence 

wp  mez plasticity 

wL  mez tekutosti 

Hustota pevných částic 

ρs  hustota pevných částic 

V  objem pyknometru 

m1  hmotnost pyknometru 

m2  hmotnost pyknometru se vzorkem zeminy 

m3  hmotnost pyknometru se vzorkem zeminy zalitým destilovanou vodou 
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ρw  hustota vody při 20 °C 

Objemová hmotnost zeminy 

V  objem vzorku zeminy 

m  hmotnost vzorku zeminy 

ρ  objemová hmotnost zeminy 

Objemová hmotnost suché zeminy 

ρd  objemová hmotnost suché zeminy 

ρ  objemová hmotnost zeminy v přirozeném uložení 

w  původní vlhkost zeminy 

Smyková krabicová zkouška 

CID  konsolidovaná izotropně odvodněná zkouška 

cef  efektivní soudržnost zeminy 

φef  efektivní úhel vnitřního tření 

τ  smykové napětí 

T  smyková síla ve smykové ploše 

A  smyková plocha 

σ  normálové napětí 

N  normálová síla ke smykové ploše 

Edometrická zkouška stlačitelnosti 

Eoed  edometrický modul stlačitelnosti 

h  výška vzorku zeminy 
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∆h  hodnota stlačení 

σi  i-tý stůpeň napětí 

εi  i-ta poměrná deformace 

Únosnost základové půdy 

     vážený průměr úhlu vnitřního tření 

     vážený průměr soudržnost zeminy 

     vážený průměr objemové tíhy 

∆l  délka jednotlivých úseků 

zs  hloubka smykové plochy 

ls  dosah smykové plochy 

α  úhel pro logaritmickou spirálu 

r  poloměr logaritmické spirály 

r0  poloměr logaritmické spirály pro α = 0 ° 

e  Eulerovo číslo 

Aef  efektivní plocha základu 

bef  efektivní šířka základu 

lef  efektivní délka základu 

e  excentricita 

c  vliv soudržnosti 

N  součinitelé únosnosti závisející na výpočtovém úhlu vnitřního tření 
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s  součinitelé tvaru základu 

d  vliv hloubky založení 

b  vliv šířky založení 

i  vliv šikmosti zatížení 

g  součinitelé šikmosti terénu 

γ  objemová tíha zeminy nad a pod základovou sparou 

Sedání základové spáry 

σz  napětí pod charakteristickým bodem 

I  redukční součinitel 

z  hloubka pod uvažovaným bodem 

l  délka základu 

b  šířka základu 

σol  napětí od přitížení v základové spáře 

zr  náhradní hloubka pro patku 

χ  součinitel vlivu hloubky založení 

s  sednutí plošného základu 

σor  původní napětí v zemině 

m  opravný součinitel přitížení pro výpočet konečného sednutí základové půdy 

Eoed  edometrický modul zeminy 

σs  strukturní pevnost zeminy 
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Výpočty únosnosti a sedání dle ČSN EN 1997 – 1 

H.P.V. hladina podzemní vody 

vz  odběr vzorků pro laboratorní rozbor 

A1,2  soubor hodnot pro zatížení či účinek zatížení 

M1,2  soubor hodnot pro parametry zemin 

R1,2,3 soubor hodnost pro odpory 

Vg  síla od vlastní tíhy 

Vq  síla od proměnného zatížení od užívání stavby 

Mq  moment od proměnného zatížení od užívání stavby 

d (D) hloubka založení 

γ  objemová tíha zeminy 

cef  efektivní soudržnost 

cu  totální soudržnost 

φef  efektivní úhel vnitřního tření 

φu  totální úhel vnitřního tření 

h  výška vrstvy zeminy 

Eoed  edometrický modul zeminy 

zsef  hloubka smykové plochy pro efektivní parametry 

zsu  hloubka smykové plochy pro totální parametry 

lsef  dosah smykové plochy pro efektivní parametry 

lsu  dosah smykové plochy pro totální parametry 



                VUT v Brně  BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

                 Fakulta stavební  Zakládání v Palkovicích 

                 Ústav geotechniky Dle EC7-1 

Michal Poruba, 2012/2013 - 56 - 

Rd (Rdt) únosnost základové půdy 

σde  požadovaná únosnost základové půdy 

q  tlak nadloží nad základovou spárou 

bc  vliv sklonu základové spáry 

α  sklon základové spáry 

π  Ludolfovo číslo 

sc  vliv tvaru základu 

ic  vliv vodorovného zatížení 

Bef  efektivní šířka základu 

Lef  efektivní délka základu 

Hd  vodorovné zatížení 

Aef  efektivní plocha základu 

z  hloubka pod uvažovaným bodem 

m  opravný součinitel přitížení pro výpočet konečného sednutí základové půdy 

σor  původní napětí v zemině 

σz1  napětí pod charakteristickým bodem od vlastní tíhy 

σz2  napětí pod charakteristickým bodem od zatížení konstrukce 

∆h1  hodnota stlačení od vlastní tíhy 

∆h2  hodnota stlačení od zatížení konstrukce 
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9. SEZNAM PŘÍLOH 

Výpočet únosnosti základové patky v lokalitě A bez vlivu podzemní vody 

Výpočet únosnosti základové patky v lokalitě A s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Výpočet únosnosti základové patky v lokalitě B bez vlivu podzemní vody 

Výpočet únosnosti základové patky v lokalitě B s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Výpočet únosnosti základové patky v lokalitě B dle Navrhování základových  

a pažicích konstrukcí příručka k ČSN EN 1997 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě A bez vlivu podzemní vody 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě A s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě B bez vlivu podzemní vody 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě A s H.P.V. v úrovni základové spáry 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě B bez vlivu podzemní vody  

Pro situaci 2. vrstvy dosahující k úrovni základové spáry 

Výpočet sedání základové patky v lokalitě A s H.P.V. v úrovni základové spáry  

Pro situaci 2. vrstvy dosahující k úrovni základové spáry 

Výsledky laboratorních zkoušek z lokality A 

Edometrická zkouška stlačitelnosti na vzorcích zemin z lokality A 

Krabicová smyková zkouška na vzorcích z lokality A 

Plasticita zemin z lokality A 

Granulometrický rozbor zemin z lokality A dle ČSN 731001 

Křivky zrnitosti zemin z lokality A dle ČSN 731001 

Křivky zrnitosti zemin z lokality A dle ISO 14688 
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10. PŘÍLOHY 


