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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá návrhem a posouzením mostní opěry nadjezdu nad dálnicí R 55 na 

trase Hulín – Skalka. Nadjezd leží mezi Tlumačovem a Kurovicema. Práce zahrnuje 

geologickou a geomorfologickou klasifikaci lokality, stanovení zatížení, provedení 

návrhu mostní opěry ve dvou variantách jako tížnou a úhlovou opěrnou zeď a poté 

posouzení těchto variant. Pro výpočet modelů zdí byl použit program GEO 5 a Plaxis 

2D. 

Klí čová slova 

Geologie, geomorfologie, beton, mostní konstrukce, nadjezd, opěrná zeď, stálé zatížení 

od vlastní tíhy, zatížení od dopravy, tížná (gravitační zeď), úhlová zeď, opěrná zeď, 

matematické modelování. 

Abstract: 

The bachelor’s thesis deals with design and assessment of the bridge abutment of the 

flyover over highway R 55 Skalka – Hulín. This flyover is situated between 

Tlumacovice and Kurovice. The thesis includes a geological and geomorphological 

classification of the locality, definition of loads due to bridge constructions, including 

traffic loads. Design and assessment of two variants (the gravity and cantilever retaining 

wall) of the bridge abutment are carried out. 

Key words: 

Geology, geomorphology, concrete construction, bridge – construction, retaining wall, 

permanemt load, loads from traffic, gravity wall, cantilever retaining wall, mathematical 

modeling. 
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1 ÚVOD 

Pro bakalářskou práci bylo zvoleno téma založení stavby ve složitých základových 

poměrech. Jedná se o mostní objekt mezi Tlumačovem a Kurovicemi. Tento most 

zároveň slouží jako nadjezd nad rychlostní komunikací R 55, v úseku Skalka – Hulín a 

nachází se v km 5,938.  

Podklady pro práci poskytla firma Geostar, spol. s.r.o. V těchto materiálech je zahrnut i 

kvalitní geotechnický průzkum pro výstavbu komunikace R 55 na trase Hulín – Skalka, 

který provedla firma doc. Ing. Antonín Paseka, CSc. 

Cílem této práce je na základě geotechnického průzkumu a známé geometrie mostu 

stanovit zatížení mostní opěry, navrhnout optimální tvar opěry ve dvou variantách tížné 

a úhlové zdi a porovnání těchto variant.  

Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. V první části je zhodnocena 

geomorfologie a geologické poměry řešené lokality. Další část se věnuje stanovení 

zatížení podle platných norem. Dále je proveden statický návrh opěrných zdí a řešení 

jednotlivých konstrukčních detailů.  
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Obr. 1-1: Pohled na stávající stavbu 

2 GEOMORFOLOGIE A GEOLOGIE OBJEKTU  

Podklady: Geologická mapa 1 : 50 000; číslo mapového listu: 25 – 31. 

2.1 GEOMORFOLOGIE LOKALITY 

Geomorfologickou situaci ukazuje obrázek č.2-1 a geomorfologické poměry lokality 

jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tab. 2-1: Geomorfologické zatřízení objektu 

Systém: Alpsko - himalájský 

Provincie Západní karpaty 

Subprovincie Vnější Západní karpaty 
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Oblast: Slovensko – moravské Karpaty 

Celek: Vizovická vrchovina 

Podcelek Zlínská vrchovina 

Okrsek Tlumačovské vrchy 

 

Obr. 2-1: Geomorfologická mapa objektu 

 

 

2.2 GEOLOGICKÉ POM ĚRY LOKALITY 

Geologické poměry lokality jsou shrnuty v následující tabulce: 

Tab. 2-2: Geologické zařazení lokality 
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Eratém: Kenozoikum  

Útvar: Paleogén, neogén 

Oddělení: Oligocén  

Stupeň: Eger 

Souvrství: Ždanicko-hustopečské 

Člen: Flyšová litofanie 

Horniny: Jílovec, pískovec 

Typ hornin: Sediment zpevněný 

Soustava: Karpaty 

Oblast: Flyšové pásmo 

Jednotka: Ždanická jednotka, podslezská jednotka 

 

 

Vysvětlení použitých pojmů: 

Kenozoikum je nejmladší geologická éra 



 

 

• Paleogén je geologická perioda

• Neogén  je geologická perioda

Oligocén (33,9 Ma - 

třetihor 

Flyšová litofacie: po

nejčastěji tvořeny z 

geologická perioda starších třetihor (asi 65,5 - 23,0 Ma)

geologická perioda starších třetihor (asi 23,0 Ma 

 

 23 Ma před současností) je geologick

popisuje různě mocný soubor sedimentárních

řeny z pískovců a jílovců. Jde o vrstvu sedimentů

13 

23,0 Ma)  

(asi 23,0 Ma - 2,588 Ma)  

asností) je geologická epocha v období 

 

sedimentárních vrstev, které jsou 

sedimentů, které se ukládají 



 

 

v uzavírající se geosynklinále

silných seismických podmínek.

Ždanicko-hustopečské souv

krosněnská litofanie

kontinentálních bloků

faciální proměnlivostí. Charakteristické je rytmické st

pískovců, místy s vložkami skluzových slepenc

Lokalita daného objektu leží v

pásmo hraničí s pásmem vnit

naléhá na horniny Českého masívu.

V rámci průzkumu dané lokality byly provedeny 3 geologické 

a 20m (viz přílohy jednotlivých geologických vrt

zjištěno střídání vrstev jílovce a pískovce, které jsou 

Z daného úseku bylo odebráno celkem 11 neporušených vzork

uzavírající se geosynklinále, za nestálých tektonických a 

podmínek. 

čské souvrství: Flyšová sedimentace označ

nská litofanie. Změna sedimentace byla vyvolána po

kontinentálních bloků za helvétské fáze alpínské orogeneze. Vyzna

ěnlivostí. Charakteristické je rytmické střídání žlutavě

vložkami skluzových slepenců a šedých vápnitých jílovc

Lokalita daného objektu leží v pásmu vnějších Karpat a bradlového pásma. Na jihu toto 

pásmem vnitřních Karpat, Na severu a částečně na 

Českého masívu. 

Obr. 2-2: Geologická mapa objektu 

zkumu dané lokality byly provedeny 3 geologické vrty o hloubce 25m, 20m 

řílohy jednotlivých geologických vrtů -  JP 165, JP 167 a JP 168). Bylo

ídání vrstev jílovce a pískovce, které jsou často zvě

daného úseku bylo odebráno celkem 11 neporušených vzorků zemin a vody.

14 

, za nestálých tektonických a 

: Flyšová sedimentace označována jako tzv. 

na sedimentace byla vyvolána počáteční kolizí 

 za helvétské fáze alpínské orogeneze. Vyznačuje se velkou 

dání žlutavě šedých vápnitých 

 a šedých vápnitých jílovců. 

jších Karpat a bradlového pásma. Na jihu toto 

č č ě na východě toto pásmo 

 

vrty o hloubce 25m, 20m 

JP 165, JP 167 a JP 168). Bylo jimi 

často zvětralé, plus navážka. 

ů zemin a vody. 
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U levé podpory byla zjištěna ve svrchní vrstvě navážka malé mocnosti (asi 0,70 m), 

tvořená hlínou písčitou pevné konzistence. Pod ní leží zvětralé pískovce a jílovce 

flyšového podloží třídy R5. Materiálové parametry zastižených horninových typů jsou 

uvedeny v geotechnickém průzkumu. 

3 STANOVENÍ ZATÍŽENÍ 

V rámci podkladů od firmy Geostar s.r.o byly poskytnuty tabulkové údaje o zatížení, 

které však jsou podle dnes již neplatné normy. V následujícím textu se tedy pokusím 

stanovit zatížení podle Eurokodu. 

Mostní opěru je možné z hlediska zatížení posuzovat podle několika zatěžovacích stavů, 

v závislosti na pozici pohyblivého zatížení od dopravy. 

3.1 ZS ZATÍŽENÍ NAD OP ĚROU 

V tomto případě řešíme zatěžovací stav, kdy je zatížení, převážně od dopravy situováno 

nad opěru. Účinek těchto zatížení vystihuje síla působící uprostřed horního líce opěry. 

Tato síla je zahrnuta v následujících výpočtech a modelech jednotlivých zdí v programu 

GEO 5.  

3.1.1 Vlastní tíha 

Dle výkresové dokumentace a fotografií místa je jasné, že se jedná o nadjezd silnice 

návrhové kategorie S 7,5. Z tabulky č. 3 v normě ČSN EN 73 6101 se dají vyčíst její 

jednotlivé rozměry. 



 

 

Obr. 3

Skladba nadjezdu se skládá z

dokumentace složená z

Nosná část nadjezdu je složená 

Obr. 3-1: pohled nadjezdu z vrchu 

Obr. 3-2: Silnice S 7,5, norma ČSN EN 73 1001

se skládá z vozovky o tl. 120 mm. Vozovka je dle výkresové 

dokumentace složená z obrusné vrstvy, ložné vrstvy, izolace a spojovac

ást nadjezdu je složená dle výkresové dokumentace z monolitického trámového 
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73 1001 

vozovky o tl. 120 mm. Vozovka je dle výkresové 

obrusné vrstvy, ložné vrstvy, izolace a spojovacího postřiku. 

monolitického trámového 



 

 

mostu. V projektové dokumentaci však nejsou uvedené p

šířka trámu. Dle fotografie z

Přestože z fotografie vypadá, že se jedná spíše 

však potřeba jasně vycházet z

znázorněny v. č 3-4, schéma p

 

 

projektové dokumentaci však nejsou uvedené přesné rozm

ka trámu. Dle fotografie z místa, (obr. č 3-3) lze pouze dané rozm

fotografie vypadá, že se jedná spíše o komorový nosník, pro dimenzov

ě vycházet z projektové dokumentace. Odhadované rozm

schéma příčného řezu nadjezdu.  

 

Obr. 3-3: Pohled na spodní stavbu mostu 

Obr. 3-4: Příčný řez nadjezdem 
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řesné rozměry mostní desky a 

lze pouze dané rozměry odhadnout. 

o komorový nosník, pro dimenzování je 

Odhadované rozměry jsou 
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3.1.1.1 Schéma příčného řezu nadjezdu 

Vlastní tíha betonové desky 

Ac = 4,685 m2; γb=25 kN/m3 ; L  = 61,35 m; Llpole = 30,85 m; bd=9,0 m ( viz statické 

schéma konstrukce) Gok = 4,685 x 25 x 1 m´= 117,125 kN; gok = 117,125/9,0 m = 

13,01 kN/m´ 

Vlastní tíha trámu 

Ac = 8,963 m2; γb=25 kN/m3 ;bt = 3,5 m (odhadovaná šířka trámu), ; bd=9,0 Gok = 

8,963 x 25 x 1 m´ x 3,5/ 9,0 = 87,14 kN; gok = 87,14/9,0 x 1 m = 9,68 kN/m´ 

Vlastní tíha vozovky 

Ac = 0,899 m2; γc=25 kN/m3; bd = 7,5 m ; G1,voz,k = 22,745 kN; g0,voz,k = 3,0 

kN/m; go,voz,k, sup = (+40%) go,voz,k = 4,2 kN/m ; go,voz,k, inf = (-20%) go,voz,k = 

2,4 kN;  

Vlastní tíha pravé a levé římsy 

Ac = 1,083 x 2 = 2,166 m2; γb=25 kN/m3; bd = 9,0 m ; G1,řím,k = 54,15 kN; g1,řím,k 

= 6,01 kN/m 

Vlastní tíha zábradlí a svodidla 

g1,z,s,k = 0,5x3/9 = 0,167kN/m 

Vlastní tíha izolace 

Tl. = 0,01 m; b= 0,09 m3; Ai = 9*0,01= 0,09 m3; γi = 12kN/m3; G1,iz,k = 12*0,09 = 

1,08 kN; g1,iz,k; = 1,08/9 = 0,12 kN/m;  

g1= 6,01+0,167+0,12+4,2 = 10,5 kN/m´ 

go = 13,01+9,68= 22,7 kN/m´ 



 

 

Dle statického schématu provedeme p

pořadované podpory. 

Obr. 3

 

Fk,g=385,54; γg =1,35; 

3.1.2 Návrh zatížení od ložisek

Fk, lož, = 12,5 kN ; γg = 1,35 ; 

3.1.3 Návrh zatížení od dopravy:

Vzhledem k tomu, že se jedná o pom

dimenzování nadjezdu budou tedy dosta

většinu účinků od osobní a nákladní dopravy. Ú

v modelu LM3 není tř

Pro získání maximální posouvající síly na most

vzdorující šířky. 

Dle statického schématu provedeme přes třímomentovou rovnici výpo

adované podpory.  

Obr. 3-5: Statické schéma zatížení od vlastní tíhy

γg =1,35; Fd,g = 385,54 x 1,35 = 520,48 kN 

Návrh zatížení od ložisek:  

γg = 1,35 ; Fd, lož, = 12,5 x 1,35 = 16,68 kN 

Návrh zatížení od dopravy: 

tomu, že se jedná o poměrně úzkou a málo frekventovanou silnici, pro 

dimenzování nadjezdu budou tedy dostačující účinky od modelu LM1, který zahrnuj

ů od osobní a nákladní dopravy. Účinky zvláštního vozidla zahrnuty 

modelu LM3 není třeba v tomto případě brát v úvahu. 

Pro získání maximální posouvající síly na mostě od dopravy 
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ímomentovou rovnici výpočet reakce u 

 

5: Statické schéma zatížení od vlastní tíhy 

 

 úzkou a málo frekventovanou silnici, pro 

inky od modelu LM1, který zahrnuje 

inky zvláštního vozidla zahrnuty 

 od dopravy modelu LM1 metodu 



 

 

3.1.3.1 Zatížení pohyblivým zatíž

TS (model dvojnápravy)

pruhu č. 3 o délce 1,5

QTS1 = 300 kN; QTS2 = 200 kN; 

směru je znázorněná na obrázku 

Zatížení pohyblivým zatížením od dvojnápravy 

(model dvojnápravy) jedoucí po mostě v zatěžovacím pruhu č

1,5 m je zatížen pouze zatížením od UDL (model spojitého zatížení)

QTS1 = 300 kN; QTS2 = 200 kN; αQ= 0,8. Poloha jednotlivých model

ěná na obrázku č. 3-6. 

Obr. 3-6: Poloha TS v příčném směru 

20 

žovacím pruhu č. 1 a 2 o délce 3 m a 

je zatížen pouze zatížením od UDL (model spojitého zatížení). 

ých modelů v příčném 
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Obr. 3-7: Poloha TS v podélném směru 

Výpočet maximální posouvající síly pro TS: 

k1 = 0,04 m (z geometrie); k2,1 = 0,845/3 = 0,298 m; k2,2 = 2,045/3 = 0,698 m; bs1,1 = 

2,0 + 0,4 + 2 x 0,7+ 0,298 + 0,04 = 4,138 m; bs1,2 = 2,0 + 0,4 + 2 x 0,7+ 0,698 +0,04 = 

4,538; bs2,1 = 2 x 0,298 + 2 x 0,4 + 2 + 2 x 0,7 = 4,796 ; bs2,2 = 2 x 0,698 + 2 x 0,7 + 

0,4 + 2 = 5,196 m  

qTS = QTS x αQ / bs; 

qTS1,1 = 300x0,8/ 4,138 = 58,0 kN; qTS1,2 = 300x0,8/ 4,538 = 52,88 kN ; qTS2,1 = 

200x0,8/ 4,796 = 33,36 kN ; qTS2,2 = 200x0,8/5,196 = 30,80 kN 

V1 = 104,29 kN ; V2 = 60,33 kN; VTS= V1+V2 = 164,62 kN 

Výpočet maximální posouvající síly pro UDL:  

Vzhledem k tomu, že se nejedná o vysoce frekventovaný most a nemá smysl jej 

zbytečně předimenzovávat, návrhová hodnota UDL = 2,5 kN/m´ ve všech pruzích. 

VUDL = 29,25 kN 

Celková posouvající síla od zatížení dopravou: 

Fk, q,TS,UDL = 164,62 + 29,25 = 193,87; γq = 1,35; Fd,q, TS,UDL = 261,72 kN 

3.1.4 Klimatické zatížení 

Dále je také potřeba vzít do úvahy klimatická zatížení, kde jsou zahrnuty veškerá 

zatížení od změny teploty, reologických vlivů, kde jsou zahrnuty účinky dotvarování a 

smršťování betonu a relaxace výztuže ( dle výkresové dokumentace se jedná o 

monolický předpjatý trámový most). Toto zatížení lze vystihnout návrhovou silou 

Fk,klim = 20 kN ; γq =1,5 ; Fd,klim = 20 x 1,5 = 30 kN. 



 

 

Celková síla působící na op

Celková síla působící na op

F = Fd,g + Fd, lož + Fd,q,TS,UDL + Fd, klim = 520,48 + 16,68 + 261,72 + 30 = 

kN 

Odhadovaná hodnota vodorovných (nap

kN (např. pro případné ov

 

4 NÁVRH OPĚ

Na obr. č. xx můžeme vi

zeď, o hloubce přibližn

vrtaná pilota. 

Obr. 4

ůsobící na opěru  

ůsobící na opěru symbolizuje účinky stálých i promě

+ Fd,q,TS,UDL + Fd, klim = 520,48 + 16,68 + 261,72 + 30 = 

Odhadovaná hodnota vodorovných (např. brzdných sil) v působišti v

řípadné ověření opěrné zdi proti překlopení) 

ÁVRH OPĚRNÉ ZDI  

ůžeme vidět stávající řešení, kde opěra, zahrnující k

řibližně 3 m, navazuje na gabionové koše, a č

Obr. 4-1: Detail stávajícího řešení u levé podpory
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stálých i proměnných zatížení. 

+ Fd,q,TS,UDL + Fd, klim = 520,48 + 16,68 + 261,72 + 30 = 828,88 

ůsobišti v ose vozovky je 10 

ra, zahrnující křídlo a závěrnou 

navazuje na gabionové koše, a část zatížení přejímá i 

 

ešení u levé podpory 



 

 

Náplní této práce je místo stávajícího 

tížní a úhlové opěrné zdi, a poté srovnání t

řešená opěra u levé podpory. 

geologický vrt JP168, 

Tížná zeď  

Tížná zeď je poměrně

vzdoruje tlaku zásypu a hornímu p

velký objem betonu, tím pá

vyztužení zdi, nicméně

Úhlová zeď 

 

Obr. 4-2: Stávající řešení 

áce je místo stávajícího řešení v daných podmínkách návrh a dimenzování 

ěrné zdi, a poté srovnání těchto případných možností. V

ra u levé podpory. Jak je patrné z obrázku, u této podpory byl proveden 

t JP168, podrobnější informace najdeme v příloze. 

ěrně masivní stavební konstrukce, řešená převážně

vzdoruje tlaku zásypu a hornímu přitížení jen vlastní tíhou. Je na ní ovšem pot

velký objem betonu, tím pádem stoupá spotřeba materiálu. Ně

vyztužení zdi, nicméně to má zase nevýhodu složitých vyztužovacích prací.
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daných podmínkách návrh a dimenzování 

ípadných možností. V této práci bude 

této podpory byl proveden 

řevážně z prostého betonu, 

Je na ní ovšem potřeba 

eba materiálu. Někdy je možné zvážit 

 to má zase nevýhodu složitých vyztužovacích prací. 



 

 

Může být monolitická i montovaná. Je složená ze st

vzdoruje stěna zdi a př

materiálu, nicméně aby nedošlo k

 

Obr. 4

4.1 GEOTECHNICKÉ PARAMET

ZKOUMANÉHO MÍSTA

Návrhové parametry zemin

trase Hulín – Skalka, ze kterého se v

hornin jsou podrobně

č. 7. V případě, že ně

ČSN 73 1001 – Základová p

Vzhledem k předpokládané návrhové výšce op

parametry zemin a hornin do hloubky 10 m. 

Hodnoty jednotlivých parametr

však konkrétní, jsou dány pro úsek trasy Skalka 

Jako charakteristická hodnota ur

Výsledné parametry zemin a hornin pro návrh op

že být monolitická i montovaná. Je složená ze stěny a základu, k. tlaku nadloží 

ěna zdi a příznivě působí i zemina za rubem zdi. Dochází tedy k

ě aby nedošlo k porušením ohybem, je potřeba danou ze

Obr. 4-3: Možnosti návrhu jednotlivých zdí

GEOTECHNICKÉ PARAMET RY ZEMIN A HORNIN 

ZKOUMANÉHO MÍSTA  

Návrhové parametry zemin zkoumaného místa vychází z geotechnického pr

Skalka, ze kterého se v této práci vychází. Jednotlivé parametry zemin a 

hornin jsou podrobně popsané v závěrečné zprávě geotechnického pr

ě, že některé parametry nejsou ve zprávě uvedené, vychází se z

Základová půda pod plošnými základy. 

ředpokládané návrhové výšce opěrné zdi nás však zajímají pouze 

emin a hornin do hloubky 10 m.  

Hodnoty jednotlivých parametrů zaspané ve zprávě geotechnického pr

však konkrétní, jsou dány pro úsek trasy Skalka – Hulín a jsou dány v

Jako charakteristická hodnota určitého parametru se v této práci bere st

ledné parametry zemin a hornin pro návrh opěry jsou uvedené v
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základu, k. tlaku nadloží 

i zemina za rubem zdi. Dochází tedy k úsporám 

řeba danou zeď vyztužit.  

 

Možnosti návrhu jednotlivých zdí 

RY ZEMIN A HORNIN 

geotechnického průzkumu na 

této práci vychází. Jednotlivé parametry zemin a 

 geotechnického průzkumu v kapitole 

ě uvedené, vychází se z normy 

rné zdi nás však zajímají pouze 

 geotechnického průzkumu nejsou 

Hulín a jsou dány v určitém rozmezí. 

této práci bere střední hodnota 

ry jsou uvedené v následující tabulce.  
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Tab. 4-1: Geotechnické parametry zemin 

Navážka: Třída F3, konzistence tuhá 

Parametr  Charakteristická 

hodnota 

jednotka 

Vlhkost zeminy w = 32,70 [%] 

Mez tekutosti wl = 53,30 [%] 

Mez plasticity wp = 23,30 [%] 

Číslo plasticity Ip = 28,30 - 

Stupeň konzistence Ic = 0,80 [%] 

Porovitost n = 44,70 [%] 

Stupeň nasycení Sr = 91,50 [%] 

Hustota zeminy ρ = 1918,00 [kg/m3] 

Hustota suché 

zeminy ρd = 1497,00 [kg/m3] 

Hustota pevných 

částic ρs = 2701,00 [kg/m3] 
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Efektivní soudržnost cef = 10,00 [kPa] 

Efektivní úhel 

vnitřního tření ϕef = 21,00 [°] 

Totální soudržnost cu = 30,00 [kPa] 

Totální úhel 

vnitřního tření ϕu = 0,00 [°] 

Koeficient 

propustnosti (CZ 

met.) k = 7,01*10^-8 [m/s] 

Součinitel 

konsolidace cv = 3,75*10^-8 m/s^2] 

 

Jílovec rozložený: Třída F6 

Parametr  Charakteristická 

hodnota 

jednotka 

Vlhkost zeminy w = 16,275 [%] 

Mez tekutosti wl = 47,65 [%] 
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Mez plasticity wp = 21,05 [%] 

Číslo plasticity Ip = 25,675 - 

Stupeň konzistence Ic = 1,185 [%] 

Porovitost n = 38,755 [%] 

Stupeň nasycení Sr = 85,5 [%] 

Hustota zeminy ρ = 8,3 [kg/m3] 

Hustota suché 

zeminy 

ρd = 1959 [kg/m3] 

Hustota pevných 

částic 

ρs = 1665 [kg/m3] 

Efektivní 

soudržnost 

cef = 2697 [kPa] 

Efektivní úhel 

vnitřního tření 

ϕef = 15,0 [°] 

Totální soudržnost cu = 21,0 [kPa] 

Totální úhel ϕu = 1,5 [°] 



 

 

vnitřního tření 

Koeficient 

propustnosti (CZ 

met.) 

Součinitel 

konsolidace 

 

Tab. 4-2: Vstupní parametry zemin použité pro mod

propustnosti (CZ 

k = 7,1*10^-08 

cv = 1,0*10-8 

Vstupní parametry zemin použité pro modely zdí provedené

28 

[m/s] 

[m/s^2] 

provedené v programu GEO 
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4.2 NÁVRH TÍŽNÉ ZDI 

V rámci této práce byl proveden návrh tížné zdi jak za pomocí ručního výpočtu, tak 

za pomoci modelu provedeného v programu GEO 5. Návrh má obsahovat vhodnou 

geometrií, tak i jednotlivé posudky. 

4.2.1 Geometrie 

Při návrhu geometrie se vycházelo z doporučených návrhových hodnot podle 1. 

Skupiny MS, dále samozřejmě byla provedená snaha o ekonomický návrh podle 

příslušných doporučení. Na obr. 4-4 je možné vidět doporučené návrhové parametry pro 

tížnou zeď. Výsledný návrh geometrie je pak možné vidět na obr. 4-5. Případné výhody 

či nevýhody daného návrhu, popř. možnosti optimalizace geometrie budou uvedeny 

dále v textu. 
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Obr. 4-4: Doporučené návrhové parametry (obr. přejatý z podkladů do cvičení 
předmětu BF53 – zakládání staveb, Fakulta stavební) 
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Obr. 4-5: návrh geometrie tížné zdi, program GEO 5 

4.2.2 Posouzení 

Posouzení návrhu tížné zdi dané geometrií podle obr. 4-5 bylo provedeno jednak 

promocí ručního výpočtu, jednak pomocí modelu v programu GEO 5.  

4.2.2.1 Ruční výpočet 

Ruční výpočet byl proveden podle podkladů opěrné zdi do cvičení z předmětu BF03 – 

zakládání staveb, a dále také z publikace Oporné múry a podzemné steny (Dušan 

Majdúch – Karol Aringer, 1982). Ruční výpočet byl proveden pouze pro parametry 

méně příznivé zeminy, tedy písčité hlíny třídy F3.  

V tabulce 4-2 jsou uvedené hodnoty jednotlivých součinitelů návrhových parametrů 

konstrukce – slouží ke zvýšení spolehlivosti konstrukce.  



 

 

Tab 4-2: Výpočtové parametry zeminy a betonu

i) Výpočtové parametry zeminy a betonu
součinitelé spolehlivosti zeminy
  
  
součinitelé spolehlivosti zatížení
  
  

součinitel zatížení pro masivní betonové prvky

součinitel spolehlivosti kce

Návrhové parametry pro výpo

cd = c/ γmc; ϕd = ϕ/γmΦ

Tab 4-3:Návrhové parametry zemin a beton

značka hodnoty 
ϕ 
c 
ν 
γ RZ 18,81

γb 

 

Výpočet aktivního a pasivního tlaku

jednotlivých úhlech 

zemních tlaků. Vztahy pro 

Kp = pasivní tlak; Kr = tlak v

jsou uvedené v tabulce 4

: 

čtové parametry zeminy a betonu 

tové parametry zeminy a betonu značka hodnota
hlivosti zeminy γmΦ 

γmc 
γmν 

initelé spolehlivosti zatížení γfy 
γfy 
γw 

initel zatížení pro masivní betonové prvky γf 

initel spolehlivosti kce γb 

ry pro výpočet: 

γmΦ; νd = ν/ γmν; γd = γ * γfy; γbd = γ * γb 

Návrhové parametry zemin a betonu 

 značka hodnoty hodnoty 
21 ϕd 19,09 0,333199221
8 cd 5,71   

0,2 cν 0,22   
18,81 γd RZ 17,10   

25 γbd 23,81   

et aktivního a pasivního tlaku: Vychází z geometrie konstrukce, závisí na 

notlivých úhlech sklonu (α,β,δ), přičemž úhel δ znamená naklon

ztahy pro jednotlivé tlaky jsou uvedené na obr. 4

Kp = pasivní tlak; Kr = tlak v klidu. Navržené hodnoty geometrie a jednotlivých úhl

dené v tabulce 4-4. 
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hodnota pozn. 
1,1   
1,4   
0,9   

1 rostlá zemina 
1,1 násyp/zářez 

1 voda 

1,05   

1   

 jednotky 
0,333199221 [°]/[rad] 

[kPa] 
[-] 
 [kN/m3] 

 [kN/m3] 

geometrie konstrukce, závisí na 

á naklonění výslednice 

jsou uvedené na obr. 4-6. Ka = aktivní tlak, 

. Navržené hodnoty geometrie a jednotlivých úhlů 



 

 

 

Tab 4-4: .. 

značka Hodnoty
h 
d 
α 

β 

δ 

Ka 0,475942102
Kp 0,627697667

Kr 0,672932037

Obr. 4-6: Vztahy pro jednotlivé tlaky, p

Aktivní tlak p ůsobící na rub zdi

Dalším krokem výpoč

základních vzorců dopoč

 

Hodnoty 
úhly v 
radianech 

6   
2,46   
5,71 0,0996583 

1,35 0,023561945 

15 0,261799388 

,475942102   
0,627697667   

0,672932037   

 

  

Vztahy pro jednotlivé tlaky, převzato z internetových stránek programu GEO

ůsobící na rub zdi 

Dalším krokem výpočtu je zahrnutí působení aktivního, popř. pasivního tlaku. Podle

ů dopočítáme velikost sil Sa1 a Sa2, podle jejích pů
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internetových stránek programu GEO 5 

ř. pasivního tlaku. Podle 

áme velikost sil Sa1 a Sa2, podle jejích působišť dle obr. 4-7. 



 

 

Síla Sa1 a Sa2 je naklon

složku Sax a Saz.  

Jako první je však potř

a vrcholu počátku působení aktivního tlaku. Ten se zjistí podle vzorce: hca = 

2cd/(γd*√���. Dále je možné

v bodech C a D, které ovlivní výpo

pro zjednodušení výpoč

σCa = γd * h * Ka – 2cd *

Sa1x = Sa1* cos (δ+α

cos (δ+α); Sa2y = Sa2 

Kromě působení aktivního tlaku m

postupné aktivaci působení pasivního tlaku v

Síla Sa1 a Sa2 je nakloněná o úhel δ, takže je možné snadno dopoč

Obr. 4-7 

Jako první je však potřeba zjistit výšku hca, která udává vzdálenost vrcholu konstrukce 

č ůsobení aktivního tlaku. Ten se zjistí podle vzorce: hca = 

. Dále je možné podle vzorců zjistit působení aktivního zemního tlaku 

, které ovlivní výpočet síly Sa2. Přírůstek tlaku ve výstupku za bodem C 

pro zjednodušení výpočtu zanedbáme. Výsledné hodnoty jsou uvedené v

2cd *	√��; σDa = γd * d * Ka; Sa1 = 0,5 * γ

δ+α); Sa1y = Sa1* sin (δ+α); Sa2 = 0,5 * (σC + σ

2 * sin (δ+α) 

sobení aktivního tlaku může rovněž v některých případech dojít 

ůsobení pasivního tlaku v bodech E a F. K jeho mobilizace je však 

34 

že je možné snadno dopočítat její vodorovnou 

  

rá udává vzdálenost vrcholu konstrukce 

sobení aktivního tlaku. Ten se zjistí podle vzorce: hca = 

sobení aktivního zemního tlaku 

stek tlaku ve výstupku za bodem C 

Výsledné hodnoty jsou uvedené v tabulce 4-5 

γd * (h - hca)*	��; 

σC + σD) *d; Sa2x = Sa2* 

řípadech dojít  k 

jeho mobilizace je však 
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potřeba velkého naklonění nebo posunutí základu, v našem případě je možné působení 

pasivního tlaku zanedbat. 

Tab 4-5: Působení aktivního tlaku 

 

Aktivní zemní tlak působící na rub zdi ( b=1m) značka Hodnota 
AZT v bodě C σCa 40,9472532 
AZT v bodě D σDa 69,1533129 

vzdálenost počátku působení AZT od počátku kce hca 1,4042412 
Výslednice AZT nad úrovní prac. Spáry 0-C  Sa1 85,947786 
Její vodorovná složka Sa1x -24,547948 

Její svislá složka Sa1z 82,3675917 

Výslednice AZT pod úrovní prac. Spáry 0-C Sa2 156,080898 

Její vodorovná složka Sa2x -44,578994 

Její svislá složka Sa2z 149,579277 

Celkové svislé a vodorovné síly 

Svislé síly nahrazující účinek se vypočítají pomocí klasického vzorce G = γb * A * L (L 

= 1 m´ pro vybraný úsek opěrné zdi). Výslednice síly je v těžišti obrazce. 

G1 = 4,9 * 122,5 kN ; G2 =  5,6 * 25 = 140 kN G3 = 2,45 * 25 = 61,25 kN; G4 = 9,3 * 

25 = 232,5 ; G5 = 1,07 *25 = 26, 75 kN;  

K těmto silám je potřeba připočítat účinek svislých sil od stálého a proměnného 

zatížení. 

Celková vodorovná síla se skládá s brzdných sil od zatížení dopravy a vodorovných sil 

působením aktivního zemního tlaku. 



 

 

Posouzení stability zdi ve spá

Celkový součet všech svislých sil ve spá

540 + 122,5 + 140 + 61,25 = 

Vlastní tíha působí př

klimatických vlivů byla použita kvazistálá kombinace ( 

Celkový součet všech vodorovných sil ve spá

Posouzení proti překlopení: P

síly od brzdných účinků

větší než síly vodorovné (i p

zatěžovací stav nedojde.

Posouzení zdi na posunutí: 

γstp = 0,9; u = 0,5 – 0,7 

  

Obr. 4-8 

Posouzení stability zdi ve spáře 0 – C 

čet všech svislých sil ve spáře 0 – C: V1 = Fg + F,lož

122,5 + 140 + 61,25 = 893,75 kN  

ůsobí příznivě proti překlopení a posunutí, pro zatížení od dopravy a 

ů byla použita kvazistálá kombinace ( ψ=0). 

čet všech vodorovných sil ve spáře 0 – C:H1 = Sa1x = 24,55 

řeklopení: Příznivě působí vlastní tíha zdi, nepř ě

činků a zemního tlaku. Vzhledem k tomu, že svislé síly jsou mnohem 

tší než síly vodorovné (i přes značnou výšku zdi), k překlopení zdi pro

žovací stav nedojde. 

Posouzení zdi na posunutí: � � � ∗ 
 ∗ ���; 24,55 � 402,19 - vyhoví

0,7 – pro beton; 
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+ F,lož + G1 + G2 + G3 = 

eklopení a posunutí, pro zatížení od dopravy a 

C:H1 = Sa1x = 24,55 kN 

nepřivě působí vodorovné 

tomu, že svislé síly jsou mnohem 

řeklopení zdi pro tento 

vyhoví 
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Posouzení excentricity: Vztažená v bodu 0. Platí, že výslednice celého průřezu musí 

ležet v tzv. jádře průřezu, aby byl celý průřez tlačen a tím byla docílena podmínka 

bezpečnosti. 

e1 = g/2 – ar1; ar1 = ΣM0/V1; g = 2,9;  

ΣM0 = G1 * r1 + G2 * r2 + G3 * r3 + Fd * r4 + Sa1z * r5 – Sa1x * r6 + Fd, lož * r6 + 

Sa1z * r7 ( viz. obrázek 4-8) 

ΣM0 = 122,54 * 0,944 + 140 * 1,8 + 61,65 * 2,43 – 24,53 * 2,33 + 82,37 * 2,9 + 570 * 

1,82 = 1736,58 kNm 

ar1 = 2,01 m; e1 = 0,56; excentricita vyhoví 

Tab: 4-6 

    značka hnodnota 
výslednice, horizontální složka   V1 863,75 

výslednice , vertikální složka   H1 -24,55 

    Celkem ΣMo 1736,58 
R1 - poloha působiště 
výslednice ar1 2,010512 g 2,90 

excentricita výslednice R1 e1 0,560512 
µ -s. 
tření 0,60 

bezpečnostní podmínka e<g/3 vyhoví γstp - 0,90 

posouzení zdi na posunutí   vyhoví 

 Posouzení stability zdi ve spáře F – D 

V = ΣG + Fd + F, lož = 1122,99 kN; H = Sa2x + Sa2x + 10 = 69,13 kN 

Posouzení excentricity: 

ΣM  = 122,54 * 2,38 + 140 * 3,62 + 61, 65 * 3,65 + 232, 25 * 2,39 + 26,37 * 3,1 + 570 

* 3,0 + 82, 37 * 4, 15 + 149, 59 * 4,65 – 44,57 * 4,37 – 24, 55 * 0,37 = 4195, 44 kN 

Ar1 = 3,74; excentricita vyhoví 
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Posouzení únosnosti v pracovní spáře 0 – C se dělá obdobně jako u únosnosti šikmé 

základové spáry (viz. dále), s tím rozdílem, že se počítají síly působící v této spáře a 

nepočítávají se součinitelé naklonění. 

Výpočtová únosnost šikmé základové spáry 

Stanoví se ze vztahu: Rdi = cd*Nc*sc*dc*ic*bc + γ1d* d * Nd*sc*dd*id*bd + 

γ1*bief/2*Nb*sb*db*ib*bb. 

Význam jednotlivých veličin v tomto vztahu je vysvětlena v následujícím textu. 

N – součinitelé tvaru hloubku, s – součinitelé tvaru základu, d – součinitelé hloubky 

založení, i – součinitele zešikmení základu, b – součinitele sklonu základové spáry 

ω – úhel šikmosti základové spáry. 

bief = efektivní šířka. Souvisí s polohou výslednice R a její excentricitou.  

bief = bi – 2 * ei; ei = bi – ΣM/V; bi = b* cos ω. 

Kontaktní napětí v základové spáře – σde = Ni/ Aief, přičemž Rdi  σde 

Ni = (Gi + Fg+Fq * ψ)* cos ω + Hi* sin ω – celková složka působení svislých sil 

v základové spáře F-G. K vlastní tíze síly působící nad opěrou byla připočítána i 

hodnota časté kombinace zatížení od dopravy, ψ = 0,7. 

; Ti = (Gi + Fg+Fq * ψ)*sin ω + Hi *cos ω – celková složka působení vodorovných sil 

v základové spáře F-G 

Hodnoty některých ze součinitelů a výsledné hodnoty únosnosti a kontaktního napětí 

jsou uvedeny v tabulce 4-7 

Tab.4-7 – Posouzení pracovní spáry 0 - C 
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Rd 401,47539   
N 2 ϕd 14 
d 2 γmϕ 1,5 
i 0,7320508 cd 4 
sc=sd=sb 1 γmc 2 
σde 66,698842 yd RZ 18,81 

Aef 12,95     

podmínka vyhoví 

 

Tab: 4-8 – Posouzení základové spáry F - G 

Rdj   [°] 5,45 
Gk 26,75 značka hodnoty 

ADGF 1,07 
ΣMf,i 
[kNm] 4195,44 

Ni 1321,6455 Nd 5,85 
Ti -195,72196 Nc 14,01 
bi 4,671116 Nb 2,52 
ei 0,8388485 sd 1,15 
bief 2,9934189 sc 1,93 
Aief 2,9934189 sb 0,40 
ic=ib=id 1,3181097 dd 1,04 
tg ϵi -0,1480896 dc 2,37 
bb 0,923117 db 1,00 
bd 0,9424629 γ1,d 18,81 
bc 0,904554 γ2,d 18,81 
Rdi 486,04823 id 0,73 

σde 441,51705 ic 0,73 

  vyhoví ib 0,73 

4.2.2.2 Model v programu GEO 5 

Jak už bylo uvedeno, v rámci výpočtu byl proveden i model v programu GEO 5. 

Geometrie tížné zdi je možné vidět na obrázku 4-5. 
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Zadáno bylo zatížení viz kapitola 3, parametry zemin vložené do softwaru jsou uvedeny 

v tabulce 4-2. Dále byl zadán podélný sklon vozovky pod úhlem β. Pro zjednodušení 

výpočtu nebylo uvažováno s podzemní vodou, rovněž se nezadávalo žádné další 

přitížení a řešení modelu bylo provedeno pouze v jedné fázi. Nebyly řešeny žádné 

montážní stavy. 

Výsledná posouzení na překlopení, posunutí a výsledné posouzení základové půdy 

provedené v programu GEO 5 je uvedené v následujícím textu. Výsledné max. napětí 

vyšlo 446,08 kPa, což je přibližně stejné jak při výpočtu ručním. Výsledná únosnost 

byla převzata z ručního výpočtu. Výsledkem výpočtu bylo, že zeď lze provést 

nevyztuženou z prostého betonu, dřík zdi a výstupek na únosnost vyhoví. 

Posouzení na překlopení    Posouzení na posunutí 
Moment 
vzdorující 

Mv
zd 

= 3716,8
3 

kNm
/m 

   

Moment 
klopící 

Mk
l 

= 895,54 kNm
/m 

   

 
Zeď na překlopení VYHOVUJE    Zeď na posunutí VYHOVUJE 
Posouzení na posunutí 
 
Posouzení excentricity    Posouzení únosnosti základové 
spáry 
Max. excentricita 
normálové síly 

e = 93,0 m
m 

Maximální dovolená 
excentricita 

edo
v 

= 1542,
2 

m
m  

Excentricita normálové síly VYHOVUJE   Únosnost základové půdy 
VYHOVUJE 

Tab: 4-9 – jednotlivé posudky tížné zdi ( program GEO 5) 

 

Celkové posouzení: Zeď vyhovuje na překlopení (24,4%), na posunutí (55,3%) a na 

únosnost základové půdy (91,8%). 

Vodor. síla 
vzdorující 

Hv
zd 

= 550,0
2 

kN/
m 

   

Vodor. síla 
posunující 

Hp
os 

= 254,7
6 

kN/
m 

   

Max. napětí v základové 
spáře 

 = 446,0
8 

kP
a 

Únosnost základové 
půdy 

R
d 

= 486,0
0 

kP
a 



 

 

4.2.2.3 Model v programu PLAXIS

V rámci matematického modelování byl proveden i model v

výsledkem bylo zjistit, jak se p

pro MC model, do výpo

vidět z obr. 4-9, může docházet i k

opěrou a v okolí opě

přechodové desky nebo vhodným návrhem k

Rovněž je třeba vzít v

před vybetonováním zdi.

Obr 4

4.2.2.4 Shrnutí kapitoly 4.2

Byl proveden návrh tížní op

Návrh je poměrně ekonomický a vyhoví na únosnost. Nicmén

programu PLAXIS 

rámci matematického modelování byl proveden i model v programu PLAXIS, jehož 

výsledkem bylo zjistit, jak se přibližně bude zeď deformovat. Posouzení bylo prov

pro MC model, do výpočtu byly zahrnuty také jednotlivé fáze výstavby.

ůže docházet i k poměrně velkým deformacím (až 7 cm) v

okolí opěry. Tyto problémy je rovněž potřeba podchytit, nap

chodové desky nebo vhodným návrhem křídla, který je mimo rozsah této práce. 

řeba vzít v úvahu i deformace v některých montážních stavech, nap

ed vybetonováním zdi. 

4-8:Deformace modelu tížné zdi – program PLAXS

Shrnutí kapitoly 4.2 

Byl proveden návrh tížní opěrné zdi s uvedenou geometrií uvedenou v

ě ě ekonomický a vyhoví na únosnost. Nicméně

41 

programu PLAXIS, jehož 

Posouzení bylo provedeno 

tu byly zahrnuty také jednotlivé fáze výstavby. Jak je možné 

 velkým deformacím (až 7 cm) v místě za 

řeba podchytit, např. návrhem 

ídla, který je mimo rozsah této práce. 

kterých montážních stavech, např. stav 

 

PLAXS 

edenou geometrií uvedenou v obrázku 4-5. 

 ekonomický a vyhoví na únosnost. Nicméně je i nadále potřeba 
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vyřešit některé z problémů, např. návrh křídla, nebo problémy vzniklé během výstavby. 

Dále je samozřejmě také potřeba vyřešit problémy s odvodněním rubu zdi. 

Rovněž je nutné provést výpočet pro jiné zatěžovací stavy, např. zatížení od dopravy 

stojící v oblasti za opěrou. V tomto zatěžovacím stavu dochází ke zvětšení aktivních 

tlaků zatížením od dopravy, tím pádem je větší riziko překlopení opěry, nicméně 

vzhledem ke značné vlastní tíze opěra vyhoví.  

Navržená tížná zeď však pořád má svoje nedostatky, např. sklon 1:10 v části zdi na 

kontaktu se zeminou nemá žádný větší statický význam, a pro montáž by bylo určitě 

jednodušší navrhnout tuto část kolmo. Další optimalizace návrhu jsou tedy stále možné. 

4.3 ÚHLOVÁ ZE Ď 

Kromě tížné zdi byl proveden také návrh úhlové zdi, jejíž přednosti již byly popsány 

v úvodu kapitoly č. 4.  

Z časových důvodů nebyl proveden ruční výpočet této zdi, pro výpočet a dimenzování 

byl použit model v programu GEO 5, parametry zemin jsou shodné s modelem tížné 

zdi. 

4.3.1 Model zdi v programu GEO 5 

4.3.1.1 Geometrie 

Pro ekonomický návrh geometrie zdi byly voleny doporučené hodnoty z publikace 

Oporné múry a podzemné steny (Dušan Majdúch – Karol Aringer, 1982). Na základě 

těchto podkladů vzniklo několik návrhů. Byla snaha provést návrh s šířkou základové 

spáry do 5 m, aby nedocházelo k příliš velkému záběru půdy při výkopu. 

Z daných požadavků byl proveden návrh č. 1, jeho geometrie je zobrazena na obr. 4-9.  

 



 

 

Obr. 4-9 – návrh 

4.3.1.2 Dimenzování a posouzení

 

Jak bylo již uvedeno, úhlovou ze

výstupku zdi na ohyb.

které ve srovnání se zdí gravita

spáře je počítán v programu GEO 5 „ programem patky“.

 

Tento program řeší zeď

z 2D úlohy se stává 3D úloha. Problém však z

osy x a protlačení. P

konstrukční zásady, což je v

návrh č. 1 – Geometrie modelu tížné zdi ( program 

Dimenzování a posouzení 

Jak bylo již uvedeno, úhlovou zeď je potřeba vyztužit, kvůli namáhání d

yb. Rovněž je také třeba posoudit namáhání zdi v

které ve srovnání se zdí gravitační vychází méně příznivě. Výpoč

programu GEO 5 „ programem patky“. 

řeší zeď jako pás o délce 9 m (kvůli šířce komunikace, viz. obr. 3

2D úlohy se stává 3D úloha. Problém však zůstává v nadměrné

čení. Při vyztužování je potřeba použít vysoké profily a dodržet 

ní zásady, což je v daném případě téměř nemožné. Řeše
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program GEO 5) 

ůli namáhání dříku nebo 

eba posoudit namáhání zdi v základové spáře, 

ě. Výpočet napětí v základové 

ce komunikace, viz. obr. 3-4) a 

ém namáhání ve směru 

eba použít vysoké profily a dodržet 

Řešením tohoto problému 



 

 

je zvýšení šířky základu z

smykovou i podélnou výztuž. 

 

Výsledné profily pro vyztužení zdi jsou znázorn

zvolen 8xϕ20 jako výztuž v

vrstva byla navržena 40 mm.

 

Obr. 4-10 schematický návrh vyztužení základového pásu ( program GEO 5)

Průřez vyhoví na posouzení v

Podélná výztuž zasahuje i do výstupku zdi, který p

Dřík je rovněž namáhán na ohyb, zde je možné vyztužení zmenšit na 6x

vyhoví. Schematický návrh výztuže je zobrazen na obr

4.3.1.3 Model v programu 

Stejně jako u tížné zdi byl v

v programu PLAXIS, kv

nepříznivěji než u tížné 

Rozhodující je opět oblast za op

desky nebo vhodným nadimenzováním k

řky základu z 0,5 na 0,7 m. Použit je beton pevnosti 

smykovou i podélnou výztuž.  

Výsledné profily pro vyztužení zdi jsou znázorněné na obr. 4-10. V

20 jako výztuž v podélném směru a 9xϕ14 jako smyková 

vrstva byla navržena 40 mm. 

schematický návrh vyztužení základového pásu ( program GEO 5)

ez vyhoví na posouzení v podélném směru x (87,5%) a na protla

Podélná výztuž zasahuje i do výstupku zdi, který při namáhání na ohyb vyhoví (90,1%).

ěž namáhán na ohyb, zde je možné vyztužení zmenšit na 6x

vyhoví. Schematický návrh výztuže je zobrazen na obr. 4-10 

programu PLAXIS 

jako u tížné zdi byl v rámci matematického modelování proveden model 

programu PLAXIS, kvůli zjištění možných deformací, a výsledky vycházejí ješ

ji než u tížné zdi. Deformace mohou vycházet až 9 

ět oblast za opěrou, kterou je rovněž možné řešit pomocí p

desky nebo vhodným nadimenzováním křídla. 
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 C 35/45 a B550B pro 

10. V podélném směru je 

14 jako smyková výztuž. Krycí 

 

schematický návrh vyztužení základového pásu ( program GEO 5) 

ru x (87,5%) a na protlačení (95,6%). 

i namáhání na ohyb vyhoví (90,1%). 

ž namáhán na ohyb, zde je možné vyztužení zmenšit na 6xϕ20 a dřík 

rámci matematického modelování proveden model 

ní možných deformací, a výsledky vycházejí ještě 

mohou vycházet až 9 cm (viz obr. 4-11). 

řešit pomocí přechodové 



 

 

Obr. 4-11: Výsledná př

4.3.1.4 Shrnutí kapitoly 4.3

Dále byl proveden druhý návrh

tloušťky základové desky

: Výsledná přemístění – model úhlové zdi provedený programem Plaxis 2D

Shrnutí kapitoly 4.3 

Dále byl proveden druhý návrh úhlové zdi, s geometrií podle obrázku 4

ky základové desky z 0,5 m na 0,7 m, viz obr. 4-12. 
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model úhlové zdi provedený programem Plaxis 2D 

geometrií podle obrázku 4-9, se zvětšením 
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Obr. 4-12 – výsledná geometrie úhlové zdi 

V této variantě dochází k úsporám betonu, na druhou stranu je však nutné počítat 

s náročnými vyztužovacími pracemi. Byl provedený návrh, který je dále možné 

optimalizovat, nicméně podle modelu v programu PLAXIS může dojít k nadměrným 

deformacím za opěrou a v okolí opěry. 

Stejně jako u tížné zdi je nutné dořešit technologií výstavby, jednotlivé montážní stavy 

a odvodnění zdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

 

5 ZÁVĚR 

Cílem práce bylo navrhnout dvě varianty opěry dálničního nadjezdu. 

V prvním kroku se zpracovala geologie a geomorfologie daného zatížení, dále se 

stanovilo zatížení působící na opěru, poté došlo k návrhu jednotlivých variant. 

První variantou byla tížní zeď. Byla navržena geometrie, provedeny posudky na 

překlopení, posunutí a posouzení její excentricity v pracovní i základové spáře. 

Rozhodujícím kriteriem byla únosnost základové spáry, jejíž únosnost je 486,05 kPa, 

maximální napětí působící na základovou spáru je 441,52 kPa. Výsledky provedené 

ručním výpočtem a modelem v programu GEO 5 vyšly přibližně stejně. 

Jako druhá varianta byla řešena úhlová zeď. Byly provedeny dva návrhy úhlové zdi, pro 

tloušťku základové desky 50 cm a 70 cm. Pro model úhlové zdi je rovněž kritickým 

kritériem únosnost základové spáry, která působí oproti tížné zdi více nepříznivěji. 

Úhlovou zeď je nutné vyztužit, při dimenzování bylo zjištěno, že opěra s tloušťkou 

základové desky 50 cm nevyhoví a je potřeba základovou desku zvýšit. 

Jako optimálnější se jeví tížná zeď vzhledem k poměrně velké výšce opěry, z důvodu 

stability a menších deformací. Tížná opěra je také jednoduší na montáž.  

Výpočty matematických modelů v programech PLAXIS a GEO 5 jsou uvedeny 

v příloze. 

 


