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1 ÚVOD 

Předmětem diplomové práce je praktické řešení sanace sesuvu silničního tělesa mezi 

městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-Holásky. Na začátku práce jsou popsány svahové 

pohyby a příčiny vzniku sesuvu. Dále jsou teoreticky rozebrány možnosti sanace sesuvu 

s výběrem nejvhodnějšího řešení. Následně se práce zabývá samotným řešením, 

výpočtem stability svahu a návrhem pilotové stěny. Návrh je proveden v programu 

GEO5. Na závěr je popsán technologický postup prací a v přílohách je k nahlédnutí 

výkresová dokumentace. 

Cílem práce je navrhnout vhodné sanační opatření. 
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2 SVAHOVÉ POHYBY 

Svahové pohyby jsou takové pohyby, kdy se hornina snaží přemístit z vyšší polohy do 

nižší vlivem zemské tíhy. Tyto pohyby vznikají působením různých přírodních procesů 

anebo jsou způsobeny lidskou činností. Mezi přírodní procesy můžeme zařadit erozi, 

zemětřesení nebo například působení vody. Do procesů způsobených lidskou činností 

mohou být zařazeny nevhodné úpravy terénu, přitížení, popřípadě odlehčení paty násypu 

svahu a další. 

Ke svahovému pohyby dojde tehdy, pokud je porušena rovnováha sil v horninovém 

prostředí. Výsledkem tohoto porušení je svahová deformace, která směřuje k nastolení 

nového rovnovážného stavu. (Záruba a Mencl, 1987, s. 15) Je důležité brát v úvahu, že 

obecně žádný svah není trvale stabilní. 

Pro inženýrskou činnost je důležité znát možné svahové pohyby dané lokality, protože 

svahový pohyb může ohrozit lidské životy, způsobit ekonomické škody nebo narušit 

celkový ráz krajiny. 

Svahové pohyby lze rozdělit např.: faktorů způsobující pohyby 

geologicko-morfologického vývoje sesuvů 

průběhu smykové plochy 

mechanismu a rychlosti pohybu 

2.1 FAKTORY ZPŮSOBUJÍCÍ POHYBY 

Důležité je určení podmínek, za kterých je území náchylné ke svahovým pohybům. 

Faktory, které přispívají ke svahové deformaci jsou například geologická struktura, 

vlastnosti hornin, hydrogeologické poměry anebo stav morfologie území. (Záruba a 

Mencl, 1987, s. 34) Z hlediska doby působení se faktory rozdělují na dlouhodobé 

(permanentní), které působí pozvolna. A krátkodobé, jejichž průběh je velmi rychlý.  
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Faktory způsobující pohyb mohou být přírodního nebo antropogenního charakteru. Mezi 

přírodní faktory lze zařadit klimatické poměry (dešťové srážky, tání sněhu a ledu), 

působení podzemní vody, zvětrávání nebo vliv promrzání. Mezi antropogenní příčiny 

patří změna geometrie svahu vlivem odlehčení paty nebo přitížení koruny svahu, otřesy 

v lomech, vibrace od těžkých strojů nebo odstranění vegetace. (Marschalko, Müllerová a 

Ides, 2010) 

Jedním z nejčastějších faktorů, který způsobuje svahové deformace je změna obsahu 

vody. Jedná se o vodu, která se zejména v období extrémních srážek vsakuje do zeminy. 

Zejména v období extrémních srážek, kdy nadměrné množství povrchové vody zasakuje 

do soudržných zemin a ty přecházejí do nižšího konzistenčního stavu. Extrémní srážky 

mají také vliv na hladinu podzemní vody, která se navyšuje. Tím dochází k nárůstu 

pórového tlaku, což vede k poklesu efektivních napětí a smykové pevnosti. V zimním 

období má na stabilitu svahu vliv voda, která po zmrznutí v trhlinách mění svůj objem a 

jakmile dojde k tání, sníží se soudržnost zeminy. Naopak v letním období zeminy 

vysychají a smršťují se, to vede k tvorbě trhlin, do kterých následně může snadněji vnikat 

voda a způsobovat ztrátu stability svahu. V neposlední řadě může mít vliv na stabilitu 

svahu i technická závada například na kanalizaci nebo na vodovodním potrubí. 

2.2 GEOLOGICKO-MORFOLOGICKÝ VÝVOJ SESUVŮ 

Sesuv neboli svahová deformace je ovlivněna časem, a proto se každý sesuv postupně 

vyvíjí. Vývoj lze rozdělit do několika fází. První fází je porušení rovnováhy, kdy začínají 

vznikat trhliny v horní části svahu. Následující fází je vlastní pohyb uvolněné hmoty, dále 

sunutí a konečnou fází myslíme postupné ukládání horniny u paty svahu. (Záruba a 

Mencl, 1987, s. 55) 

Vývoj svahové deformace je možné popsat z hlediska stáří, jako deformace současné 

(recentní) nebo staré (fosilní). Stáří se určuje od první známky porušení, kdy začínají 

vznikat trhliny. 
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Podle stádia rozlišujeme svahové deformace v počátcích, v pokročilém nebo ve finálním 

stádiu. 

Dále je možné popsat svahové deformace na základě jejich půdorysného tvaru, kdy 

rozeznáváme deformace plošné (areální), proudové a čelní (frontální). Plošné deformace 

mají přibližně stejnou délku i šířku. Proudové deformace mají délku několikrát 

převyšující šířku a čelní deformace mají šířku převyšující délku. Přičemž délka 

deformace je měřena po spádnici nebo ve směru pohybu. 

V neposlední řadě se svahové deformace rozdělují podle stupně stabilizace na živé 

(aktivní), dočasně uklidněné (potenciální) a trvale uklidněné (stabilizované). Podle 

vnějšího vzhledu lze určit o jaký typ se jedná. (Horák, Paseka a Pospíšil, 2005, s. 1) 

2.3 PRŮBĚH SMYKOVÉ PLOCHY 

Podle průběhu smykové plochy jsou svahové deformace děleny na asekventní, 

konsekventní a insekventní. Asekventní deformace se tvoří ve stejnorodých soudržných 

zeminách a jeho pohyb je po zakřivených – válcových smykových plochách. 

Konsekventní deformace se pohybuje po plochách vrstevnatosti nebo po plochách 

ukloněných po svahu. Insekventní deformace je napříč vrstvami, vyznačuje se velkými 

rozměry zasahujícími hluboko do svahu. (Záruba a Mencl, 1987, s. 53) 

2.4 MECHANISMUS A RYCHLOST POHYBU 

Svahové pohyby podle mechanismu a rychlosti pohybu se dají rozdělit na ploužení, 

stékání, sesouvání a řícení. Ploužení je velmi pomalé až pomalé a jeho pohyb je málo 

zřetelný. Oproti stékání a řícení, které je velmi rychlé, a jeho následky jsou katastrofické. 

Ploužení je pohyb, který se dlouhodobě vyvíjí a většinou nezrychluje. Proto je posun 

hmoty vzhledem k podloží zanedbatelný. Ploužením začíná jakýkoli svahový pohyb. 
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Sesouvání je nejčastější svahový pohyb v České republice. Jedná se o poměrně rychlý 

pohyb, který je podél smykové plochy nebo více smykových ploch. Výsledkem takového 

pohybu je sesuv. 

Stékání je rychlý pohyb hmot, při kterém jsou hmoty odděleny ostrou hranicí od podloží. 

Výsledkem stékání je proud, který může zasahovat velmi daleko.  

Řícení je velmi rychlé a jeho následky jsou katastrofické. Pohyb hmot je nejčastěji na 

strmých svazích, kde na krátkou dobu hmota ztratí kontakt s podložím. Výsledným 

pohybem je volný pád. 

2.4.1 SESOUVÁNÍ 

Sesouvání dělíme na: sesouvání zemin podél rovinných nebo mírně zvlněných 

smykových ploch (planární sesuvy) 

sesouvání podél válcových smykových ploch (rotační sesuvy) 

sesouvání skalních hornin podél rovinných, většinou předurčených 

ploch (translační sesuvy) 

sesouvání podél složených smykových ploch (rotačně-planární 

sesuvy) (Záruba a Mencl, 1987, s. 98) 

Sesouvání zemin podél rovinných nebo mírně zvlněných smykových ploch se vyznačuje 

zeminou, která je náchylná na mráz. Zemina je promrzlá a prostoupena malými vrstvami 

ledu. Jakmile na jaře led roztaje, dojde k degradaci zeminy. Stačí malá změna sklonu a 

dojde k sesunutí. Naopak v letních měsících se trhliny zvětšují vysycháním a pokud přijde 

přívalový déšť, zemina rozbředne a dojde k sesuvu. 

Sesouvání podél zakřivených ploch je pohyb po smykové ploše válcového tvaru. 

Nejčastějšími zeminami jsou jíly, jílovce nebo jílovité břidlice. Typické pro sesouvající 

se zeminy je náklon proti svahu a rotace při pohybu. Pohyb je způsoben překročením 

pevnosti ve smyku. Na odlučné části se tvoří trhliny, ve kterých se hromadí voda, která 
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zhoršuje stabilitu svahu. Sesutá zemina se hromadí u paty svahu. (Horák, Paseka a 

Pospíšil, 2005, s. 15) 

 

Obr. 1 Sesuv podle smykové plochy 

Sesouvání skalních hornin podél rovinných, většinou předurčených ploch, probíhá po 

vrstevních plochách nebo puklinách. V horských oblastech může při velkých výškových 

rozdílech dojít ke zřícení.  

Sesouvání podél složených smykových ploch je kombinací předchozích sesouvání. Jedná 

se o pohyb, kdy se mění tvar a typ smykové plochy v průběhu sesouvání. 
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3 SANACE SVAHU 

Sanace svahu se provádí zejména proto, že svahové pohyby mohou způsobovat 

majetkové škody, ztěžovat užívání staveb, mohou být nebezpečné pro provoz na 

pozemních komunikací, železničních tratí a mohou dokonce ohrožovat lidské životy. Při 

sanaci bychom měli postupovat podle stabilizačních zásad, jednou z prvních těchto zásad 

je odvodnění území. Předpokladem účinnosti odvodňovacího opatření je pravidelná 

údržba. Mezi další zásady patří například čerpání vody ze studní, zadusání otevřených 

trhlin nebo vyplnění hlubokých trhlin v odlučné části. (Záruba a Mencl, 1987, s. 209) 

Pro posouzení naléhavosti se využívá klasifikace nebezpečí a ohrožení podle České 

geologické služby. Ta ji dělí na: kategorii I – malé riziko nebezpečí 

kategorii II – střední riziko nebezpečí 

kategorii III – vysoké riziko nebezpečí 

Do kategorie I patří dočasně uklidněné sesuvy s možností obnovení svahových pohybů. 

Příčiny vzniku pohybů stále trvají, nejsou doposud odstraněny a mohou se obnovit. 

Svahové pohyby bezprostředně neohrožují stabilitu. Okamžitá oprava není nutná, je ale 

potřeba sledovat vývoj sesuvu. Vhodné je odvodnit svah. 

Do kategorie II jsou zařazeny sesuvy aktivní. Příčiny svahových pohybů stále trvají a 

hlavní příčina vzniku není odstraněna. Svahové pohyby ohrožují stavby, pozemky, 

komunikace apod. Oprava je nutná v dohledné době na základě inženýrsko-geologického 

průzkumu. 

Kategorie III zahrnuje stále aktivní sesuvy se stopami čerstvosti trhlin. Trhliny mohou 

být zamokřené. Svahové pohyby již porušily stavby, pozemky, komunikace apod. Opravu 

je nutné provést okamžitě, bez dlouhých příprav. Až na základě vyhodnocení rychlé 

sanace se může přistoupit k dlouhodobému řešení. 
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3.1 DRUHY SANACE 

Výběr sanace závisí na mnoha faktorech. Jsou to například náklady na realizaci a jeho 

dlouhodobá údržba, ekologické hledisko, střet zájmů s majiteli a správci dotčených 

nemovitostí a pozemků. Doporučeno je navrhnout více variant a z nich vybrat tu 

nejvhodnější. 

Technologické možnosti sanace svahu: odvodnění sesuvů 

zemní práce (např. úprava tvaru svahu) 

hydroosev, výsadba vhodné vegetace 

stavební stabilizační prvky (např. zárubní zdi) 

zemní kotvy, mikropiloty 

stabilizace svahů pilotovými, štětovými stěnami 

zpevnění zemin a hornin (např. hřebíkování, 

svorníky, pletiva, protierozní rohože) 

Odvodnění je děleno na povrchové a hloubkové. Pro povrchové odvodnění se používají 

otevřené příkopy, prosté rýhy a potrubí. Je nutné vodu zachytit a odvést do nejbližší 

vodoteče nebo mimo předmětné území. U hloubkového odvodnění se využívají 

horizontální vrty, drenážní štoly a žebra. Odvodnění území je u svahových pohybů 

způsobených vodou velmi důležité. 

Úprava tvaru svahu se provádí odlehčením části sesuvu ve vyšších polohách nebo naopak 

přitížením v patě svahu. Je potřeba velká opatrnost abychom stabilitu svahu nezhoršili. 

Při možnosti většího záboru pozemku je variantou zmírnění sklonu svahu s vytvořením 

laviček. V případě, že nelze zabrat větší část pozemku je možné použít nějakou 

z následujících možností. Například přitížení paty násypu, odlehčení koruny svahu, 

přemístění materiálu z odlučné do akumulační části nebo odstranění sesuvných hmot 

(Poledňák, 2007, s. 19). 
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Hydroosev je moderní metoda, která chrání svah pomocí směsi osiva, hnojiva, mulčovací 

hmoty a vody. Na svah se nanáší postřikem. Mulčovací materiál slouží k udržení směsi 

na svahu, než rostliny zakoření. Hydroosev je vhodný zejména na ochranu svahů před 

erozí a přívalovými dešti. Jedná se o konečnou úpravu svahu. (Nemeton, 2015) Sanace 

rostlinným porostem, stejně jako hydroosev, je poslední prací na svahu po provedení 

všech sanačních opatření. Zamezení sesouvání dlouhodobou stabilizací porostem lze 

pouze u mělkých plošných sesuvů. Zatravněním se omezí pronikání vody až do hloubky 

2,5 m a výsadbou křovin až do 3 m. Drnová pokrývka brání vysoušení povrchu a vzniku 

trhlin a bere vlhkost zeminám. (Záruba a Mencl, 1987, s. 221) 

Zárubní zdi zabezpečují čelo sesuvu, pokud není možné svah upravit v požadovaném 

sklonu, například z důvodu malého prostoru. Stěny mohou být gravitační, kotvené nebo 

založené na pilotách. Dalšími možnostmi zdí jsou zdi opěrné, gabionové nebo kamenné. 

Gabionové zdi jsou velmi oblíbené kvůli estetické stránce, jsou ekologické a v neposlední 

řadě také propustné, není tedy potřeba budovat drenáže. 

Zemní kotvy jsou ocelová táhla vložena do vrtů (svislých nebo šikmých), přenášející 

tahové síly z konstrukce do základové půdy. Kotva je složena z kotevní hlavy, volné 

délky a kořenové délky. Táhlo kotvy je ke konstrukci připevněno v kotevní hlavě a síly 

z kotvy jsou roznášeny do okolí přes převázku, která je většinou železobetonová. Kotva 

je upnuta do základové půdy v oblasti kořene injektáží. Kotvy mohou být i v několika 

úrovních. Podle životnosti rozlišujeme kotvy dočasné (do 2 let) a trvalé, které se liší 

hlavně způsobem ochrany. Kotvy jsou děleny podle typu táhla na pramencové a tyčové. 

Mikropiloty jsou štíhlé prvky, které jsou vytvořeny maloprofilovým vrtem do 300 mm. 

Používají se hlavně ve stísněných prostorách na podchycení objektů, rekonstrukci, 

popřípadě zvýšení únosnosti stávajících základů. Mikropilota se skládá z hlavy, dříku a 

kořene. Podle způsobu vyztužení jsou mikropiloty s trubním vyztužením (jedná se o 

ocelovou trubku obvykle profilu 70/12, 89/10 nebo 108/16 mm) nebo s armokošem. 
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Piloty jsou vhodnější oproti zárubní zdi, kvůli menší tloušťce a také mohou být zřízeny 

před odkopem zeminy. Odpadá tedy roubení stěn výkopů a další odborné práce. Pokud je 

namáhání pilot velké, tak se kotví nebo se spojí převázkou do rámové konstrukce. Piloty 

se navrhují tak, aby byly v dostatečné hloubce pod smykovou plochou. Pokud je smyková 

plocha mělká, lze použít mikropiloty (popřípadě mikropilotovou stěnu). Jestliže je 

zřizována pilotová stěna v sesuvné oblasti, tak se využijí piloty vrtané. Vrtané piloty jsou 

ve větší, stejné nebo menší osové vzdálenosti, než je průměr pilot. Pokud je nutné vrtané 

piloty pažit, provádí se to pomocí ocelových jednoplášťových rour, ocelových pažnic 

nebo jílovou suspenzí. Pilotovou stěnu je potřeba odvodnit. Nevýhodou pilot a pilotových 

stěn je jejich velká cena. 

Ocelové štětové stěny se pro stabilizaci svahů moc nepoužívají, protože je nelze 

realizovat jako trvalé opatření. 

Zpevňování zemin se dá rozdělit do několika variant. Jedna z nich může být odtěžení 

sesutých i sesouvajících hmot až pod úroveň smykové plochy s následnou instalací 

separačních a filtračních vrstev a úpravou záhozem z drceného kameniva. Nebo se svah 

odtěží pod úroveň smykové plochy a vytvoří se stupňovité terasy, na které se dá separační 

a filtrační vrstva, následně se vrství štěrkodrť a výztuž (nejčastěji geomříže) jako sendvič. 

Nebo se využívá hřebíkování, které je tvořeno zemními hřebíky osazeny ve vrtech (bez 

předepnutí nebo s předepnutím), hřebíky jsou spojeny s výztužnými sítěmi a stříkaným 

betonem. Další variantou může být protierozní síť, která je syntetická nebo přírodní, brání 

erozi a urychluje zakořenění vegetace. 
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4 STABILITA SVAHU 

Stabilita svahu se posuzuje podle stupně stability F, což je poměr pasivních sil k silám 

aktivním.  Pasivní síly jsou takové, které brání pohybu. Aktivní síly jsou síly vyvolávající 

sesuvné pohyby. Pokud je stupeň stability menší než 1 je svah nestabilní. 

Pro správné řešení stability svahu je nutné znát geologický profil, pomocí kterého lze 

určit geometrický tvar předpokládané smykové plochy. Smyková plocha sypkých zemin 

je rovinná, soudržných zemin je zakřivená a homogenních soudržných zemin je nejčastěji 

válcová. 

 

Obr. 2 Smykové plochy 

Nejmenší požadovaný stupeň bezpečnosti udává norma ČSN 73 6133, která rozděluje 

stupeň bezpečnosti pro zářezy a násypy. Hodnoty jsou rozděleny podle druhu zeminy a 

podle smykových parametrů. Pro zářezy se uvažují pouze efektivní parametry a pro 

násypy se rozhoduje mezi efektivními a totálními parametry. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v následujících tabulkách. 

podloží zemina smykové parametry stupeň bezpečnosti 

únosné 

jemnozrnná 
efektivní vrcholové 1,3 

efektivní kritické 1,15 

hrubozrnná 
efektivní vrcholové 1,2 

efektivní kritické 1,15 

kamenitá efektivní vrcholové 1,2 

málo únosné 

jemnozrnná 
totální 1,5 

efektivní kritické 1,2 

hrubozrnná 
totální 1,5 

efektivní kritické 1,2 

Tab. 1 Nejmenší požadovaný stupeň bezpečnosti pro násyp 
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zemina smykové parametry stupeň bezpečnosti 

jemnozrnná 

vrcholové 1,5 

kritické 1,15 

reziduální 1,1 

hrubozrnná 
vrcholové 1,2 

kritické 1,15 

Tab. 2 Nejmenší požadovaný stupeň bezpečnosti pro zářez 

Předpokladem pro dobře provedený návrh je určení smykové pevnosti (složka bránící 

sesuvu) na smykových plochách. Parametry smykové pevnosti volíme buď totální anebo 

efektivní. Totální parametry (φu, cu) se použijí u jemnozrnných zemin pro neodvodněné 

podmínky, kde pórové tlaky nestíhá reagovat na změnu napětí v zemině a toto napětí je 

přenášeno pórovým tlakem. Pro plně nasycené jíly platí, že φu = 0 za předpokladu plného 

nasycení (Sr = 1). Efektivní parametry (φef, cef) používáme pro dlouhodobou stabilitu 

nebo zatížení, kdy voda disipuje do okolí a napětí je přenášeno pomocí pevné složky 

zeminy (odvodněné podmínky). (Weiglová, 2005, s. 18) 

4.1 METODY MEZNÍ ROVNOVÁHY 

Metoda mezní rovnováhy je metoda, která řeší rovnováhu sil podél uvažované smykové 

plochy. Výhodou této metody je její jednoduchost. Nevýhodou je, že metoda nezahrnuje 

vliv přetvárných parametrů a je nutné předem zadat smykovou plochu, ze které je 

následně určen stupeň stability F. Ten lze zjistit tak, že nalezneme kritickou smykovou 

plochu, pro kterou vychází stupeň stability nejmenší. 

Metodou mezní rovnováhy lze řešit nesoudržné i soudržné zeminy. Pro nesoudržné 

zeminy je charakteristická rovinná smyková plocha a platí, že podmínka rovnováhy je 

stejná pro každý element. Stačí tedy určit rovnováhu na jednom vytknutém elementu o 

jednotkovém objemu. U soudržných zemin se využívá metod proužkových, které 

předpokládají kruhovou smykovou plochu. 
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4.1.1 PETTERSONOVA METODA 

Jelikož se daný svah skládá ze soudržných zemin určených laboratorními zkouškami, je 

zde popsána metoda Pettersonova a Bishopova. První z nich je metoda Pettersonova.  

Tato metoda je nejjednodušší metoda z tzv. proužkových metod, protože neuvažuje síly 

vyvolané sousedními proužky a vychází pouze z momentové podmínky. Je vhodná pro 

vrstevnatý svah a podloží (Weiglová, 2005, s. 19). Úloha se řeší jako rovinná na 1 m 

délky svahu. 

Principem metody je nahrazení smykové plochy kruhovým obloukem s poloměrem R a 

středem O. Kruhový oblouk prochází patou svahu. Svah nad smykovou plochou je 

rozdělen na svislé proužky o stejné šířce b, a to nejčastěji 1 cm = 1 m ve skutečnosti (při 

užití měřítka 1:100). Na smykové ploše působí tíha každého proužku Gi procházející 

středem proužku. Tato tíha Gi je rozložena na složku normálovou Ni, která je kolmá ke 

smykové ploše a na složku tangenciální Ti, která je tečnou ke kružnici. Po provedení 

superponace vlivů jednotlivých proužků se stanoví stupeň stability. 

 

Obr. 3 Pettersonova metoda 
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Stupeň stability se vypočítá podle následujícího vztahu: 

 𝐹 =  
𝑀𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑛í

𝑀𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛í
=  

∑ 𝑁𝑖  . 𝑡𝑔𝜑 + 𝑐𝑖 . ∑ 𝛥𝑙 . 0,8

∑ 𝑇𝑖 − ∑ 𝑇𝑜
 (1) 

kde Ni … normálová složka tíhy proužku 

φ … úhel vnitřního tření 

ci … koheze 

Δl … délka smykové plochy 

Ti … tangenciální složka tíhy proužku 

To … tangenciální složka tíhy proužku působící stabilizačně 

Koheze se uvažuje na 80 % délky smykové plochy ∑ 𝛥𝑙. V dolní části smykové plochy 

mohou vzniknout tangenciální síly, které působí proti usmyknutí, proto jsou ve 

jmenovateli se záporným znaménkem (Weiglová, 2005, s. 20). 

Tímto způsobem je možné spočítat smykovou plochu pro jakýkoli poloměr kružnice R. 

Pro správné určení smykové plochy je zapotřebí zjistit nebezpečnou smykovou plochu. 

Což je plocha, kterou vymezuje kružnice s nejmenším stupněm stability, tedy kde poměr 

pasivních momentů k aktivním je minimální. Nebezpečná smyková plocha se dá určit 

pomocí Pettersonovy, Felleniovy nebo Rodriguezovy metody. 

4.1.2 BISHOPOVA METODA 

Bishopova metoda je další z tzv. proužkových metod. Oproti Pettersonově metodě navíc 

zavádí do výpočtu vliv vodorovných sil působících mezi proužky. Avšak svislé složky 

zanedbává. Tato metoda se nazývá zjednodušená Bishopova metoda. Stupeň stability se 

určí postupným iterováním vzorce označen jako (2). Bishopova metoda, kdy se svislé síly 

nezanedbávají patří mezi rigorózní metody a řešení je velmi složité. 
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Obr. 4 Bishopova metoda zjednodušená 

Stupeň stability podle zjednodušené Bishopovy metody se vypočítá ze vztahu: 

 
𝐹(𝑛) =  

1

∑ 𝐺𝑖  .  𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖
∑

(𝐺𝑖 − 𝑢 .  𝑙𝑖) .  𝑡𝑔𝜑 + 𝑐𝑖 .  𝑏

𝑐𝑜𝑠𝛼𝑖 +
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑖 .  𝑡𝑔𝜑

𝐹(𝑛−1)

 
(2) 

kde Gi … tíha proužku 

α … úhel odklonu od svislice na osu proužku 

u … pórový tlak 

li … délka smykové plochy v daném proužku 

φ … úhel vnitřního tření 

ci … koheze 

bi … šířka proužku 

F … stupeň stability 
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5 SVAHOVÉ DEFORMACE NA ULICI POŽÁRNÍ 

5.1 POPIS LOKALITY 

Řešený svah se nachází na ulici Požární mezi městskými částmi Brno-Chrlice a Brno-

Holásky. V koruně svahu je vedena pozemní komunikace, podél které jsou na západní 

straně zahrádky a na straně východní železniční trať. Niveleta komunikace je v přímém 

úseku mezi dvěma protisměrnými oblouky, směrem k Chrlicím stoupá ve sklonu 2,5 %. 

Délka svahu je 200 m. 

Svah byl vybudován při stavbě železniční trati v letech 1868, kdy byla skládka zeminy 

zřízena v bezprostřední blízkosti trati. Tím byl vytvořen násyp, na který byla později 

navržena pozemní komunikace. 

 

Obr. 5 3D pohled na řešený svah (www.google.cz/maps) 
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Výškový rozdíl mezi korunou svahu a přilehlými zahrádkami je v rozmezí 4 až 5,5 m. 

Sklon svahu je v poměru 1:1,58. Na krajnici jsou umístěny sloupy veřejného osvětlení. 

Na svahu jsou nerovnoměrně rozmístěny vzrostlé stromy. 

Železniční trať je vzdálena od osy komunikace v nejužším místě 20 m. Niveleta trati je 

oproti niveletě komunikace položena níže o 3 m. Mezi železniční tratí a pozemní 

komunikací se nachází terénní val, který je porostlý vegetací. Terénní val je šířky 6 m. 

Na délku 35 m je tento terénní val přerušen a nahrazen zpevněnou odstavnou plochou. 

5.2 VÝVOJ SESUVU 

O sesuvu je možné hovořit od roku 1997, kdy byla narušena stabilita svahu kvůli 

nadměrným srážkám. Došlo k mírnému sesuvu a na krytu vozovky se objevily trhliny a 

značné poklesy. Srážková voda se následně v těchto trhlinách a poklesech hromadila a 

zejména v zimních obdobích byla jízda po pozemní komunikaci nebezpečná. Voda svah 

ovlivňovala již dříve, protože přiléhající železniční trať nebyla dostatečně odvodněna. 

V následujících letech byl svah osazen inklinometrickými vrty a měřickými body. Měření 

se provádí od roku 2005 a výsledkem jsou hodnoty posunu až 60 mm ve směru spádnice. 

 

Obr. 6 Poklesy na komunikaci 
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Z hlediska stáří se jednalo o pohyb současný v pokročilém stádiu. Pohyb byl na velkém 

úseku komunikace. Podle půdorysného tvaru se jednalo o tzv. čelní (frontální) sesuv, 

jelikož deformace byla šířky značně převyšující délku. 

 

Obr. 7 Sesuv čelní 

Podle vnějšího vzhledu lze určit, že se jednalo o sesuv aktivní, jelikož svodidlo podél 

komunikace, sloupy veřejného osvětlení a stromy byly vychýleny z původní polohy a 

kopírovaly změnu sklonu svahu, jak je vidět na doložené fotografii. 

 

Obr. 8 Aktivní sesuv (www.google.cz/maps) 

Bylo nutné provést sanační opatření v co nejbližší době, protože se svah nacházel již 

v havarijním stavu a mohlo dojít k situaci, která by byla mnohem nákladnější. 
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5.3 PŘÍČINY SESUVU 

Mezi hlavní příčiny sesuvu je možné zařadit vodu. Jelikož voda z přiléhající železniční 

tratě se vsakuje do svahu a tím ho trvale poškozuje. Nejhorším obdobím pro aktivování 

sesuvu nastává zpravidla na jaře, jakmile začne tát sníh. A v létě, kdy jsou vydatnější 

dešťové srážky. 

 

Obr. 9 Vliv vody na svah 

Dále má na svah negativní vliv doprava, která je vedena v koruně svahu. Kvůli špatné 

údržbě terénního valu, který je porostlý vegetací, se doprava přibližuje k hraně koruny 

svahu. Nepříznivý vliv má i stále se zvyšující intenzita dopravy. 

 

Obr. 10 Vliv dopravy na svah 

5.4 INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byly na zájmovém území provedeny tři 

vrty, které byly rovnoměrně rozmístěny podél svahu. Z vrtu byly odebrány vzorky a 

v uzavíratelných sáčcích převezeny do laboratoře zemin na Ústavu geotechniky, FAST 

VUT v Brně. Posléze byly tyto vzorky podrobeny zkouškám. Zatřídění zemin podle ČSN 

EN ISO 14688-2 je uvedeno v tabulce číslo 2 (hloubky odpovídají vrtu S1). 
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hloubka [m] název zeminy 
zatřídění zeminy dle ČSN 

EN ISO 14688-2 
ulehlost konzistence 

0,0 - 1,5 jílovitý písek clSa středně - 

1,5 - 3,0 jíl Cl - tuhá 

3,0 - 4,5 jíl Cl - tuhá 

4,5 - 6,0 jíl Cl - tuhá 

Tab. 3 Zatřízení zemin 

 

Obr. 11 Inženýrsko-geologický profil 

5.5 HYDROGEOLOGICKÉ POMĚRY 

Hladina podzemní vody při provádění inženýrsko-geologického průzkumu nebyla 

zastižena. Podle normy ČSN EN 206-1 byl určen stupeň agresivity chemického prostředí 

XA1, na základě tabulky mezních hodnot pro působení zeminy a podzemní vody. 

5.6 GEOTECHNICKÉ POMĚRY 

Parametry zemin byly převzaty z normových charakteristik jemnozrnných a písčitých 

zemin (Weiglová, 2005, s. 31-32) a jsou uvedeny v následující tabulce. 

zemina 
γ υ Edef cef ϕef 

[kN/m3] [-] [MPa] [kPa] [°] 

jílovitý písek 18 0,3 10 5 29 

jíl 20 0,4 4 12 21 

jíl 20,5 0,42 3 5 15 

Tab. 4 Hodnoty geotechnických parametrů 
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6 VÝBĚR SANACE 

Na základě druhů sanace, které byly popsány v kapitole 3 (sanace svahu) byla vybrána 

následující možnost řešení, která přispívá ke zlepšení stavu od prvopočátku sanace až po 

dokončovací práce. 

6.1 PILOTOVÁ STĚNA 

Pilotová stěna je jedna z nejvhodnějších řešení pro konkrétní případ. Jedná se o řešení, 

kdy se minimalizují zemní práce, což je velká výhoda, jelikož se pod svahem nachází 

soukromé pozemky. Další výhodou je, že se pilotová stěna bude moci realizovat přímo 

z pozemní komunikace a není třeba zhotovovat náhradní dočasnou přístupovou cestu. 

Pilotová stěna byla navržena z pilot volně stojících, kde osová vzdálenost pilot je větší 

než průměr piloty (1 m ˃ 0,3 m). Volně stojící piloty tvoří trvalou konstrukci spojenou 

v hlavě pilot s železobetonovou převázkou. Piloty se vzájemně staticky ovlivňují, jelikož 

jsou od sebe vzdáleny méně než je šestinásobek průměru piloty (1 m < 6 . 0,3 = 1,8 m). 

Pilotová stěna je tvořena maloprofilovými pilotami, protože průměr piloty je do 300 mm. 

Tyto maloprofilové piloty byly vyztuženy armokošem, který se skládá z podélné nosné 

výztuže, distančních kroužků a příčné výztuže ve formě spirály. 

Pilotová stěna byla zhotovena na místě, jednotlivé piloty byly vyvrtány pomocí tzv. 

hluchého vrtání s použitím ocelových pažnic. Výsledné vrtané piloty kruhového průměru 

byly hloubky pokrývající tvar smykové plochy. 

Piloty jsou kotveny ŽB převázkou hlavovou (převázka je umístěna v hlavách pilot). 

Hlavová převázka je s pilotami spojena výztuží vyčnívající z hlav pilot. Převázka je 

průběžná a je rozdělena na dilatační celky rovny 11 m. (Masopust, 2006, s. 34) Převázka 

má funkci statickou, ztužující a vyrovnává dílčí deformace konstrukce (Tomlinson, 1994, 

s. 288-298). 
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6.2 ZEMNÍ KOTVY 

Zemní kotvy slouží k podchycení stávající pozemní komunikace, jsou navrženy jako 

trvalé s životností nad 2 roky a přenáší tahovou sílu do zeminy. 

Kotva se skládá z kotevní hlavy, volné délky a kořenové délky. Hlava kotvy zajišťuje 

upnutí táhla do stavební konstrukce a mezi pramence je vtlačován ocelový kuželík. 

Pramence jsou umístěny v ocelové objímce. Trvalé kotvy je nutné chránit proti 

mechanickému a tepelnému poškození různými nátěry, nejlepší je hlavu kotvy uzavřít do 

ocelového nebo plastového krytu a vyplnit tmelem. 

Kotevní táhlo bylo navrženo dvoupramencové o průměru 15,7 mm, ocel 1770 MPa. Táhlo 

je tvořeno volnou délkou a délkou kořene. Volná délka umožňuje předepnutí kotvy a 

zajišťuje přenos tahové síly do zeminy. Je opatřena povlakem z umělé hmoty, který 

umožní prokluz a slouží jako antikorozní ochrana u trvalých kotev. Kořen kotvy slouží 

k přenosu kotevní síly do zeminy a upíná se pomocí injektáže. Kotva se aktivuje 

napínáním. 

Kotva musí být chráněna protikorozní ochranou. Možné příklady jsou uvedeny v normě 

ČSN EN 1537 (Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy). 

Minimálně však musí mít táhlo kotvy jednu souvislou vrstvu, která zabraňuje korozi a 

nepodléhá degradaci po dobu životnosti kotvy. 

Výroba kotev probíhá ve výrobně odkud jsou dopraveny na stavbu již připraveny 

k osazení do vrtu. 
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7 NÁVRH PILOTOVÉ STĚNY 

7.1 VÝPOČET STABILITY 

Program GEO5 je soubor geotechnických programů, které samostatně řeší jednotlivé 

úkoly. Každý program komplexně posuzuje určitý typ konstrukce. Všechny mají stejné 

uživatelské rozhraní a mezi jednotlivými programy lze data kopírovat. 

Program, který je určen k výpočtu stability svahů počítá s kruhovou smykovou plochou 

(Pettersonova, Bishopova metoda apod.) anebo se smykovou plochou polygonální 

(například metoda Sarma, Janbu). Stabilita je řešena ve dvourozměrném modelu. Je 

možné zadat hladinu podzemní vody, přitížení nebo započítat vliv kotev, geovýztuh, 

popřípadě vliv zemětřesení. 

7.1.1 NASTAVENÍ VÝPOČTU 

Celkovou stabilitu je doporučené počítat podle mezních stavů s návrhovým přístupem 3. 

Tento návrhový přístup je popsán v normě ČSN EN 1997-1. Jedná se o posouzení 

mezního stavu porušení nebo deformace, které nesmí nastat při kombinaci dílčích 

součinitelů: A2 + M2 + R3. Součinitel zatížení A2 se uvažuje jako geotechnické zatížení. 

Hodnoty součinitele R3 jsou rovny 1,0 (jedná se o odpor paty γb, plášť v tlaku γs a celkový 

tlak γt).  

součinitele redukce zatížení A2 
 

součinitele redukce materiálu M2 

stálé γG 
nepříznivé 1,0  úhel vnitřního tření γφ 1,25 

příznivé 1,0  efektivní soudržnost γc 1,25 

proměnné γQ 
nepříznivé 1,3  neodvodněná smyková pevnost γcu 1,4 

příznivé 0,0      

Tab. 5 Dílčí součinitelé A2 a M2 

Stupeň bezpečnosti pro jílovité zeminy je 1,5. 
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7.1.2 VSTUPNÍ HODNOTY ZEMIN 

Z laboratorních zkoušek, které byly provedeny v rámci bakalářské práce, byly zjištěny 

následující charakteristiky zemin. Pro výpočet byly zvoleny efektivní parametry. Hladina 

podzemní vody nebyla zastižena. 

Jílovitý písek 

Objemová tíha:   γ = 18 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:   φef = 29° 

Soudržnost zeminy:   cef = 5 kPa 

Objemová tíha saturované zeminy: γsat = 18 kN/m3 

Jíl 1 

Objemová tíha:   γ = 20 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:   φef = 21° 

Soudržnost zeminy:   cef = 12 kPa 

Objemová tíha saturované zeminy: γsat = 20 kN/m3 

Jíl 2 

Objemová tíha:   γ = 20,5 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:   φef = 15° 

Soudržnost zeminy:   cef = 5 kPa 

Objemová tíha saturované zeminy: γsat = 20,5 kN/m3 

7.1.3 GEOMETRIE 

Geometrie svahu byla vložena z programu AutoCAD. Následně byly v programu GEO5 

jednotlivým vrstvám přiřazeny zeminy. 
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Obr. 12 Přiřazení zemin 

7.1.4 ZATÍŽENÍ 

Zatížení bylo navrženo podle ČSN EN 1991-2 (Eurokód 1: Zatížení konstrukcí, Část 2: 

Zatížení mostů dopravou). V kapitole Modely zatížení opěry a na stěny přiléhající 

k mostu je poznámka číslo 1, která odkazuje na modely zatížení. 

Před tím, než byla vozovka zatížena, bylo nutné ji rozdělit do zatěžovacích pruhů. Jelikož 

pozemní komunikace je šířky 6 m, byla rozdělena na zatěžovací pruhy o šířce 3 m. 

šířka vozovky w 
počet zatěžovacích 

pruhů 
šířka zatěžovacích 

pruhů 
šířka zbývající 

plochy 

w  5,4 m n = 1 3 m w - 3 m 

5,4 m  w  6 m n = 2 w/2 0 

6 m < w n = Int (w/3) 3 m w - 3 m 

Tab. 6 Počet a šířka pruhů 

Umístění a číslování pruhů spolu nemusí souviset. Umístění bylo provedeno tak, aby 

zatížení vyvodilo nejnepříznivější účinek. Proto pruh označen číslem 1 je blíže hraně 

svahu a pruh číslo 2 je v blízkosti železniční trati. 
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Obr. 13 Číslování a umístění zatěžovacích pruhů 

Norma ČSN EN 1991-2 doporučuje 4 modely zatížení. Na základě tohoto doporučení byl 

zvolen model zatížení 1, který zahrnuje většinu účinků dopravy osobními a nákladními 

vozidly. Model 1 je složen ze zatížení soustředěného a rovnoměrného. 

Soustředěné zatížení od dvounápravy (tandem systém, značen TS) je zatížení o tíze αQQk, 

kde αQ je regulační součinitel a Qk je charakteristická hodnota nápravových sil. V každém 

pruhu se uvažuje pouze jedna celá dvounáprava. Dvounáprava se skládá ze dvou náprav, 

přičemž každá z nich má dvě identická kola a každé kolo vyvozuje zatížení 0,5. αQQk na 

ploše 0,4 na 0,4 m. 

Rovnoměrné zatížení (značeno UDL) je zatížení o tíze na čtvereční metr zatěžovacího 

pruhu αqqk, kde αq je regulační součinitel a qk je charakteristická hodnota rovnoměrného 

zatížení. 

 

Obr. 14 Umístění soustředěného a rovnoměrného zatížení 
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Charakteristické hodnoty pro TS a UDL jsou uvedeny v tabulce Model zatížení 1 v normě 

ČSN EN 1991-2. Pro danou pozemní komunikaci jsou hodnoty uvedeny v následující 

tabulce. 

umístění 

TS UDL 

nápravové síly 
Qk [kN] 

rovnoměrné zatížení 
qk [kN/m2] 

pruh 1 300 9 

pruh 2 200 2,5 

Tab. 7 Charakteristické hodnoty 

Regulační součinitele pro TS a UDL jsou také v normě ČSN EN 1991-2, kapitola Model 

zatížení 1. V tabulce jsou pozemní komunikace děleny do dvou skupin. Skupina 1 jsou 

všechny pozemní komunikace, které nejsou uvedeny ve skupině 2. Ve skupině 2 jsou 

silnice III. třídy, obslužné místní a účelové komunikace. Komunikace mezi městskými 

částmi Brno-Holásky a Brno-Chrlice spadá do skupiny 2, protože se jedná o komunikaci 

místní. 

skupina pozemních komunikací αQ1 αQ2 αq1 αq2 

1 0,8 0,8 0,8 1 

2 0,8 0,5 0,5 1 

Tab. 8 Regulační součinitele 

  typ působení umístění velikost 

soustředěné 
zatížení TS 

bodové 

proměnné na povrchu 

αQ1Qk1 = 0,8 . 300 = 240 kN 

αQ2Qk2 = 0,5 . 200 = 100 kN 

rovnoměrné 
zatížení UDL 

pásové 
αq1qk1 = 0,5 . 9 = 4,50 kN/m2 

αq2qk2 = 1 . 2,5 = 2,50 kN/m2 

Tab. 9 Přitížení od TS a UDL 

V programu GEO5 byly hodnoty zatížení zadány následovně. Bodové zatížení bylo 

přepočteno na zatížení spojité a sečteno s rovnoměrným zatížením od UDL. Výsledná 

hodnota pro pruh číslo 1 je 36,5 kN/m2 a pro pruh číslo 2 je 15,83 kN/m2. 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 38 - 

 

Obr. 15 Zatížení dopravou 

7.1.5 VYHODNOCENÍ 

Výpočet stability svahu byl proveden pomocí Bishopovy metody. Nejprve byla zadána 

kruhová smyková plocha souřadnicemi x, y a poloměrem R. Následně byl zvolen typ 

výpočtu, a to optimalizace. Optimalizace určila smykovou plochu s nejnižší hodnotou 

stupně stability (tzv. kritická smyková plocha). Podle mezních stavů je svah využit na 

118,6 %, což je větší jak 100 % a tudíž stabilita svahu nevyhovuje. 

 

Obr. 16 Optimalizovaná smyková kruhová plocha 

Celý protokol o výpočtu stability svahu v programu GEO5 je součástí příloh. 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 39 - 

7.2 VÝPOČET PILOTOVÉ STĚNY 

Pilotová stěna byla řešena v programu Pažení posudek. Tento program poskytuje řešení 

pro pažící konstrukce metodou závislých tlaků, přičemž bere v úvahu zemní tlaky, které 

odpovídají měnícímu se přetvoření pažící konstrukce v průběhu výstavby. Je zde možné 

zadat hladinu podzemní vody, přitížení, ale i kotvy, rozpěry nebo podpory. Výpočet 

umožňuje kontrolovat zemní tlaky, vnitřní síly, deformace konstrukce a tlaky na 

konstrukci. Dále program nabízí posouzení vnitřní a vnější stability, kde při posudku 

vnější stability se program automaticky přepne do programu Stabilita svahu. Na závěr je 

možné provést dimenzování výztuže. 

7.2.1 NASTAVENÍ VÝPOČTU 

Návrh pilotové stěny je proveden podle normy ČSN EN 1997-1 s použitím návrhového 

přístupu 2. Tento přístup posuzuje konstrukce na základě mezních stavů. Mezní stav 

porušení nebo nadměrná deformace nesmí nastat při použití následující kombinace 

souborů dílčích součinitelů: A1 + M1 + R2. Součinitele M1 (úhel vnitřního tření γφ, 

efektivní soudržnost γc, neodvodněná smyková pevnost γcu) jsou rovny 1,0. 

součinitele redukce zatížení A1  součinitele redukce odporu R2 

stálé γG 
nepříznivé 1,35  zaboření γR,v 1,4 

příznivé 1,0  usmyknutí γR,h 1,1 

proměnné γQ 
nepříznivé 1,5     

příznivé 0,0     

Tab. 10 Dílčí součinitelé A1 a R2 

7.2.2 VSTUPNÍ HODNOTY 

Vstupní hodnoty zemin byly stejné jako při posouzení stability svahu a byly doplněny o 

deformační modul a třecí úhel konstrukce-zemina. 
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Jílovitý písek 

Deformační modul:   Edef = 10 MPa 

Třecí úhel konstrukce-zemina: δ = 17° 

Jíl 1 

Deformační modul:   Edef = 4 MPa 

Třecí úhel konstrukce-zemina: δ = 14° 

Jíl 2 

Deformační modul:   Edef = 3 MPa 

Třecí úhel konstrukce-zemina: δ = 14° 

Vstupní hodnoty materiálu pilotové stěny jsou dle normy EN 1992-1-1 (EC2) následující. 

Beton C30/37 

Válcová pevnost v tlaku:  fck = 30 MPa 

Pevnost v tahu:   fctm = 2,9 MPa 

Modul pružnosti:   Ecm = 33 GPa 

Modul pružnosti ve smyku:  G = 13,75 GPa 

Ocel B500 

Mez kluzu:    fyk = 500 MPa 
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7.2.3 GEOMETRIE PILOTOVÉ STĚNY – FÁZE 1 

Průměr piloty je 300 mm. Minimální osová vzdálenost maloprofilových pilot (d  0,6 m) 

je 2,5d = 2,5 . 0,3 = 0,75 m. Osová vzdálenost byla navržena na 1 m. 

 

Obr. 17 Osová vzdálenost pilot 

Pilota byla navržena délky 5 m s průměrem 300 mm. Stěna byla umístěna 0,71 m od 

hrany koruny svahu (1 m od krytu pozemní komunikace), aby bylo možné provést tuto 

stěnu pomocí hluchého vrtání přímo z pozemní komunikace. 

 

Obr. 18 Rozměry pilotové stěny 

7.2.4 ZATÍŽENÍ – FÁZE 1 

Hodnota zatížení pruhu číslo 2 je pro tuto fázi rovna 36,5 kN/m2, je to hodnota nejvíce 

zatíženého pruhu. 
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Obr. 19 Zatížení pilotové stěny 

7.2.5 VYHODNOCENÍ – FÁZE 1 

Výsledkem první fáze byla maximální posouvající síla rovna 11,18 kN/m´, maximální 

moment roven 6,50 kNm/m´ a maximální deformace 1,2 mm. Posudek na vnější stabilitu 

vyhověl s využitím na 3,5 %. Protokol o výpočtu první fáze je uveden v příloze. 

 

Obr. 20 Zemní tlaky – fáze 1 
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Obr. 21 Vnitřní síly – fáze 1 

 

Obr. 22 Deformace a tlak na konstrukci – fáze 1 

 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 44 - 

 

Obr. 23 Vnější stabilita – fáze 1 

7.2.6 GEOMETRIE KOTVY – FÁZE 2 

V druhé fázi výpočtu byla instalována kotva. Hlava kotvy byla umístěna 1,52 m pod 

úroveň koruny svahu. Kotva navržena délky 9 m s kořenem kotvy délky 4 m. Průměr 

kořene kotvy byl 150 mm. 

 

Obr. 24 Kotva 2 x Lp 15,7 mm, ocel 1770 MPa 

Kotva byla navržena jako trvalá pramencová, složena ze 2 pramenců o průměru 15,7 mm, 

ocel 1770 MPa. 
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Parametry kotvy 

Volná délka:   l = 5 m 

Délka kořene:   lk = 4 m 

Sklon:    α = 30° 

Vzdálenost mezi kotvami: b = 3 m 

Průměr:   d = 150 mm 

Modul pružnosti:  E = 195 GPa 

Předpínací síla:  F = 115 kN 

Materiál kotvy 

Mez pevnosti:   ftk = 1770 MPa 

Mez kluzu:   ftk0,1 = 1570 MPa 

Jmenovitý průřez:  A = 150 mm2 

7.2.7 ZATÍŽENÍ – FÁZE 2 

Dopravní zatížení bylo uvažováno kompletní dopravou, která se na komunikaci 

vyskytuje. Zatěžovací pruh číslo 1 měl hodnotu 36,5 kN/m2 a pruh číslo 2 byl zatížen 

15,83 kN/m2. 

Obr. 25 Zatížení kotvy 
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7.2.8 VYHODNOCENÍ – FÁZE 2 

Výsledkem druhé fáze byla maximální posouvající síla 33,20 kN/m´, maximální moment 

24,89 kNm/m´ a maximální deformace 7,4 mm. Posudek na vnější stabilitu vyhověl s 

využitím na 5,7 %. Protokol o výpočtu druhé fáze je uveden v příloze. 

Obr. 26 Zemní tlaky – fáze 2 

Obr. 27 Vnitřní síly – fáze 2 
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Obr. 28 Deformace a tlak na konstrukci – fáze 2 

 

Obr. 29 Vnitřní stabilita – fáze 2 
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Obr. 30 Vnější stabilita – fáze 2 

 𝐸𝑈𝐿𝑆;𝑑 = max(𝐹𝑈𝐿𝑆;𝑑; 𝐹𝑆𝑒𝑟𝑣;𝑑) = max(353,06; 146,11) = 353,06 𝑘𝑁 (3) 

kde FULS;d … návrhová síla potřebná k zamezení vzniku mezního stavu 

FServ;d … návrhová síla v kotvě 

 𝐹𝑆𝑒𝑟𝑣;𝑘 =
𝐸 .  𝐴 .  𝛥𝑙

𝑙𝑘
=

195 . 109 . 2 . 150 . 10−6 . 7,4 . 10−3

4
= 108,23 𝑘𝑁 (4) 

kde E … modul pružnosti kotvy 

A … jmenovitý průřez kotvy 

Δl … deformace 

lk … délka kořene kotvy 

 𝐹𝑆𝑒𝑟𝑣;𝑑 = 𝛾𝑆𝑒𝑟𝑣 .  𝐹𝑆𝑒𝑟𝑣;𝑘 = 1,35 . 108,23 = 146,11 𝑘𝑁 (5) 

kde γServ … dílčí součinitel zatížení 

FServ;k … charakteristická síla v kotvě 
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7.2.9 POSOUZENÍ KOTVY 

Posouzení kotvy bylo provedeno na základě mezních stavů podle normy ČSN EN 1997-

1 (změna A1 z roku 2014) a ČSN EN 1537 (Provádění speciálních geotechnických prací 

– Horninové kotvy). 

 𝐸𝑈𝐿𝑆;𝑑  ≤  𝑅𝑈𝐿𝑆;𝑑 (6) 

kde EULS;d … mezní návrhová hodnota účinku zatížení přenášeného kotvou 

RULS;d … návrhový odpor kotvy při splnění mezního stavu únosnosti 

 𝑅𝑖𝑘 = 𝐴𝑡  .  𝑓𝑡𝑘 = 2 . 150 . 10−6 . 1770 . 103 = 531 𝑘𝑁 (7) 

kde At … průřezová plocha kotevního táhla 

ftk … charakteristická pevnost kotevního táhla v tahu 

 𝑅𝑈𝐿𝑆;𝑘 = min(𝑅𝑖𝑘; 𝑅𝑎𝑘) = min(531; 416,07) = 416,07 𝑘𝑁 (8) 

kde Rik … charakteristický vnitřní odpor kotvy 

Rak … charakteristický odpor kotvy proti vytržení 

 𝑅𝑈𝐿𝑆;𝑑 =  
𝑅𝑈𝐿𝑆;𝑘

𝛾𝑎;𝑈𝐿𝑆
 =  

416,07

1,1
 = 375,25 𝑘𝑁 (10) 

kde RULS;k … charakteristický odpor kotvy při splnění mezního stavu únosnosti 

γa;ULS … dílčí součinitel únosnosti 

 𝐸𝑈𝐿𝑆;𝑑 = 353,06 𝑘𝑁 ≤  𝑅𝑈𝐿𝑆;𝑑 = 375,25 𝑘𝑁  

 

 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  
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Kontrolní zkoušky kotvy: 

Jelikož norma EN ISO 22477-5 nebyla doposud zavedena, byla uvažovaná zkušební 

metoda 3. 

 𝑃𝑝 = 300𝑘𝑁   𝛾𝑎;𝑎𝑐𝑐;𝑆𝐿𝑆 .  𝐹𝑆𝑒𝑟𝑣;𝑘 =  1,25 . 108,23 = 135,29 𝑘𝑁 (11) 

 

kde γa;acc;SLS … dílčí součinitel 

FServ;k … charakteristická síla v kotvě 

 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

7.2.10 DIMENZOVÁNÍ VÝZTUŽE PILOT 

Návrh podélné výztuže byl proveden na základě normy ČSN EN 1536 (Provádění 

speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty), podle které bylo navrženo 6 profilů 

podélné výztuže o průměru 16 mm. V této normě je uvedeno minimální vyztužení piloty, 

které je potřeba dodržet. 

jmenovitá průřezová plocha dříku piloty Ac plocha podélné výztuže As 

Ac  0,5 m2 As  0,5% Ac 

0,5 m2 < Ac  1,0 m2 As  0,0025 m2 

Ac > 1,0 m2 As  0,25% Ac 

Tab. 11 Minimální podélná výztuž (ČSN EN 1536) 

Jmenovitá průřezová plocha dříku piloty: 

 𝐴𝑐 =  𝜋 .  𝑟2  =  𝜋 . 0,152  =  0,071 𝑚2   0,5 𝑚2 (12) 

Plocha podélné výztuže: 

 𝐴𝑠 =  𝜋 .  𝑟2  =  𝜋 . 6 . 0,0082  =  12,06 . 10−4 𝑚2 (13) 
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 𝐴𝑠 =  12,06 . 10−4 𝑚2   
0,5

100
 . 0,071 = 3,55 . 10−4 𝑚2 (14) 

 

 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Příčná výztuž byla navržena v podobě spirály o průměru 6 mm. 

 6 𝑚𝑚    max  (6 𝑚𝑚 ;
1

4
 Ø 16) = max  (6 ; 4) = 6 𝑚𝑚 (15) 

 

 𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸  

Krytí výztuže pro piloty d  0,6 m je minimálně 50 mm. 

Světlá vodorovná vzdálenost podélných prutů je 82,13 mm, což je menší než 100 mm. Je 

tedy potřeba dodržet největší zrno kameniva 20 mm a pak lze použít zmenšenou hodnotu 

světlé vodorovné vzdálenosti mezi pruty 80 mm. Světlá vodorovná vzdálenost mezi 

příčnými pruty je 100 mm. 

7.3 VÝPOČET PŘEVÁZKY 

Převázka byla řešena v programu SCIA Engineer, je to program, který řeší návrh, výpočty 

i posudky různých konstrukcí v jedné aplikaci. Nabízí modelování ve 2D nebo 3D 

s výběrem typu konstrukce (rám, příhrada, rošt, deska, stěna nebo obecná konstrukce). 

Dále umožňuje výběr materiálu (beton, ocel, dřevo, zdivo, hliník a ostatní). Je možné 

nastavit národní dodatek, popřípadě další funkcionality (podloží, předpětí, dynamiku a 

jiné). 
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7.3.1 NASTAVENÍ VÝPOČTU 

Konstrukce byla modelována jako spojitý nosník ve 2D. Materiál převázky byl zvolen 

beton C30/37 a ocel B500B. S národním dodatkem ČSN. 

7.3.2 GEOMETRIE 

Převázka byla posuzována o průměrných rozměrech 0,5 na 0,5 m. Délka jednotlivých 

dilatačních celků byla 11 m a kotvy byly od sebe vzdáleny 3 m. Převázka působila jako 

spojitý nosník. 

 

Obr. 31 Geometrie jednoho dilatačního celku 

Podpory byly umístěny po 1 m pod každou pilotou. Ve směru Z byla podporám 

zadána tuhostí 4,55 MN/m. 

 

Obr. 32 Umístění podpor 
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7.3.3 ZATÍŽENÍ 

Převázka byla namáhána silami z kotev, které byly 115 kN pod úhlem 30° od vodorovné 

roviny. Rozkladem sil byly zjištěny síly zadané do programu SCIA Engineer jako síly 

kotvy Rz = 115 . cos (30°) = 99,59 kN po 3 m. 

 

Obr. 33 Síly od kotev 

7.3.4 VYHODNOCENÍ 

Bylo potřeba zkontrolovat deformace konstrukce. Deformace v programu SCIA Engineer 

byly shodné s programem GEO5 a to 7,4 mm. 

 

Obr. 34 Deformace převázky 

Obr. 35 Posouvající síly 
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Obr. 36 Momenty 

7.3.5 POSOUZENÍ PŘEVÁZKY 

Posouzení převázky bylo provedeno na základě normy ČSN EN 1992-1-1 (Navrhování 

betonových konstrukcí – Část 1 Obecná pravidla). Prostředí bylo určeno podle tabulky 

z normy ČSN EN 206-1. 

označení stupně popis prostředí příklad výskytu 

koroze vyvolaná 
karbonatací - XC4 

střídavě mokré a suché 
povrchy betonů ve styku s vodou, 

které nejsou ve stupni XC2 

střídavé působení mrazu a 
rozmrazování - XF4 

značně nasycené vodou s 
rozmrazovacími prostředky 

vozovky vystavené rozmrazovacím 
prostředkům 

Tab. 12 Stupeň vlivu prostředí 

Návrh podélné výztuže: 

Krytí: 

 𝑐𝑚𝑖𝑛 = max (𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏; 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 − 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 − 𝛥𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑; 10𝑚𝑚) (16) 

kde cmin,b … minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti 

cmin,dur … minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí 

Δcdur,γ … přídavná bezpečnostní složka 

Δcdur,st … redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

Δcdur,add … redukce minimální krycí vrstvy při použití přídavné ochrany 
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Minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti je dána uspořádáním prutů. Převázka byla 

navržena s pruty oddělenými, proto cmin,b = průměru prutu = 14 mm. 

Minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí byla vyčtena z tabulky, kde 

rozhoduje stupeň vlivu prostředí a třída konstrukce. Stupeň vlivu prostředí byl XC4 a 

třída prostředí S4, z toho plyn, že cmin,dur = 30 mm). 

Podle národní přílohy je hodnota Δcdur,γ, Δcdur,st a Δcdur,add doporučena uvažovat 0 mm. 

 𝑐𝑚𝑖𝑛 = max  (14; 30; 10𝑚𝑚) =  30 𝑚𝑚 (17) 

 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + 𝛥𝑐𝑑𝑒𝑣 =  30 + 10 = 40 𝑚𝑚  (18) 

kde cmin … minimální krycí vrstva 

Δcdev … návrhová odchylka 

Účinná výška: 

 𝑑 = h − c −
ϕ

2
= 500 − 40 −

14

2
= 453 𝑚𝑚 (19) 

kde h … výška průřezu 

c … krytí 

ϕ … průměr výztuže 

Nutná plocha výztuže: 

 𝐴𝑠.𝑟𝑒𝑞 = 𝑏 .  𝑑 .  
𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑
 .  (1 − √1 −

2 .  𝑀𝐸𝑑

𝑏 .  𝑑2 .  𝑓𝑐𝑑
 ) (20) 

kde b … šířka průřezu 

d … účinná výška průřezu 

fcd … návrhová pevnost betonu v tlaku 
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fyd … návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

MEd … návrhový ohybový moment 

 𝐴𝑠.𝑟𝑒𝑞 = 0,5 . 0,453 .  
20

434,78
 .  (1 − √1 −

2 .  44,05 .103

0,5 .  0,4532 .  20 .106 )  

 𝐴𝑠.𝑟𝑒𝑞 = 2,57 . 10−4 𝑚2  

Jelikož minimální průměr výztuže je 14 mm a počet výztuží byl volen na základě 

geometrie převázky, bylo navrženo 9 prutů. 

NÁVRH:  9 ϕ 14 mm As = 13,85 .10-4 m2 

 

Obr. 37 Počet a rozmístění výztuže 

Maximální vzdálenost výztuže: 

 𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤ min(2 . ℎ; 250 𝑚𝑚) (21) 

kde h … výška průřezu 
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 𝑠𝑚𝑎𝑥 ≤ min(2 . 500; 250) = min(1000; 250) = 250 𝑚𝑚   

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Minimální světlá vzdálenost výztuže: 

 𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑚𝑎𝑥(1,2 . 𝜙𝑠,𝑚𝑎𝑥; 𝑑𝑔 + 5 𝑚𝑚; 20 𝑚𝑚) (22) 

kde ϕs,max … maximální průměr výztuže 

dg … největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

 𝑠𝑚𝑖𝑛 ≥ 𝑚𝑎𝑥(1,2 . 14; 32 + 5; 20) = (16,8; 37; 20) = 37 𝑚𝑚   

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Minimální plocha výztuže: 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 .
𝑓𝑐𝑡𝑚

𝑓𝑦𝑘
 .  𝑏𝑡 .  𝑑 (23) 

kde fctm … charakteristická pevnost betonu v tahu 

fyk … charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

bt … průměrná šířka tažené části průřezu 

d … účinná výška průřezu 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 0,26 .  
2,9

434,78
 . 0,5 . 0,453 = 3,93 . 10−4 𝑚2   

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 3,93 . 10−4 𝑚2 ≤  𝐴𝑠 = 13,85 . 10−4 𝑚2  (24) 

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

současně musí platit, že: 
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 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛  ˃  0,0013 .  𝑏𝑡 .  𝑑 (25) 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 = 3,93 . 10−4 𝑚2  ˃  0,0013 . 0,5 . 0,453 = 2,94 . 10−4 𝑚2  

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Maximální plocha výztuže: 

 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥  ≤  0,04 .  𝐴𝑐 = 0,04 . 0,5 . 1 = 2 . 10−2 𝑚2 (26) 

kde Ac … průřezová plocha betonu 

 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 2 . 10−2 𝑚2  ≤  𝐴𝑠 = 13,85 . 10−4 𝑚2 (27) 

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Výška tlačené oblasti: 

 𝑥 =
𝐴𝑠 .  𝑓𝑦𝑑

𝑏 .  𝜆 .  𝑓𝑐𝑑
=

13,85 . 10−4 . 434,78

0,5 . 0,8 . 20
= 0,075 𝑚 (28) 

kde As … průřezová plocha podélné výztuže 

fyd … návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

b … šířka průřezu 

λ … štíhlostní poměr 

fcd … návrhová pevnost betonu v tlaku 

Posouzení průřezu: 

 𝑀𝑅𝑑  ≥   𝑀𝐸𝑑 (29) 

kde MEd … návrhový ohybový moment 

MRd … návrhová ohybová únosnost 
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 𝑀𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 .  𝑓𝑦𝑑  .  (𝑑 − 0,5 .  𝜆 .  𝑥) (30) 

 𝑀𝑅𝑑 = 13,85 . 10−4 . 434,78 . 103 .  (0,453 − 0,5 . 0,8 . 0,075)  

 𝑀𝑅𝑑 = 254,72 𝑘𝑁𝑚  ≥   𝑀𝐸𝑑 = 44,05 𝑘𝑁𝑚  

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Započitatelnost výztuže:   

 𝜀𝑠 =
(𝑑 − 𝑥)

𝑥
 .  𝜀𝑐𝑢3 =

(0,453 − 0,075)

0,075
 . 0,0035 = 17,64 ‰ (31) 

kde d … účinná výška průřezu 

x … výška tlačené oblasti 

εcu3 … mezní poměrné přetvoření betonu 

 𝜀𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

434,78

200
= 2,17 ‰ (32) 

kde fyd … návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

Es … návrhový modul pružnosti betonářské oceli 

 𝜀𝑠 = 17,64 ‰ ≥  𝜀𝑦𝑑 = 2,17 ‰ (33) 

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Kotvení podélné výztuže: 

Podélná výztuž kotvena pomocí stykovací výztuže. Stykovací výztuž byla navržena ze 

stejného průměru jako podélná výztuž, tudíž 14 mm. Délka přesahu stykovací výztuže 

byla navržena jako dvojnásobek výšky (2h = 2 . 500 = 1000 mm). 
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Obr. 38 Stykovací délka 

Návrh třmínků: 

NÁVRH: dvoustřižný třmínek ϕ 8 mm po 300 mm  Asw = 1,68 .10-4 m2 

 

Obr. 39 Rozmístění třmínků 

Stupeň smykového vyztužení: 

 𝜌𝑤 =
𝐴𝑠𝑤

𝑠𝑙  .  𝑏𝑤 .  𝑠𝑖𝑛𝛼
=

1,68 . 10−4

0,3 . 0,5 . sin 90 °
= 1,12 . 10−3 (34) 

kde Asw … průřezová plocha smykové výztuže 

sl … podélná osová vzdálenost třmínku 

bw … šířka průřezu prvku 

α … úhel mezi smykovou výztuží a podélnou osou prvku 
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 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 =
0,08 .  √𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
=

0,08 .  √30

500
= 8,76 . 10−4 (35) 

kde fck … charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fyk … charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

 𝜌𝑤 = 1,12 . 10−3 ˃ 𝜌𝑤,𝑚𝑖𝑛 = 8,76 . 10−4 (36) 

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Podélná osová vzdálenost třmínku: 

 𝑠𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 0,75 .  𝑑 . (1 + 𝑐𝑜𝑡𝑔𝛼) = 0,75 . 453 = 340 𝑚𝑚 (37) 

kde d … účinná výška průřezu 

α … úhel mezi smykovou výztuží a podélnou osou prvku 

 𝑠𝑙 = 300 𝑚𝑚 <  𝑠𝑙,𝑚𝑎𝑥 = 340 𝑚𝑚  

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Příčná osová vzdálenost třmínku: 

 𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 0,75 .  𝑑 = 0,75 . 453 = 340 𝑚𝑚 ≤ 600 𝑚𝑚 (38) 

 𝑠𝑡 = 298 𝑚𝑚 <  𝑠𝑡,𝑚𝑎𝑥 = 340 𝑚𝑚  

𝑉𝑌𝐻𝑂𝑉𝑈𝐽𝐸 

Kotvení třmínků: 

Kotvení třmínku bylo provedeno pomocí ohybu na délku 70 mm. Délka měla být větší 

než 5 průměrů výztuže nebo 50 mm. 
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Obr. 40 Kotvení třmínků 
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8 TECHNOLOGICKÝ POSTUP VÝSTAVBY 

Technologický postup výstavby je rozdělen do několika etap. V každé etapě je řešen 

jeden typ konstrukce nebo jeden celek. Před začátkem je potřeba si uvědomit sled prací. 

Nejprve se připraví staveniště podle technických kvalitativních podmínek staveb 

pozemních komunikací (TKP 2). Součástí staveniště jsou buňky pro zaměstnance, místo 

pro odstavení vozidel a také místo, kde se bude ukládat materiál, před použitím do 

konstrukce. Veškerá tato vybavenost staveniště bude umístěna na zpevněné odstavné 

ploše o délce 35 m. 

Následuje pilotová stěna, která bude realizována z úrovně pozemní komunikace na 

základě výpočtu a dodržení veškerých podmínek pro beton, vrtané piloty a technologický 

postup prací dle TKP 16. 

Poté se provede odkop části svahu pro následnou vrtnou soupravu. Další fází je urovnání 

povrchu nad pilotami a realizace převázky. Převázka se následně vybetonuje po 

dilatačních celcích. Zhutní se spodní vrstva po odkopu a provedou se maloprofilové vrty, 

které budou následně sloužit pro osazení kotevní táhla a injektáže kořene kotvy. Na závěr 

se kotva předepne. 

Jakmile jsou kotvy hotové přichází na řadu zpětný zásyp štěrkopískem, popřípadě 

štěrkodrtí a ohumusování svahu. Svah je možné zatravnit. 

Dokončovací práce se týkají výměny povrchu pozemní komunikace. Asfaltové vrstvy se 

odstraní v takové tloušťce, aby vrstvy ponechané byly kvalitní a neporušené. Na tyto 

vrstvy se následně položí nové asfaltové vrstvy podle pokynů TKP 7 – Hutnění asfaltové 

vrstvy. Konečnou fází je instalace svodidel a osvětlení. 
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Z důvodů bezpečnosti a plynulosti práce byla navržena objízdná trasa po dobu provádění 

pilotové stěny. Objízdná trasa vede před Tuřany a její návrh je součástí příloh. Jakmile 

bude pilotová stěna dokončena, vrátí se doprava na pozemní komunikaci, kde bude 

provoz řízen světelnou signalizací a sveden do jednoho jízdního pruhu. Šířka jízdního 

pruhu bude mít minimálně 2,75 m. Pracovní prostor bude chráněn podélně oboustrannými 

směrovými deskami po 10 m a příčně uzávěrou s výstražnými světly. Vzorové schéma 

dopravního značení je navrženo podle TP 66: Schéma B/6. Toto dopravní řešení je 

součástí příloh. 

8.1 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 

První fáze zahrnuje přípravu staveniště. Jedná se o odstranění veškerých překážek (tráva, 

kořeny, stromy apod.), které se nachází na horní části svahu v bezprostřední blízkosti 

nezpevněné krajnice pozemní komunikace. Tráva a kořeny, popřípadě malé křoviny se 

uloží na deponii nevhodných materiálů. Dále je potřeba odstranit stávající svodidla a 

sloupy veřejného osvětlení. Při odstraňování veškerých překážek musí být dodrženy 

podmínky bezpečnosti práce. 

Následuje skrývka ornice tloušťky 300 mm, která bude odvezena na nejbližší skládku, 

nacházející se přímo v městské části Brno-Chrlice na ulici Roviny. 

8.2 ODKOP SVAHU 

Po odstranění překážek a sejmutí ornice přichází na řadu odkop části svahu. Tento odkop 

je vzdálen od osy pozemní komunikace 3,85 m, šířky 2,74 m a výšky 1,52 m. Odkop je 

ve sklonu 1:0,37 a bude realizován podél komunikace od Holásek, protože na této straně 

je z hlavní komunikace vybudována stávající příjezdová cesta k rodinným domům, která 

se může využít. Zemina bude naložena na nákladní auto a odvezena na skládku, která se 

nachází na ulici Roviny v Brně-Chrlicích. 
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Obr. 41 Odkop svahu 

8.3 REALIZACE PILOTOVÉ STĚNY 

Piloty budou provedeny přímo z pozemní komunikace pomocí tzv. hluchého vrtání ve 

vzdálenosti od osy pozemní komunikace 4,15 m (od hrany svahu 0,86 m). Navrženy byly 

piloty délky 5 m s průměrem 0,3 m, které jsou od sebe osově vzdáleny 1 m. Délka pilot 

je měřena od spodní roviny odkopu. 

 

Obr. 42 Postup provádění vrtaných pilot (www.docplayer.cz) 
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S ohledem na zeminy, které se v dané lokalitě nacházejí je vhodné použít vrtání 

s ocelovou pažnicí. Pažnice budou použity spojovatelné dvouplášťové s tloušťkou stěny 

40 mm po celé hloubce vrtu (Masopust, 2006, s. 34). Pažení bude probíhat současně 

s hloubením vrtu. Po dosažení požadované hloubky vrtu se vrt vyčistí a vloží se do něj 

armokoš. 

Armokoš je složen z šesti kusů podélné výztuže o průměru 16 mm a spirále, která má 

průměr 6 mm. Armokoš byl navržen na základě normy ČSN EN 1536. Podle této normy 

bylo navrženo i krytí výztuže 50 mm. Armokoš je opatřen třemi distančními kolečky 

vzdáleny od sebe 1,5 m, které udržují výztuž ve správné poloze. 

 

Obr. 43 Vložení armokoše 

Po vložení armokoše do vrtu následuje betonáž piloty. Beton byl navržen třídy C30/37 

podle požadavků ČSN EN 206-1, největší zrno kameniva je 20 mm z důvodů světlé 

vodorovná vzdálenost mezi podélnými pruty, která je menší než 100 mm. 
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Obsah cementu musí být minimálně 325 kg/m3, jelikož se betonuje do sucha. Z toho plyne 

konzistence čerstvého betonu, který má průměr rozlití 500 ± 30 mm a sednutí kužele 150 

± 30 mm (viz. tabulka v normě ČSN EN 1536 – Provádění speciálních geotechnických 

prací – Vrtané piloty). Vodní součinitel může být maximálně 0,6. Betonáž do sucha je 

provedena betonovacími troubami s násypkou, které usměrňují tok betonu do osy piloty. 

Průměr betonovací trouby je obvykle 200 mm, musí však být větší než osminásobek 

největšího použitého zrna kameniva (8.20 = 160 mm) (Masopust, 2004, s. 31). Během 

betonáže se budou odstraňovat pažnice, musí se udržovat vzdálenost mezi spodní hranou 

pažnice a hladinou čerstvého betonu, protože pažnice musí být 1 m pod hladinou 

čerstvého betonu podle TKP 16 – Piloty a podzemní stěny. 

 

Obr. 44 Vybetonování piloty čerstvým betonem 

Po vytažení ocelových pažnic následuje úprava hlavy piloty. V případě odbourání horní 

části hlavy piloty se musí odstranit veškerý beton, který není čistý a kvalitní. Odbourání 

se provádí až po dostatečném zatvrdnutí. 
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8.4 INSTALACE PŘEVÁZKY 

Převázka je složena z prutů podélné výztuže navržených o průměru 14 mm, uložených ve 

třech řadách. Celkově je v převázce 9 prutů. Podélnou výztuž ve správné poloze udržují 

třmínky, které byly navrženy o průměru 8 mm a jsou umístěny po 300 mm. Převázka je 

dělena na jednotlivé dilatační celky, které mají délku 11 m. 

Na stavbu jsou přivezeny jednotlivé pruty výztuže a na místě smontovány. Je třeba dbát 

na to, aby se pruty při přepravě a umístění na odstavnou plochu neporušily. Před 

samotným uložením prutů je potřeba srovnat povrch nad pilotami, popřípadě upravit 

beton piloty, aby nezasahoval do následně položené převázky. 

Převážka na obrázku číslo 45 je čtvercového tvaru, protože fotografie byla pořízena ze 

stavby této konstrukce. Navržená převázka je na vzdálenější straně od komunikace 

zešikmená. Je to z důvodu napínání kotev, které je možné provádět až po zatvrdnutí 

injektážní směsi. Proto je nejprve instalována převázka a až poté kotva. 

 

Obr. 45 Položení převázky 

Po uložení všech dilatačních celků převázky přichází na řadu betonáž do předem 

připraveného bednění. Betonuje se po jednotlivých dilatačních celcích z důvodu 

smršťování betonu. 
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8.5 REALIZACE KOTEV 

Kotvy budou realizovány z plošiny (spodní roviny odkopu) v osové vzdálenosti od osy 

komunikace 3,85 m. Navržená kotva je složena ze 2 pramenců o průměru 15,7 mm. Délka 

kotvy je 9 m, z toho 5 m je kořen kotvy. Kořen kotvy je o průměru 150 mm. Sklon je 30°. 

Spodní rovina odkopu musí být dostatečně zhutněna, aby zaručila bezpečný pojezd 

stavebních strojů. Nejprve se provede maloprofilový vrt o průměru 150 mm, který je 

v úrovni spodní roviny odkopu a bude vrtán s využitím vrtného výplachu. Výplach je 

navržen vodní. Po vyvrtání je vrt zaplněn cementovou zálivkou, která je v poměru cement 

a voda 2,5:1. Plnění zálivky se provádí vzestupně pomocí plastové trubky. 

Před osazením kotevního táhla se musí vrt zkontrolovat, jestli se v něm nenachází nějaké 

překážky nebo nečistoty a zda vrt dosahuje požadované délky. Následně se připraví 

samotné kotevní táhlo, které je potřeba očistit a odmastit. Připevní se na něj centrátory, 

které zajistí krytí kotevního táhla (Sabatini, Pass a Bachus, 1999, s. 4). Kotevní táhlo se 

osadí co nejrychleji po dokončení zálivky, aby se zamezilo jejímu usazování. 

Injektáž se provádí pomocí injektážní hadice, která je v kotvě ponořena do injektážní 

směsi. Injektovat se začíná od spodního okraje kotvy a postupuje se směrem ke kotevnímu 

táhlu. Plnění injektážní směsí trvá tak dlouho, dokud z odvzdušňovací hadice nevytéká 

stejná směs jako je směs čerpaná do kotvy. 

Dalším krokem je napnutí kotev. Tento krok je možné provést až po 10-14 dnech od 

injektáže kořene (až je injektážní směs zatvrdlá). Napnutí se provádí přes napínací 

zařízení, které je osazeno siloměry měřící deformaci táhla kotvy. Toto zařízení napíná 

kotvu jako celek. Poslední částí je ověřovací zkouška kotev, kdy se potvrdí únosnost 

kotev při zatížení. Celý postup je v souladu s TKP 29 – Zvláštní zakládání a ČSN EN 

1537 – Provádění speciálních geotechnických prací – Horninové kotvy. 
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8.6 DOKONČOVACÍ PRÁCE 

Před samotným zpětným zásypem musí být odstraněno veškeré bednění. Jako vhodný 

materiál pro zásyp byl vybrán štěrkopísek, může se použít i štěrkodrť, ale musí mít 

maximální frakci 125 mm, podle TKP 4 – Zemní práce. Sklon bude shodný se sklonem 

původním. Po zásypu přichází na řadu ohumusování v tloušťce 150 mm. Bude použit 

materiál přivezený ze skládky na ulici Roviny, kam byl předtím odvezen. 

V neposlední řadě bude provedeno odfrézování povrchu pozemní komunikace v tloušťce 

60 mm na jednom jízdním pruhu šířky 3 m, a to na pruhu blíže svahu. Je nutné odfrézovat 

všechny poškozené vrstvy, aby nově položené vrstvy byly spojeny se zdravou vrstvou 

stávající. Po odfrézování je třeba povrch dobře očistit, nejlépe umýt tlakovou vodou a 

odsát. Následný spojovací postřik je rovnoměrný po celé ploše. Utěsní se vzniklé 

pracovní spáry a následuje pokládka finišerem. Jakmile zchladnou položené asfaltové 

vrstvy je možné provést vodorovné značení a další úpravy. Jednou z těchto úprav je 

instalace svodidel JSHN4/N2 podle TKP 11 – Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazů. Jednou 

z posledních úprav je instalace osvětlení, které se řídí požadavky uvedeny v TKP 15 – 

Osvětlení pozemních komunikací. 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 71 - 

9 ZÁVĚR 

Diplomová práce se nejprve zabývala teoretickým popisem dané problematiky. 

Rozborem svahových pohybů, kde zkoumala faktory, které mohly ovlivnit tyto pohyby. 

Svah se nacházel ve svahové nestabilitě a byl aktivní. Mezi příčiny sesuvu bylo možné 

zařadit vodu, která se vsakovala do svahu z přiléhající železniční tratě a negativní vliv 

měla i doprava, vedena v koruně svahu. Dále byl popsán tvar a průběh smykové plochy 

a také rychlost pohybů. Následně byly rozebrány druhy sanace, na základě kterých, bylo 

vybráno nejvhodnější řešení. Jako nejvhodnější řešení se ukázalo navržení kotvené 

pilotové stěny, jelikož se zájmové území nacházelo v nestabilních jílech a nebylo možné 

zabrat větší část pozemku. 

Piloty byly navrženy délky 5 m s průměrem piloty 300 mm, které tvořily pilotovou stěnu. 

Podél svahu byly piloty rozmístěny v osových vzdálenostech 1 m. Na délku svahu bylo 

použito 187 pilot. Do každé piloty byl umístěn armokoš, který se skládal z šesti kusů 

podélné výztuže o průměru 16 mm a spirály s průměrem 6 mm. 

Pilotová stěna byla doplněna o kotvy rozmístěné po 3 m. Kotvy byly instalovány podél 

svahu v jedné úrovni pod sklonem 30°. Délka kotvy byla 9 m, z toho kořen kotvy měl 

délku 4 m. Kotvy byly navrženy jako trvalé, složeny ze 2 pramenců o průměru 15,7 mm. 

Předpínací síla měla velikost 115 kN. Celkem bylo použito 68 kotev. 

Převázka, s devíti průměry výztuže 14 mm a třmínky po vzdálenosti 300 mm, byla 

rozdělena na dilatační celky po 11 m. Celkem bylo použito 17 dilatačních celků převázky. 

Technologický postup výstavby popsal, jakým způsobem by se měla konstrukce 

realizovat a na jaké skutečnosti je potřeba si dát pozor. Veškeré tyto poznatky byly 

uvedeny ve výkresové dokumentaci, která byla vložena do příloh. 
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1: Obecná pravidla. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2014. 

ČSN EN 1997-1. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 

pravidla. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

ČSN EN 1536. Provádění speciálních geotechnických prací: Vrtané piloty. Praha: Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 

ČSN EN 206-1 ZMĚNA Z3. Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

Praha: Český normalizační institut, 2008. 

ČSN EN 206-1. Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Praha: Český 

normalizační institut, 2001. 

ČSN EN 1537. Provádění speciálních geotechnických prací: Horninové kotvy. Praha: 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014. 

ČSN EN 1991-2. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 2: Zatížení mostů dopravou. 

Praha: Český normalizační institut, 2005. 
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Technické podmínky  

TP 167. Ocelová svodidla ArcelorMittal: Prostorové uspořádání. Ostrava: ArcelorMittal 

Ostrava, 2012. 

Technické kvalitativní podmínky staveb 

TKP 2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 2 

Příprava staveniště. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury, 2016. 

TKP 4. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 4 Zemní 

práce. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury, 2009. 

TKP 7. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 7 

Hutnění asfaltové vrstvy. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury, 

2008. 

TKP 11. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 11 

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční 

infrastruktury, 2010. 

TKP 15. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 15 

Osvětlení pozemních komunikací. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční 

infrastruktury, 2015. 

TKP 16. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 16 

Piloty a podzemní stěny. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury, 2010. 

TKP 29. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací: Kapitola 29 

Zvláštní zakládání. Praha: Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury, 2010. 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 76 - 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obr. 1 Sesuv podle smykové plochy  ........................................................................  - 16 - 

Obr. 2 Smykové plochy  ...........................................................................................  - 21 - 

Obr. 3 Pettersonova metoda  .....................................................................................  - 23 - 

Obr. 4 Bishopova metoda  .........................................................................................  - 25 - 

Obr. 5 3D pohled na řešený svah  .............................................................................  - 26 - 

Obr. 6 Pokles na komunikaci  ...................................................................................  - 27 - 

Obr. 7 Sesuv čelní  ....................................................................................................  - 28 - 

Obr. 8 Aktivní sesuv  ................................................................................................  - 28 - 

Obr. 9 Vliv vody na svah  .........................................................................................  - 29 - 

Obr. 10 Vliv dopravy na svah  ..................................................................................  - 29 - 

Obr. 11 Inženýrsko-geologický profil  ......................................................................  - 30 - 

Obr. 12 Přiřazení zemin  ...........................................................................................  - 35 - 

Obr. 13 Číslování a umístění zatěžovacích pruhů  ....................................................  - 36 - 

Obr. 14 Umístění soustředěného a rovnoměrného zatížení  .....................................  - 36 - 

Obr. 15 Zatížení dopravou  .......................................................................................  - 38 - 

Obr. 16 Optimalizovaná smyková kruhová plocha  ..................................................  - 38 - 

Obr. 17 Osová vzdálenost pilot  ................................................................................  - 41 - 

Obr. 18 Rozměry pilotové stěny  ..............................................................................  - 41 - 

Obr. 19 Zatížení pilotové stěny  ................................................................................  - 42 - 

Obr. 20 Zemní tlaky – fáze 1  ...................................................................................  - 42 - 

Obr. 21 Vnitřní síly – fáze 1 .....................................................................................  - 43 - 

Obr. 22 Deformace a tlak na konstrukci – fáze 1  .....................................................  - 43 - 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 77 - 

Obr. 23 Vnější stabilita – fáze 1  ...............................................................................  - 44 - 

Obr. 24 Kotva 2 x Lp 15,7 mm, ocel 1770 MPa  ......................................................  - 44 - 

Obr. 25 Zatížení kotvy  .............................................................................................  - 45 - 

Obr. 26 Zemní tlaky – fáze 2  ...................................................................................  - 46 - 

Obr. 27 Vnitřní síly – fáze 2 .....................................................................................  - 46 - 

Obr. 28 Deformace a tlak na konstrukci – fáze 2  .....................................................  - 47 - 

Obr. 29 Vnitřní stabilita – fáze 2  ..............................................................................  - 47 - 

Obr. 30 Vnější stabilita – fáze 2  ...............................................................................  - 48 - 

Obr. 31 Geometrie jednoho dilatačního celku  .........................................................  - 52 - 

Obr. 32 Umístění podpor  .........................................................................................  - 52 - 

Obr. 33 Síly od kotev  ...............................................................................................  - 53 - 

Obr. 34 Deformace převázky  ...................................................................................  - 53 - 

Obr. 35 Posouvající síly  ...........................................................................................  - 53 - 

Obr. 36 Momenty  .....................................................................................................  - 54 - 

Obr. 37 Počet a rozmístění výztuže ..........................................................................  - 56 - 

Obr. 38 Stykovací délka  ...........................................................................................  - 60 - 

Obr. 39 Rozmístění třmínků  .....................................................................................  - 60 - 

Obr. 40 Kotvení třmínků  ..........................................................................................  - 62 - 

Obr. 41 Odkop svahu  ...............................................................................................  - 65 - 

Obr. 42 Postup provádění vrtaných pilot  .................................................................  - 65 - 

Obr. 43 Vložení armokoše  .......................................................................................  - 66 - 

Obr. 44 Vybetonování piloty čerstvým betonem  .....................................................  - 67 - 

Obr. 45 Položení převázky  .......................................................................................  - 68 - 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 78 - 

SEZNAM TABULEK 

Tab. 1 Nejmenší požadovaný stupeň bezpečnosti pro násyp  ...................................  - 21 - 

Tab. 2 Nejmenší požadovaný stupeň bezpečnosti pro zářez  ....................................  - 22 - 

Tab. 3 Zatřízení zemin  .............................................................................................  - 30 - 

Tab. 4 Hodnoty geotechnických parametrů  .............................................................  - 30 - 

Tab. 5 Dílčí součinitelé A2 a M2 ..............................................................................  - 33 - 

Tab. 6 Počet a šířka pruhů  ........................................................................................  - 35 - 

Tab. 7 Charakteristické hodnoty  ..............................................................................  - 37 - 

Tab. 8 Regulační součinitele  ....................................................................................  - 37 - 

Tab. 9 Přitížení od TS a UDL  ..................................................................................  - 37 - 

Tab. 10 Dílčí součinitelé A1 a R2  ............................................................................  - 39 - 

Tab. 11 Minimální podélná výztuž  ..........................................................................  - 50 - 

Tab. 12 Stupeň vlivu prostředí  .................................................................................  - 54 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práce: Sanace sesuvu silničního tělesa 

 - 79 - 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Seznam použitých symbolů: 

Latinská písmena 

A  jmenovitý průřez kotvy [m2] 

Ac  jmenovitá průřezová plocha dříku piloty, průřezová plocha betonu [m2] 

As  průřezová plocha podélné výztuže [m2] 

As,max  maximální průřezová plocha výztuže [m2] 

As,min  minimální průřezová plocha výztuže [m2] 

As,req  nutná plocha výztuže [m2] 

Asw  průřezová plocha smykové výztuže [m2] 

At  průřezová plocha kotevního táhla [m2] 

b  vzdálenost mezi kotvami, šířka průřezu [m] 

bi  šířka proužku [m] 

bt  průměrná šířka tažené části průřezu [m] 

bw  šířka průřezu prvku [m] 

ci  koheze [Pa] 

c  krytí [m] 

cef  efektivní koheze [Pa] 

cmin  minimální krycí vrstva [m] 

cmin,b  minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti [m] 

cmin,dur  minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí [m] 

cnom  nominální krycí vrstva [m] 
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cu  totální koheze [Pa] 

d  průměr piloty, průměr kotvy, účinná výška průřezu [m] 

dg  největší jmenovitý rozměr zrna kameniva [m] 

E  modul pružnosti kotvy [Pa] 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu [Pa] 

Edef  deformační modul zeminy [Pa] 

Es  návrhový modul pružnosti betonářské oceli [Pa] 

EULS;d  mezní návrhová hodnota účinku zatížení přenášeného kotvou [N] 

F  stupeň stability [N] 

F  předpínací síla kotvy [N] 

fcd  návrhová pevnost betonu v tlaku [Pa] 

fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku [Pa] 

fyd  návrhová mez kluzu betonářské výztuže [Pa] 

fyk  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže [Pa] 

fctm  charakteristická pevnost betonu v tahu [Pa] 

FServ;d  návrhová síla v kotvě [N] 

FServ;k  charakteristická síla v kotvě [N] 

ftk  charakteristická pevnost kotevního táhla v tahu [Pa] 

ftk0,1  mez kluzu kotvy [Pa] 

FULS;d  návrhová síla potřebná k zamezení vzniku mezního stavu [N] 

fyk  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže [Pa] 

G  modul pružnosti ve smyku [Pa] 

Gi  tíha proužku [N] 
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h  výška průřezu [m] 

l  volná délka kotvy [m] 

li  délka smykové plochy v daném proužku [m] 

lk  délka kořene kotvy [m] 

MEd  návrhový ohybový moment [Nm] 

MRd  návrhová ohybová únosnost [Nm] 

n  počet zatěžovacích pruhů [-] 

Ni  normálová složka tíhy proužku [N] 

O  střed [-] 

Pp  zkušební kotevní síla [N] 

qk  charakteristická hodnota rovnoměrného zatížení [N] 

Qk  charakteristická hodnota nápravových sil [N] 

R  poloměr [m] 

Rak  charakteristický odpor kotvy proti vytržení [N] 

Rik  charakteristický vnitřní odpor kotvy [N] 

RULS;d  návrhový odpor kotvy při splnění mezního stavu únosnosti [N] 

RULS;k  charakteristický odpor kotvy při splnění mezního stavu únosnosti [N] 

sl  podélná osová vzdálenost třmínku [m] 

sl,max  maximální podélná osová vzdálenost třmínku [m] 

smax  maximální vzdálenost výztuže [m] 

smin  minimální světlá vzdálenost výztuže [m] 

st  příčná osová vzdálenost třmínku [m] 

st,max  maximální příčná osová vzdálenost třmínku [m] 
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Sr  stupeň nasycení [-] 

Ti  tangenciální složka tíhy proužku [N] 

To  tangenciální složka tíhy proužku působící stabilizačně [N] 

u  pórový tlak [Pa] 

w  šířka vozovky [m] 

x  výška tlačené oblasti [m] 

Řecká písmena 

α úhel odklonu od svislice na osu proužku, sklon kotvy, úhel mezi 

smykovou výztuží a podélnou osou prvku [°] 

αQ1  regulační součinitel soustředěného zatížení v pruhu číslo 1 [-] 

αq1  regulační součinitel rovnoměrného zatížení v pruhu číslo 1 [-] 

αQ2  regulační součinitel soustředěného zatížení v pruhu číslo 2 [-] 

αq2  regulační součinitel rovnoměrného zatížení v pruhu číslo 2 [-] 

γ  objemová tíha [N/m3] 

γa;acc;SLS dílčí součinitel [-] 

γa;ULS  dílčí součinitel únosnosti [-] 

γsat  objemová tíha saturované zeminy [N/m3] 

γServ  dílčí součinitel zatížení [-] 

Δcdev  návrhová odchylka [m] 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použití přídavné ochrany [m] 

Δcdur,γ  přídavná bezpečnostní složka [m] 

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli [m] 

Δl  délka smykové plochy, deformace [m] 
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δ  třecí úhel konstrukce-zemina [°] 

εcu3  mezní poměrné přetvoření betonu [‰] 

εs  započitatelnost výztuže [‰] 

εyd  přetvoření výztuže [‰] 

λ  štíhlostní poměr [-] 

υ  Poissonovo číslo [-] 

ξULS  korelační součinitel [-] 

ρw  stupeň smykového vyztužení [-] 

ρw,min  minimální stupeň smykového vyztužení [-] 

φ  úhel vnitřního tření [°] 

φef  efektivní úhel vnitřního tření [°] 

φu  totální úhel vnitřního tření [°] 

ϕ  průměr výztuže [m] 

ϕs,max  maximální průměr výztuže [m] 

Seznam použitých zkratek: 

TS  soustředěné zatížení 

UDL  rovnoměrné zatížení 

EC  eurokód 

TKP  technické kvalitativní podmínky staveb 
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