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 Práce je rozdělena do tří částí. V té první se zabývá návrhem a posouzením 

jedenkrát kotvené záporové stěny, zajišťující stavební jámu pro rekonstrukci OD Prior ve 

městě Zlín. Pažící konstrukce je řešena metodou mezních stavů, pomocí softwaru GEO5 a 

tabulkového editoru Excel.  

Ve druhé části se práce zabývá cenovým porovnáním klasické verze záporového 

pažení se záporami z IPN profilů s kotvením přes jedno pole s pomocí převázky, 

s variantou s větším rozpětím, kde jsou zápory z dvojice UPN profilů uzpůsobeny pro 

kotvení.  

Třetí část řeší problém roznosu bočních zemních tlaků po délce záporového pažení. 

Pro srovnání s empirickými metodami návrhu výdřevy byly použity výsledné hodnoty 

normálového tlaku z matematického modelu, řešeného pomocí numerické analýzy, 

metodou konečných prvků, v programu Plaxis 3D. Jako materiálový model byl použit 

Hardening soil model. 

 

 Geotechnika, inženýrsko-geologický průzkum, stavební jáma, záporové pažení, 

první mezní stav, druhý mezní stav, cenové porovnání, silo efekt, numerická analýza, 

metoda konečných prvků, Hardening soil model, Plaxis.  

 



 

 

The thesis is divided into three parts. In the first one it deals with the design and 

the assessment of the once-anchored soldier pile wall, which provides an excavation for 

the reconstruction of the shopping centre Prior in Zlín. The retaining structure is designed 

according to the limit state method, using the GEO5 software and the Excel spreadsheet 

editor. 

In the second part, the thesis deals with the price comparison of the classic version 

of the soldier pile wall with soldier pile, IPN profiles, with over one-pole anchorage with 

the help of the buckle, with the variant with larger spread, where the soldier pile from the 

pair of UPN profiles are adapted for anchoring. 

The third part solves the problem of the distribution of a lateral ground pressures 

along the length of the soldier pile wall. For comparison with the empirical methods of 

design of lagging, the results of normal pressure from the mathematical model, solved by 

the numerical analysis, the finite element method, were used in the Plaxis 3D program. 

Hardening soil model was used as the material model. 

 

Geotechnics, engineering–geological survey, excavation, soldier pile wall, ultimate 

limit state, serviceability limit state, price comparison, silo effect, numerical analysis, finite 

element method, Hardening soil model, Plaxis. 
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Stavební jáma obecně slouží jako prostor pro zakládání budov se základovou 

spárou pod úrovní okolního terénu. Využívá se pro pozemní stavby, bytové či občanské, 

kde je čím dál větší potřeba parkovacích míst, které se v oblibě umísťují do podzemí a 

navyšují tím hloubku stavební jámy. Uplatnění najdou také při výstavbě inženýrských, 

vodohospodářských a podzemních objektů, jako jsou například mosty, hloubené tunely, 

přehradní nádrže, šachty při ražbě štol, kolektorů apod.  

 

 

Způsob výstavby závisí na mnoha faktorech. Vychází z charakteru stavby, 

geologického a hydrologického průzkumu pro dané staveniště, ale také na okolní 

zástavbě. Svahované stavební jámy jsou vhodné pro mělké stavby nebo stavby 

v nezastavěném území. Svahovat je nutné ve sklonu dle normy ČSN 73 6133. Dále jsou to 

jámy těsněné založené pod hladinou vody v propustných zeminách, které musí být 

opatřeny proti průsakům do jámy. Další jsou jímkové, založené přímo ve vodě pro účely 

mostních či vodohospodářských staveb. A nakonec roubené neboli pažené jámy. Ty jsou 

charakterizovány svislými pažícími stěnami po obvodě doplněné podporovými 

konstrukcemi jako jsou kotvy či rozpěry, které zajišťují krátkodobou nebo dlouhodobou 

stabilitu stavební jámy. Pažící jámy jsou vhodné do městské zástavby, zde je zakládání 

složitější na úkor již stávajících okolních staveb a jejich pažení, oproti svahovaným jámám 

právě z velké části pomáhá zajištění těchto staveb. Dále jsou vhodné také pro nutnost 

maximálního využití stavebního pozemku, z důvodu jeho vysoké ceny v centrech měst 

nebo návaznosti na přilehlou zástavbu.  

 

 

Mezi často používané technologie provádění pažících konstrukcí patří záporové 

konstrukce, které mohu být kotvené, rozepřené, ale i volně stojící. Nejčastěji se využívá 

zápor vkládaných do vrtů a zabetonovaných pod dnem stavební jámy, dřevěných pažin, 

ocelových převázek a dočasných tyčových a pramencových kotev. Provádí se jednak s 

pracovním prostorem, což umožňuje kompletní likvidaci záporového pažení po skončení 

jeho funkce, ale také bez pracovního prostoru, kde se povrch upravuje omítkou, na kterou 

se klade svislá izolace. Pro hladký pohled se též uplatňují tzv. schované převázky, které se 

umístí do prostoru výdřevy. Jako materiál pažin se doporučuje používat kulatina. 

Jednotlivé kusy se dotýkají pouze malou částí svého povrchu a pokud se za pažící 

konstrukcí zvýší hladina podzemní vody, dále HPV, kulatina tolik nenabobtná jako hraněné 

dřevo a případné zbytky vody se nehromadí za stěnou, ale mohou protéct do stavební 

jámy. Pokud se již při inženýrko-geologickém průzkumu objeví HPV nad úrovní dna 

stavební jámy, tak se možné průsaky skrz mezery dřevěných pažin eliminují tryskovou 

injektáží, která se posuzuje dle ČSN EN 1992-1-1.  

Další hojně používanou technologií jsou pilotové stěny volně stojící či převrtávané. 

K výhodám patří zejména nepotřeba těsnící suspenze, která je naopak nezbytná při 

stavbě podzemních stěn. Ty jsou většinou monolitické, v tloušťkách do 1 m. Pro jejich 

výrobu se využívá hydraulických drapáků a hydroféz.  

V souvislosti s dlouhodobou ochranou proti podzemní vodě nebo při zakládání 

staveb ve vodě se používají štětové stěny jakožto těsnící konstrukce. Při podchycování 
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stávajících konstrukcí mělčeji založených než je dno stavební jámy se využívá trysková 

injektáž, jedno, dvou a nebo třífázová.  

Mezi trvalé konstrukce patří i mikrozáporové pažení. To tvoří se stříkaným 

betonem a kotvením úsporné svislé stěny s hladkým povrchem vhodné pro jámy bez 

pracovního prostoru. Naopak pro dočasné zajištění výkopu v nezastavěném území se 

využívá hřebíkování, a to převážně v poloskalních horninách nebo soudržných zeminách.  

 

 
 

Pro potřeby rekonstrukce a rozšíření o dvoupodlažní přístavbu zahloubenou pod 

úroveň suterénu obchodního domu Prior ve Zlíně (Obr. 2) bylo nutné vybudovat dočasnou 

stavební jámu, která je umístěna v zářezu jižně od stávající budovy OD, znázorněné na 

Obr. 3. Stavební jáma je pažená, proto zajišťuje plné využití stavebního pozemku. Jako 

technologie zajištění stavební jámy pro řešenou konstrukci, zobrazenou v pravé a spodní 

části Obr. 1, bylo vybráno záporové pažení s ocelovými záporami a dřevěnými výplněmi 

neboli výdřevami zajištěné zemními pramencovými kotvami. Zmíněné řešení bylo 

navrhnuto pomocí softwaru GEO5 – Pažení návrh a Pažení posudek a tabulkového editoru 

Excel pro ostatní nezbytné výpočty. 

Obr. 1: Pohled na stavební jámu (převzato z firmy KELLER-speciální zakládání spol. s r. o.) 

 

 

Pro účel cenového porovnání byly v této práci navrženy dvě odlišné varianty 

záporového pažení na základě údajů o geologii ze stavby OD Prior, v kapitole 4.  

Jedná se o běžné záporové pažení, které se liší v systému kotvení. V první variantě 

je kotveno v místě výdřevy přes jedno pole. V té druhé se jedná o kotvení v každé zápoře. 

Kotva při tom prochází prostorem vytvořeným dvojicí U-profilů. Ty jsou v úrovni kotvení 

upraveny pro zajištění kotvy vevařenými plechy, na které se osadí podkladní a kotevní 
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deska, viz Obr. 11. Na základě jednotkových cen, Tab. 9, bylo následně provedeno cenové 

porovnání navržených variant, se snahou najít řešení, kdy bude ekonomicky výhodnější 

varianta č. 2, pro cenové porovnání pojmenovaná jako alternativní. 

 

 

V další fázi práce byla zkoumána problematika namáhání zemním tlakem na 

výplně záporových stěn a následné porovnání teorií, empirických vztahů, redukující aktivní 

zemní tlak s výsledky z matematického modelu, z programu Plaxis 3D. 

 
Stavební jáma, zobrazená na Obr. 3, se nachází v centru města Zlín, na náměstí 

Práce v blízkosti třídy Tomáše Bati. V okolí stojí významné budovy, jako kongresové 

centrum, univerzita s řadou fakult a známý Baťův mrakodrap. Severně od OD Prior teče 

řeka Dřevnice, která svým tokem v minulosti ovlivnila okolní morfologii a s tím spojené 

geologické poměry. 

Obr. 2: Mapa města Zlín (převzato z www.mapy.cz) 

Obr. 3: Mapa zmíněné lokality města Zlín (převzato z www.mapy.cz) 
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Zájmové území se nachází v dolní části severně ukloněného údolního svahu řeky 

Dřevnice s pohřbenými zbytky terasových štěrků, detailně na Obr. 5. Lokalita a široké okolí 

geomorfologicky náleží celku Vizovická vrchovina a podsoustavě Slovensko-moravských 

Karpat. Předkvartérní podloží zde budují paleogenní flyšové horniny račanské jednotky 

magurského flyše. Hlavní horninou vsetínských vrstev jsou jílovce, slínovce a pískovce. 

Kvartérní pokryvy jsou tvořeny svahovými deluviofluviálními (splachovými) sedimenty. 

Konkrétně to jsou jílovité hlíny s proměnlivým podílem pískovcových sutí, terasovité 

štěrky a v horní vrstvě navážky použité k zarovnání terénu.  

 

 

V místě stavby byl externě proveden inženýrsko-geologický průzkum, dále IGP. 

Byly provedeny tři vrty a jedna dynamická penetrační zkouška. Na základě odebraných 

poloporušených vzorků byly stanoveny fyzikálně indexové vlastnosti, dle kterých následně 

proběhlo zatřídění zemin či hornin dle ČSN 73 1001, ČSN 73 3050, (převzato od Janík, 2009 

- v té době ještě aktuální normy). Jelikož nebyly zajištěny žádné neporušené vzorky, 

neproběhly žádné zkoušky na zjištění mechanických vlastností, potřebných pro následný 

návrh konstrukce, proto autor IGP odvodil hodnoty ze směrných normových 

charakteristik.  

Počítané záporové pažení je součástí 2. geotechnické kategorie (ČSN EN 1997-1). 

Pro tuto kategorii můžeme navrhovat pomocí směrných normových charakteristik [1]. Ty 

jsou však určeny pro celé území České republiky a nemohou tudíž poskytnout relevantní 

informace o zeminách v konkrétní oblasti. Dá se tedy říct, že jsou podhodnoceny tak, aby 

pokryly celé území českého státu. 

Pro tuhost zemin obecně platí, že je závislá na deformaci. Znamená to, že při 

malých přetvořeních je tuhost zvýšená a naopak, závislost zobrazena na Obr. 4. Pro pažící 

konstrukce, kde se střetáváme s poměrně malými deformacemi v řádech 10-3 až 10-4, je 

tuhost zeminy větší než ze směrných normových charakteristik. Proto byly pro tuhost 

zemin použity hodnoty z publikace od Bowles [2]. Pro úhly vnitřních tření jednotlivých 

zemin byly použity údaje z German Geotechnical Society [3]. 

Obr. 4: Závislost smykové tuhosti na poměrné smykové deformaci [4] 
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Obr. 5: Geologická mapa 1:50 000 (převzato z www.geology.cz) 

 
Obr. 6: Legenda ke geologická mapě 1:50 000 (převzato z www.geology.cz) 
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Byly sestrojeny IGP profily. Z těchto profilů se získaly informace o mocnostech 

geologie v průsečících s navrhovanou pažící konstrukcí. Tyto body byly spojeny a v úseku 

s nejvyšší hloubkou stavební jámy pod okolním terénem, varianta 1, byla extrapolací 

odhadnuta skladba vrstev zeminy, viz Příloha 6. S těmito informacemi (Tab. 1, Pozn. 1) byl 

následně počítán návrh konstrukce v oblasti maximální výšky pažení.  

Hloubka stavební jámy nebyla po celé délce záporové stěny ve srovnání s okolním 

terénem konstantní, proto byl výše popsaný postup opakován i pro úsek v okolí minimální 

hloubky stavební jámy, varianta 2, viz Příloha 7. Hodnoty jsou vypsány v Tab. 2 (Pozn. 1, 

2). Interval rozdílů maximální a minimální hloubky stavební jámy byl rozdělen zhruba na 

polovinu.  

Tab. 1: Parametry zemin/hornin pro maximální výšku pažící konstrukce 

Tab. 2: Parametry zemin/hornin pro poloviční výšku pažící konstrukce 

Pozn.1: vrstvy 4-6 není třeba opravovat, viz poslední odstavec na str. 13, protože pažící 

konstrukce se v nich nenachází 

Pozn.2: vrstva 4 a 5 v Tab. 2 se liší pouze v třídě těžitelnosti dle ČSN 73 6133  

 

 V geologickém profilu pro variantu 1, viz Příloha 6, se ustálená HPV nachází nad 

úrovní dna stavební jámy, konkrétně v hodnotě 1,09 m. Jelikož se v této výškové úrovni 

nachází soudržná zemina F6/F2 – CI/CG (jíl štěrkovitý), s filtračním součinitelem 

v přibližných mezích v řádech 10-8-10-10, je dle ČSN 75 2310 relativní propustnost zeminy 

klasifikována jako nepropustná. Bude tedy předpokládán minimální přítok do stavebního 

prostoru. Pro geologický profil varianty 2, Příloha 7, se nachází HPV pod dnem stavební 

jámy v soudržné zemině třídy F6 – CI/CL (jílovitá hlína). Z těchto důvodů není navržena 

žádná ochrana proti průsakům v celé délce stavební jámy.  

Stavební jáma se sice nachází v městské zástavbě, ale nejbližší sousední budova je 

vzdálená zhruba 11 metrů. Další zjištění pažící konstrukce tedy není zapotřebí.  

i 

[-] 

mocnosti zemina / hornina γ γSAT Edef ν cef φef δ 

h [m] h [m] třída symbol [kN/m3] [MPa] [-] [kPa] [°] [°] 

1 0 2,18 F6 / F2 CIY 19 - 10 0,4 5 20 13,33 

2 2,18 5,28 F6 CI 20 21,4 15 0,4 10 22 14,67 

3 5,28 12,90 F6 / F2 CI / CG 20 21,6 20 0,4 10 27 18,00 

4 13,90 15,17 F4 CS 20 21,0 4 0,4 10 24 16,00 

5 15,17 15,94 G3 G-F 19 - 30 0,25 0 33 22,00 

6 15,94 - R6 / R5  22 - 30 0,35 15 26 17,33 

i 

[-] 

mocnosti zemina / hornina γ γSAT Edef ν cef φef δ 

h [m] h [m] třída symbol [kN/m3] [MPa] [-] [kPa] [°] [°] 

1 0 0,90 F6 / F2 CIY 19 - 10 0,4 5 20 13,33 

2 0,90 2,36 F6 CI 20 21,4 15 0,4 10 22 14,67 

3 2,36 10,84 F6 CI / CL 20 21,4 15 0,4 10 22 14,67 

4 10,84 11,24 F6 CI (3.,4.tř) 20 21,4 15 0,4 10 22 14,67 

5 11,24 13,98 F6 CI (4. tř) 20 21,4 15 0,4 10 22 14,67 

6 13,98 - R6 / R5  22 - 30 0,35 15 26 17,33 
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Návrh záporové stěny byl vypočítán pomocí softwaru GEO5. Zbylé posudky pomocí 

tabulkového editoru Excel. Jak bylo nastíněno v kapitole 4.2 výška po celé délce 

záporového pažení není konstantní. Oba výškové návrhy, varianta 1 s maximální hloubkou 

dna stavební jámy, varianta 2 pro oblast s minimální hloubkou, byly navrženy stejnými 

postupy popsanými v kapitolách 5 a 6. V následujících kapitolách se pracuje pouze 

s variantou 1. Výsledný návrh je zobrazen v Přílohách 5, 6 a 7. 

 

Hodnoty zemních tlaků a výsledný průběh zatížení na konstrukci byly zjištěny 

z programu GEO5 – Pažení návrh. Tyto hodnoty se na základě jednotlivých deformací 

pažící konstrukce mění a jsou lineárně přerozděleny – redistribuovány, což je zobrazeno 

na Obr. 7. V tomto případě byl použit trojúhelníkový průběh s vrcholem v místě kotvení. 

Maximální hodnota napětí byla zjištěna z podmínky, že výslednice obou obrazců se musí 

rovnat součtu výslednic z napětí před redistribucí, viz Rov. (1) Výslednice napětí se zjistí 

z plochy obrazce, proto lze Rov. (1) vyjádřit pomocí plochy, kde hledáme největší pořadnici 

gr,d,max v místě kotvení, Rov. (2). 

𝑆𝑟,1 + 𝑆𝑟,2 = ∑ 𝑆𝑖

8

𝑖=1

 (1) 

𝑞𝑟,𝑑,𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑆𝑖

8
𝑖=1

1
2

∗ ℎ𝑘 +
1
2

∗ (𝐻 + 𝑧0)
=

244,499 𝑘𝑁𝑚−2

1
2

∗ 2 𝑚 +
1
2

∗ (9,92 + 1,49) 𝑚
= 59,926 𝑘𝑁𝑚−1 (2) 

 Výsledná hodnota ze vztahu (2) byla dosazena do předešlého výpočtu z programu. 

Následně byly spočteny konečné rozměry navržené konstrukce a průběhy vnitřních sil na 

konstrukci, podrobně viz Příloha 1. 

Obr. 7: Redistribuce zemních aktivních tlaků na pažící konstrukci  
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Bylo provedeno v tabulkovém editoru Excel, dle ČSN EN 1993-1, na základě zatížení 

plynoucí ze zemních tlaků z programu GEO5 – Pažení posudek.  

 

 

Z výpočtů v kapitole 5.1 byla dána hloubka vetknutí zápor a rozpětí mezi nimi. 

Zápory jsou tvořeny válcovanými tenkostěnnými I profily s označením IPN 340 z ocele 

pevnostní třídy S235. Zápora bude vložena do vrtu o průměru 620 mm, následně 

vyplněného betonem pevnostní třídy C12/15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 3: Geometrie a materiál zápory 

Obr. 8: IPN 340 (převzato z www.staticstools.eu) 

Hodnota ohybového momentu byla zjištěna z GEO5, Příloha 2. Normálová síla je 

získána ze součtu vertikálních výslednic obrazců zatížení, aktivních a pasivních zemních 

tlaků a vertikální složkou kotevní síly, tyto hodnoty jsou získány z programu GEO5, Příloha 

1. Všechny tyto zatížení jsou následně přenásobeny rozpětím zápor. V Tab. 4 jsou vypsány 

finální hodnoty.  

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Zatížení na zápory  

zápora IPN profil rozměry profilu 

H [m] 9,9 h [mm] 340 

Lzápor [m] 1,5 b [mm] 137 

průřez [-] IPN 340 tf [mm] 18,3 

fy [MPa] 235 tw [mm] 12,2 

E [GPa] 210 r1 [mm] 12,2 

A [mm2] 8670 r2 [mm] 7,3 

Wpl,y [mm3] 1,08*106 d [mm] 274,3 

∑ 𝑆𝐴,𝑣 [kN] 105,195 

∑ 𝑆𝑃,𝑣 [kN] 22,505 

Fv [kN] 93,545 

NEd,max [kN] 224,245 

MEd,max [kNm] 181,725 
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Nejprve se zatřídí části průřezu, přečnívající část pásnice dle Rov. (4) a vnitřní 

tlačená část dle Rov. (5). Jelikož je zápora namáhána kombinací tlaku a ohybu, musí se na 

tuto kombinaci posoudit, Rov. (6). 

𝜀 = √
235

𝑓𝑦
= √

235

235 𝑀𝑃𝑎
= 1 (3) 

𝑐

𝑡
=

0,5 ∗ (𝑏 − 𝑡𝑤) − 𝑟1

𝑡𝑓
=

0,5 ∗ (137 − 12,2) − 12,2

18,3
=

50,2 𝑚𝑚

18,3 𝑚𝑚
= 6,49 ≤ 9 ∗ 𝜀 = 9 (4) 

𝑐

𝑡
=

𝑑

𝑡𝑤
=

274,3 𝑚𝑚

12,2 𝑚𝑚
= 22,48 ≤ 33 ∗ 𝜀 = 33 (5) 

        Třída průřezu 1 

 
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑐,𝑅𝑑
+

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑐,𝑅𝑑
=

𝑁𝐸𝑑

𝐴 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0

+
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑝𝑙,𝑦 ∗ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0

=
224,245 𝑘𝑁

8670 𝑚𝑚2 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎
1,0

+
181,725 𝑘𝑁𝑚

1,08𝐸6 𝑚𝑚3 ∗ 235 𝑀𝑃𝑎
1,0

 
 

=
224,245 𝑘𝑁

2037,450 𝑘𝑁
+

181,725 𝑘𝑁𝑚

253,800 𝑘𝑁𝑚
= 0,110 + 0,716 = 0,826 ≤ 1,0 (6) 

        Vyhovuje 

 

 

Pro vystrojení prostoru mezi záporami je typická výdřeva. Ta byla navržena pomocí 

tabulkového editoru Excel dle ČSN EN 1995-1.  

 

 

Délka výdřevy je ovlivněna rozpětím mezi záporami. Tato délka se musí zkrátit 

z důvodu montáže výdřev do prostoru mezi pásnice a stojiny zápor o 5 cm. Jako materiál 

výdřevy bylo použito hraněné, jehličnaté, rostlé dřevo s pevnostní třídou C14, třída 

provozu 3, zatížení dlouhodobé. Návrhová pevnost dřeva byla vypočtena z Rov. (7). 

𝑓𝑚,𝑑 =
𝑓𝑚,𝑘 ∗ 𝑘𝑚𝑜𝑑

𝛾𝑀
=

14 𝑀𝑃𝑎 ∗ 0,55

1,3
= 5,923 𝑀𝑃𝑎 (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5: Geometrie a materiál výdřevy 

 

výdřeva hranoly 

Lzápor [m] 1,50 

l [m] 1,45 

d [m] 0,14 

h [m] 1,00 

fm,k [MPa] 14 

γM [-] 1,3 

kmod [-] 0,55 

fm,d [MPa] 5,923 
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Zatížení namáhající výdřevu bylo zjištěno z redistribuovaného aktivního zemního 

tlaku, působícího na záporové pažení, jako maximální hodnota gr,d,max. Jelikož je výdřeva 

brána jako prostý nosník s krajními podporami, bylo nutné přepočítat napětí na ohybový 

moment pomocí Rov. (8). 

𝑀𝐸𝑑 =
1

8
∗ 𝑔𝑟,𝑑,𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑙2 =

1

8
∗ 59,926 𝑘𝑁𝑚−1 ∗ (1,45 𝑚)2 = 15,749 𝑘𝑁𝑚 (8) 

 

Ve výpočtu se uvažuje výška výdřevy 1 běžný metr.  

𝑊𝑦 =
1

6
∗ ℎ ∗ 𝑑2 =

1

6
∗ 1 𝑚 ∗ (0,14 𝑚)2 = 3,27 ∗ 10−3 𝑚3 (9) 

𝜎𝑚,𝑑 =
𝑀𝐸𝑑

𝑊𝑦
=

15,749 𝑘𝑁𝑚

3,27 ∗ 10−3𝑚3
= 4,82 𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝑓𝑚,𝑑 = 5,923 𝑀𝑃𝑎 (10) 

        Vyhovuje 

 

 

Záporové pažení je navrhnuto bez pracovního prostoru, to znamená, že bude lícovat 

s přístavbou obchodního domu. Z tohoto důvodu musí být převázky vsazené do prostoru 

výdřevy. Jsou navrženy z dvojice IPN profilů stejného průřezu jako profily zápor, tedy IPN 

340. Mezi nimi je vynechán prostor pro protažení a následné zajištění kotvy. Oba profily 

jsou spojeny pomocí přivařených destiček.  

 

 

Zemní kotva je navržena jako dočasná, pramencová s taženým kořenem. Návrh 

kotvy se dle ČSN EN 1997-1 posuzuje pomocí tří posudků. Pomocí softwaru GEO5 – Pažení 

posudek lze spočítat pouze vnitřní stabilitu kotvy. Posudky na vnější únosnost kotvy proti 

vytržení a vnitřní únosnost táhla kotvy byly spočítány pomocí tabulkového editoru Excel. 

 

 

Z předešlých výpočtů, viz kapitola 5.1, byla dána 1 kotevní úroveň v hloubce 2 m 

pod terénem, ale také horizontální podporová reakce v místě kotvy 198,09 kN/m. 

Vzdálenost kotev v podélném směru je 3 m, při rozpětí zápor 1,5 m to znamená, že se 

bude kotvit v každé druhé výdřevě, uprostřed rozpětí pomocí vsazené převázky. Úhel 

odklonu od horizontály je 18°. Návrhová kotevní síla je tedy 624,852 kN. Volná délka kotvy 

je 6 m, délka kořene 8,5 m. Umístění kotvy v geologii staveniště je zobrazeno v Příloze 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6: Geometrie a zatížení kotvy  

kotva dl. 14,5 m  

Fh [kN/m] 198,09 

Lzápor [m] 1,5 

bkotev [m] 3,0 

α [°] 18 

Pd [kN] 624,852 

Lv [m] 6,0 

Lk [m] 8,5 
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Kotva je tvořena čtyřmi pramenci o jmenovitém průměru 16,8 mm a jmenovitém 

průřezu 150 mm2. Pramence jsou z oceli s mezí pevnosti 1860 MPa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Materiál kotvy 

 

 

Jedná se o posudek, který má zapříčinit vytržení kořene kotvy ze zeminy. 

Charakteristická hodnota plášťového tření kořene kotvy dle Mišove [5]. Průměr vrtu 

kořene byl stanoven na základě dostupného vrtného soutyčí. Parciální součinitel 

spolehlivosti odporu proti vytržení kotvy byl dán návrhovým přístupen 2 z ČSN EN 1997-

1. Veličiny pro výpočet rovnicí (11), (12) a posudek (13) jsou vypsány v Tab. 8. 

 

𝑅𝑎,𝑘 = 𝜏𝑚,𝑘 ∗ 𝜋 ∗ 𝑑𝑘 ∗ 𝐿𝑘 = 0,16 𝑀𝑃𝑎 ∗ 𝜋 ∗ 0,168 𝑚 ∗ 8,5 𝑚 = 717,791 𝑘𝑁 (11) 

𝑅𝑎,𝑑 =
𝑅𝑎,𝑑

𝛾𝑅
=

717,791 𝑘𝑁

1,1
= 652,537 𝑘𝑁 (12) 

𝑅𝑎,𝑑 = 652,537 𝑘𝑁 ≥ 𝑃𝑑 = 624,852 𝑘𝑁 (13) 

 

 

 

 

Tab. 8: Parametry pro výpočet 

 

 

Posudek potřebný pro zjištění únosnosti táhla tvořeného čtyřmi pramenci. Je 

popsán rovnicemi (14), (15), (16). Potřené hodnoty jsou zapsán v Tab. 7.  

𝑓𝑝𝑑 =
𝑓𝑝0,1𝑘

𝛾𝑠
=

1674 𝑀𝑃𝑎

1,15
= 1455,65 𝑀𝑃𝑎 (14) 

𝑅𝑡,𝑑 = 𝑛 ∗ 𝑓𝑝𝑑 ∗ 𝐴𝑆 = 4 ∗ 1455,65 𝑀𝑃𝑎 ∗ 150 𝑚𝑚2 = 873,391 𝑘𝑁 (15) 

𝑅𝑡,𝑑 = 873,391 𝑘𝑁 ≥ 𝑃𝑑 = 624,852 𝑘𝑁 (16) 

 

  

kotva 4-pramencová 

Φ [mm] 16,8 

As [mm2] 150 

fp [MPa] 1860 

fp0,1k [MPa] 1674 

γs [-] 1,15 

τm,k [MPa] 0,16 

dk [m] 0,168 

γR [-] 1,1 
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Tento posudek říká, jaká síla v kotvě je potřebná, aby uvedla do rovnováhy 

soustavu sil působící na blok zeminy. Ten vzniká ohraničením pažící konstrukcí, povrchem 

terénu, spojnicí teoretické paty záporové konstrukce se středem kořene kotvy a svislicí 

mezi středem kořene kotvy a povrchem terénu. Teoretická pata je bod na konstrukci 

pažení, ve kterém je součet horizontálních sil pod dnem stavební jámy nulový.  

Posudek byl proveden pomocí softwaru GEO 5 – Pažení posudek. Vstupní 

parametry zemního bloku byly zadány dle Tab. 1. Velikost bloku zeminy je znázorněna na 

Obr. 9. Výpočet a posouzení jsou popsány v Příloze 2.  

Obr. 9: Blok zeminy zajištěný kotvou (převzato z GEO5 – Pažení posudek) 

 

 
Posouzení z hlediska deformace pažící konstrukce bylo provedeno v programu 

GEO5 – Pažení posudek. Výsledná deformace je znázorněna na Obr. 10. Podrobně 

v Příloze 2. 

Obr. 10: II. MS navrženého záporového pažení  
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V této kapitole je popsáno srovnání dvou variant pažení. První řešení je převzato 

z návrhu pažení stavební jámy, viz kapitola 5, 6, Příloha 6, které je pro účely cenového 

porovnání pojmenováno jako varianta standard, zkráceně „S“. Druhé řešení neboli 

alternativa, značeno „A“, je popsáno v následujícím odstavci. 

 

 

Toto řešení je odlišné zejména v systému kotvení. Kotvy se nachází v prostoru 

vytvořeném dvojicí zápor z profilu U umístěnými stojinami k sobě na vzdálenost 150 mm. 

Do tohoto prostoru se navaří plechy, na které se uloží podkladní a kotevní deska, detailně 

na Obr. 11. Průměr vrtu, který lze použít, na základě dostupného vrtného soutyčí, je tedy 

ϕ = 139 mm. To snižuje vnější únosnost kotvy proti vytržení, za předpokladu, že se nebere 

v úvahu rozšíření vrtu vlivem dodatečné vysokotlaké injektáže, a je poté třeba použít delší 

délku kořene, v tomto případě 9 m, aby posudek vyhověl. 

Díky upevnění kotvy v prostoru zápor nejsou potřeba převázky. Rozměr výdřevy 

neboli světlost otvoru mezi záporami je při stejném rozpětí menší než v případě varianty 

„S“.  

Obr. 11: Detail upevnění kotvy mezi dvojicí U profilů (převzato od firmy KELLER)   
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Jednotkové ceny, jsou vypsány v Tab. 9. 

Tab. 9: Jednotkové ceny 

Pozn. 3: Cena je včetně spojek a svaření profilů 

 

 

Při první konfrontaci bylo použito stejné rozpětí 1,5 m o délce konstrukce 4,5 m (3 

pole) pro zjištění prvotních informací potřebných pro následné podrobnější porovnávání. 

Varianta „S“ byla převzata z řešení v Příloze 6. V Tab. 10 a 11 jsou znázorněny počty 

použitých prvků, spočítané dimenze, jejich cena a konečné ceny obou použitých variant. 

V Tab. 12 je cenové srovnání obou variant třípolové konstrukce. Z porovnání je jasné, že 

varianta „A“ je dražší, a to o cca 44 tisíc korun. Proto je zapotřebí levnější řešení hledat ve 

větších rozpětích, což sníží počet zápor a kotev, které jsou na rozdíl od menší délky, 

světlosti, výdřevy dražší. 

Tab. 10: Varianta „S“ – standard 

 

úkon specifikace cena  jednotky 

vrty a zřízení zápor Φ [mm] 
620 1 400,00 Kč [Kč/mb] 

880 1 500,00 Kč [Kč/mb] 

výplňový beton vrtů 
třída C 12/15 

1 500,00 Kč [Kč/m3] 
sedání S3 

zápory 

profil 

(S 235) 

IPN 17,00 Kč [Kč/kg] 

2x UPN  
20,00 Kč 

(Pozn.3) 
[Kč/kg] 

ocel S 355 +1,00 Kč [Kč/kg] 

výdřevy 

třída C14 3 500,00 Kč [Kč/m3] 

prořez 20 % -  

uložení  200,00 Kč [Kč/m2] 

kotvy vč. Injektáže, 

práce 

pramence 
2,3 1 800,00 Kč [Kč/mb] 

4 1 900,00 Kč [Kč/mb] 

osazení hlavicí, napnutí 2 500,00 Kč [Kč/ks] 

převázky 
vsazené  55,00 Kč [Kč/kg] 

předsazené  45,00 Kč [Kč/kg] 

 počet parametry cena 

zápory 4 IPN 340, S 235 68 316,32 Kč 

výdřevy 3 tl. 140 mm, dl. 1,45 m 34 003,78 Kč 

kotvy 2 dl. 14.5 m, 4 pramence 60 100,00 Kč 

převázky 2 2xIPN 340 19 448,00 Kč 

celkem   181 868,09 Kč 
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Tab. 11: Varianta „A“ - alternativa 

Tab. 12: První srovnání 

 

 

Pro následné porovnání byla zavedena geometrická zjednodušení. Jednalo se o 

přímý úsek s cyklickým opakováním prvků s konstantní výškou po celé délce. Levnější 

řešení bylo hledáno v oboru rozpětí, dle empirických zásad navrhování [6] od 1,5 do 3 m. 

Větší hodnoty jsou v případě stavebních jam málo časté. Do analýzy byla také přidána 

proměnná délka celé konstrukce z důvodu zpřesnění výsledků. 

Obr. 12: Graf cen variant „A“ ve srovnání s variantou „S“ při proměnných rozpětí s l = 50 m 

V Obr. 12 jsou porovnány ceny jednotlivých rozpětí pro variantu „A“ s variantou „S“. 

Pro délky 100 a 200 m byla na základě výsledků z porovnání v délce 50 m, hledaná oblast 

 počet parametry cena 

zápory 4 2xUPN 240, S 355 84 601,42 Kč 

výdřevy 3 tl. 140 mm, dl. 1,3 m 30 486,14 Kč 

kotvy 4 dl. 14 m, 2 pramence 118 800,00 Kč 

převázky 0 x 0,00 Kč 

celkem   225 887,56 Kč 

 standard alternativa 

zápory 68 316,32 Kč 84 601,42 Kč 

výdřevy 34 003,78 Kč 30 486,14 Kč 

kotvy 60 100,00 Kč 118 800,00 Kč 

převázky 19 448,00 Kč 0,00 Kč 

celkem 181 868,09 Kč 225 887,56 Kč 

L=1,5 m L=2,0 m L=2,5 m L=2,6 m L=2,7 m L=2,8 m L=2,9 m L=3,0 m

varianty "A" [Kč] 1 996 260 1 791 112 1 670 529 1 666 941 1 603 726 1 654 808 1 729 628 1 850 710

varianta "S" [Kč] 1 630 888 1 630 888 1 630 888 1 630 888 1 630 888 1 630 888 1 630 888 1 630 888

rozdíly [Kč] 365 371 160 223 39 641 36 053 -27 162 23 920 98 739 219 822

 1 500 000

 1 600 000

 1 700 000

 1 800 000

 1 900 000

 2 000 000

CENA  [KČ] l = 50 m

varianty "A" [Kč]

varianta "S" [Kč]
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rozpětí zúžena na hodnoty kolem 2,7 m. Právě varianta s touto hodnotou vychází jako 

jediná levněji, a to o 27 tisíc Kč, při cenách přes 1,5 mil. Kč za konstrukci, viz Tab. 13. Návrhy 

a využitelnosti dimenzí pro varianty „A“ jsou vypsány v Tab. 14. 

Obr. 13: Graf cen variant „A“ ve srovnání s variantou „S“ při proměnných rozpětí s l = 100 m 

Pro délku l = 100 m se však žádná levnější varianta jak varianta „S“ ze zkoumaných 

rozpětí (2,5 – 3 m) neobjevila, ale stále vycházela „A“ (L = 2,7 m) v porovnání s ostatními 

jako nejlevnější, což je patrné z Obr. 13.  

Obr. 14: Graf cen variant „A“ ve srovnání s variantou „S“ při proměnných rozpětí s l = 200 m  

L=2,5 m L=2,6 m L=2,7 m L=2,8 m L=2,9 m L=3,0 m

varianty "A" [Kč] 3 285 933 3 277 858 3 237 411 3 528 103 3 591 873 3 340 129

varianta "S" [Kč] 3 204 923 3 204 923 3 204 923 3 204 923 3 204 923 3 204 923

rozdíly [Kč] 81 009 72 934 32 488 323 179 386 949 135 206

 3 100 000

 3 200 000

 3 300 000

 3 400 000

 3 500 000

 3 600 000

CENA  [KČ] l = 100 m

varianty "A" [Kč]

varianta "S" [Kč]

L=2,5 m L=2,6 m L=2,7 m L=2,8 m L=2,9 m L=3,0 m

varianty "A" [Kč] 6 516 741 6 499 691 6 418 797 6 712 703 6 728 286 6 616 850

varianta "S" [Kč] 6 460 955 6 460 955 6 460 955 6 460 955 6 460 955 6 460 955

rozdíly [Kč] 55 785 38 735 -42 158 251 748 267 331 155 895

 6 300 000

 6 400 000

 6 500 000

 6 600 000

 6 700 000

 6 800 000

CENA  [KČ] l = 200 m

varianty "A" [Kč]

varianta "S" [Kč]
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Pro délku l = 200 m se opět ukázala varianta „A“ (L = 2,7 m) levnější než řešení „S“. 

A to sice o 42 tisíc Kč, při cenách necelých 6,5 mil. Kč za celou konstrukci, viz Obr. 14. 

 Na rozdíl od délek 50 a 200 m se při l = 100 m projevila varianta „A“ (L = 2,7 m) jako 

dražší. Proto byla závislost na délce zkoumána podrobněji po 5 – ti metrech, kdy byly 

zjištěny další délky, při kterých je zmíněná varianta dražší než varianta „S“. Ceny pro 

jednotlivé prvky pro variantu „S“ (zápory, výdřevy a kotvy) jsou rozepsány v Příloze 8, pro 

variantu „A“ v Příloze 9. V Tab. 13 jsou již porovnány celkové ceny za všechny prvky v celé 

délce konstrukce, kde jsou vidět zmíněné rozdíly.  

l 
ceny celkem (zápory + výdřevy + kotvy) rozdíl 

varianta „S“ varianta „A“ „A“ – „S“ 

[m] L = 1,5 m L = 2,7 m levnější řešení 

5 181 868,09 Kč 142 008,42 Kč - 39 859,67 Kč 

10 306 883,11 Kč 313 975,24 Kč 7 092,13 Kč 

15 500 085,79 Kč 485 942,06 Kč - 14 143,73 Kč 

20 664 874,81 Kč 657 908,88Kč - 6 965,93 Kč 

25 789 889,82 Kč 829 875,70Kč 39 985,88 Kč 

30 983 092,51 Kč 1 001 842,52Kč 18 750,01 Kč 

35 1 147 881,52 Kč 1 087 825,93Kč - 60 055,59 Kč 

40 1 272 896,54 Kč 1 259 792,75Kč - 13 103,79 Kč 

45 1 466 099,23 Kč 1 431 759,57Kč - 34 339,65 Kč 

50 1 630 888,24 Kč 1 603 726,39Kč - 27 161,85 Kč 

55 1 755 903,25 Kč 1 775 693,21Kč 19 789,96 Kč 

60 1 949 105,94 Kč 1 947 660,03Kč - 1 445,91 Kč 

65 2 113 894,95 Kč 2 119 626,85Kč 5 731,90 Kč 

70 2 238 909,97 Kč 2 205 610,27Kč - 33 299,70 Kč 

75 2 432 112,66 Kč 2 377 577,09Kč - 54 535,57 Kč 

80 2 596 901,67 Kč 2 549 543,91Kč - 47 357,76 Kč 

85 2 721 916,68 Kč 2 721 510,73Kč - 405,96 Kč 

90 2 915 119,37 Kč 2 893 477,55Kč - 21 641,82 Kč 

95 3 079 908,39 Kč 3 065 444,37Kč - 14 464,02 Kč 

100 3 204 923,40 Kč 3 237 411,19Kč 32 487,79 Kč 

105 3 398 126,09 Kč 3 323 394,60Kč - 74 731,49 Kč 

110 3 562 915,10 Kč 3 495 361,42Kč - 67 553,68 Kč 

115 3 687 930,12 Kč 3 667 328,24Kč - 20 601,88 Kč 

120 3 881 132,80 Kč 3 839 295,06Kč - 41 837,74 Kč 

125 4 045 921,82 Kč 4 011 261,88Kč - 34 659,94 Kč 

130 4 170 936,83 Kč 4 183 228,70Kč 12 291,87 Kč 

135 4 364 139,52 Kč 4 355 195,52Kč - 8 944,00 Kč 

140 4 528 928,53 Kč 4 441 178,93Kč - 87 749,60 Kč 

145 4 653 943,55 Kč 4 613 145,75 Kč - 40 797,80 Kč 

150 4 847 146,23 Kč 4 785 112,57 Kč - 62 033,66 Kč 

155 5 011 935,25 Kč 4 957 079,39 Kč - 54 855,85 Kč 

160 5 136 950,26 Kč 5 129 046,21 Kč - 7 904,05 Kč 
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165 5 330 152,95 Kč 5 301 013,03 Kč - 29 139,91 Kč 

170 5 494 941,96 Kč 5 386 996,44 Kč - 107 945,52 Kč 

175 5 619 956,98 Kč 5 558 963,26 Kč - 60 993,71 Kč 

180 5 813 159,66 Kč 5 730 930,08 Kč - 82 229,58 Kč 

185 5 977 948,68 Kč 5 902 896,90 Kč - 75 051,77 Kč 

190 6 102 963,69 Kč 6 074 863,72 Kč - 28 099,97 Kč 

195 6 296 166,38 Kč 6 246 830,54 Kč - 49 335,83 Kč 

200 6 460 955,39 Kč 6 418 797,36 Kč - 42 158,03 Kč 

Tab. 13: Cenové porovnání varianty „A“ (L = 2,7 m) s variantou „S“ při různých délkách 

 l = 130 m je poslední délkou, která je dražší. Proto bylo konstatováno, že se 

stoupající délkou pažící konstrukce se stává varianta „A“ levnější než varianta „S“. Což je 

plynoucí z přímek v intervalech od 130 do 200 m včetně, zobrazených na Obr. 15, které se 

s rostoucí délkou záporové stěny od sebe nepatrně vzdalují, a to v rozdílech od necelých 

10 tisíc do hodnot kolem 105 tisíc Kč.  

Obr. 15: Cenové porovnání v závislosti na vzrůstající délce – „A“ (L = 2,7 m)  

Pozn. 4: Obr. 15 je pro viditelnost nepatrných rozdílů mezi křivkami zobrazen pouze 

v intervalu od 130 do 200 m  

 Cenové porovnání v závislosti na vzrůstající délce bylo provedeno i na ostatních 

okolních rozpětích. Při rozpětí 2,6 m, 2,9 m a 3,0 m byly také nalezeny délky, při kterých je 

varianta „A“ levnější, ale v porovnáním s počtem těch dražších a ušetřenou částkou je toto 

zjištění zanedbatelné. 

 

 

Řešení „A“ s rozpětím 2,7 m je jako jediné levnější než varianta „S“, a to hlavně se 

vzrůstající délkou konstrukce. To z důvodu, že je zde naplno využitá dimenze zápory 2x 

UPN 300 a výdřevy tl. 0,24 m. Při následujícím rozpětí je tedy nutné použít větší dvojici 

 4 000 000

 4 500 000

 5 000 000

 5 500 000

 6 000 000

 6 500 000
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profilů U, konkrétně, 2x UPN 320, takže skokově narůstá cena za zápory, které 

reprezentují nejdražší položku v konstrukci.  

Jednotlivé dílčí návrhy, jejich využití a ceny jsou vypsány v Tab. 14. Posudky byly 

provedeny stejným způsobem, který je popsán v kapitole 5. a 6. 

Na závěr je nutné podotknout, že celé porovnání bylo provedeno pro přímou 

konstrukci s konstantní výškou, viz začátek odstavce 7.4. 

 

 legenda 

zápory profil / třída oceli 

výdřevy délka / tloušťka 

kotvy celková délka / délka kořene / průměr vrtu / počet pramenců 

  

 návrh využití profilů cena za 1 kus 

 varianta „A“ (L=2,0 m) 

zápory 2xUPN 280 / S355 86,21 % 24 775,12 Kč 

výdřevy 1,8 m / 0,18 m 85,07 % 17 070,34 Kč 

kotvy 14 m / 7 m / 0,139 m / 2 ks - 27 700,00 Kč 

 varianta „A“ (L=2,5 m) 

zápory 2xUPN 300 / S355 91,40 % 26 525,01 Kč 

výdřevy 2,3 m / 0,22 m 93,03 % 25 645,18 Kč 

kotvy 14,5 m / 8,5 m / 0,139 m / 3 ks - 28 600,00 Kč 

 varianta „A“ (L=2,6 m) 

zápory 2xUPN 300 / S355 95,00 % 26 525,01 Kč 

výdřevy 2,4 m / 0,24 m 85,09 % 28 760,06 Kč 

kotvy 15 m / 9 m / 0,139 m / 3 ks - 29 500,00 Kč 

 varianta „A“ (L=2,7 m) 

zápory 2xUPN 300 / S355 98,70 % 26 525,01 Kč 

výdřevy 2,5 m / 0,24 m 92,35 % 29 958,40 Kč 

kotvy 15 m / 9 m / 0,139 m / 3 ks - 29 500,00 Kč 

 varianta „A“ (L=2,8 m) 

zápory 2xUPN 320 / S355 78,41 % 32 107,99 Kč 

výdřevy 2,6 m / 0,24 m 99,78 % 31 156,74 Kč 

kotvy 15,5 m / 9,5 m / 0,139 m / 3 ks - 30 400,00 Kč 

 varianta „A“ (L=2,9 m) 

zápory 2xUPN 320 / S355 81,21 % 32 107,99 Kč 

výdřevy 2,7 m / 0,26 m 91,68 % 34 604,93 Kč 

kotvy 16 m / 10 m / 0,139 m / 3 ks - 31 300,00 Kč 

 varianta „A“ (L=3,0 m) 

zápory 2xUPN 320 / S355 84,00 % 32 107,99 Kč 

výdřevy 2,8 m / 0,26 m 98,60 % 35 886,59 Kč 

kotvy 16 m / 10 m / 0,139 m / 3 ks - 31 300,00 Kč 

Tab. 14: Dílčí hodnoty pro všechny porovnávané varianty „A“  
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V tuhých pažících systémech je zatížení aktivním zemním tlakem konstantní po celé 

délce konstrukce. Běžně se uvažuje největší hodnota z výpočtu bočních tlaků v příčném 

řezu umístěném v maximální hloubce dna stavební jámy.  

V záporovém pažení jsou jako výplňové prvky mezi záporami použity výdřevy. Ty 

mají značně menší tuhost než ocelové zápory. Zemina má tendenci více zatěžovat tužší 

zápory, a tak na výdřevy působí poměrně nižší tlak. Tento jev se nazývá silo efekt. 

 

Podobně jako se v podzemních stavbách využívá horninová klenba nad kalotou, 

tak u záporového pažení, v prostoru zeminy, vzniká tzv. silo efekt. V půdorysu má tvar 

klenby a působí na konstrukci v celé hloubce dna stavební jámy, viz Obr. 16. Tření a 

soudržnost zeminy po stranách sila brání jejímu sesouvání, čímž redukují zemní tlak 

v prostoru sila, a naopak zvyšují tlak po povrchu sila, který působí na zápory.  

 

Obr. 16: Silo effect [7] 

 

Výdřevy jsou tradičně navrhovány na základě zkušeností nebo empirických metod. 

Už na konci první poloviny 20. století se danou problematikou zabýval Karl von Terzaghi 

[8], zakladatel novodobé mechaniky zemin. Připodobňuje silo efekt k padacím dveřím 

(trap door analogy). Analogie říká, že smyková zóna je vytvořena nad otevřením, tedy 

v místě klenby. Klenba poté drží zeminu nad touto smykovou zónou. Proto je zemní tlak 

pod klenbou (otevřenými dveřmi) a váha zeminy pod smykovou zónou stejná. Váha 

zeminy je nezávislá na sloupci zeminy daného hloubkou dna stavební jámy, vytvořeného 

otevřením dveří, respektive klenbou v půdoryse. Je závislá na objemové tíze a smykové 

pevnosti zeminy, která definuje smykovou zónu.  

Tuto analogii odzkoušeli inženýři Spencer, White a Prentis [9]. Při velkém rozpětí 

zápor 2,9 m, v písčitých zeminách o úhlu vnitřního tření 30° použili pro výplň prostoru 

mezi záporami výdřevy o tloušťce 0,076 m a pevností v ohybu 11 MPa. Výdřevy, které byly 

silně poddimenzovány, zatížení vydržely. Příčinu si vysvětlovali vznikem horizontální 

klenby v prostoru mezi záporami, kterou již dřív popsal Terzaghi. 

Trap door analogy bere v úvahu i kohezi soudržné zeminy. Dává hodnotu tlaku na 

výplně mezi záporami nezávisle na použitém materiálu. Metoda se úspěšně využívá 

mnoho let.  
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Jednou z dalších používaných empirických metod pro navrhování výdřev je graf 

doporučené tloušťky v závislosti na různých typech zemin, vzdálenosti zápor a výšky 

stěny. Tento graf byl vyvinut společností Golberg-Zoino a kolektiv [10]. Zeminy jsou zde 

rozděleny do 3 kategorií na základě tzv. stupně způsobilosti, jako způsobilé, náročné, 

potenciálně nebezpečné. Tloušťka výdřevy je poté vybrána z 2 nebo 3 intervalů hloubky a 

rozteče zápor. Stanovení kategorie zeminy je na odhadu projektanta. Tento graf je určen 

pouze pro dřevěné vyplňovací materiály, výdřevy. 

Některé ostatní matematické metody jsou používané k odhadnutí redukovaných 

zemních tlaků na výplně mezi záporami. Tyto metody počítají s použitím části aktivních 

zemních tlaků v různých rozděleních, viz Obr. 17. Tlakové rozdělení nalevo je založeno na 

teorii, že aktivní zemní tlak je maximální v místech blízkých záporám a minimální ve středu 

mezi záporami. Aktivní zemní tlak v tlakovém rozdělení napravo je poloviční po celé délce 

výplně mezi záporami (Pozn. 5). Podle obou metod se tlak působící na výplň zvětšuje 

úměrně s hloubkou dna stavební jámy, respektive s hloubkou posudku, což je v rozporu 

s běžnými návrhy pažících konstrukcí v různorodých zeminách měnících se v určitých 

výškách. 

Tyto matematické metody byly následně srovnány s průběhy bočních zemních 

tlaků na vytvořeném matematickém modelu. 

Obr. 17: Redukce zemních tlaků působících na výdřevy [11] 

Pozn. 5: Dále značeno zkráceně, levá metoda – 0,2 Ka, pravá metoda – 0,5 Ka 

 

Pomocí matematického modelu, byla snaha ověřit vznik silo efektu. Aby se mohl 

vůbec zobrazit, musel se použít program zobrazující tři dimenze. Pro tvorbu 

matematického modelu byl vybrán program Plaxis 3D [12]. 

 

Pro zjednodušení modelu byla použita jiná geologie staveniště, než která je 

popsána v kapitole 4. Jako zemní prostředí byla vybrána pouze jedna zemina, a to 

nesoudržná štěrkovitého původu. Parametry použité pro matematický model jsou 

vypsány v Tab. 15. Vliv podzemní vody nebyl brán v potaz, nebyla zadána konkrétní výška 

v modelu.  

 

 

 

 

Tab. 15: Parametry zeminy  

γunsat [kN/m3] 20 φ' [-°] 30 

E50
ref [kN/m2] 30*103 ψ [-°] 0 

Eoed
ref [kN/m2] 30*103 v‘ur [-] 0,2 

Eur
ref [kN/m2] 90*103 pref [kN/m2] 100 

m [-] 1 K0
nc [-] 0,5 

c‘ref [kN/m2] 0 Rinter [-] 0,9 
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Jako materiálový model popisující závislost napětí na deformaci, respektive 

chování zeminy při zatěžování, byl použit Hardening soil model, dále HS model. Je to 

hyperbolický pracovní diagram s Mohr-Coulombovou, dále MC, podmínkou porušení 

v místě qf. Asymptota hyperboly se blíží k hodnotě qa. Sečna protíná hyperbolickou část v 

bodě 0,5qf a její úhel odklonu od horizontály je dán tangentou s hodnotou sečnového 

modulu tuhosti E50. Na rozdíl od MC modelu, s ideálně plastickým průběhem zatěžovací 

křivky, kterému stačí pouze 5 vstupních parametrů, proto je hojně používán, u HS modelu 

se vyskytuje alespoň 11 nutných vstupních parametrů, viz Tab. 15. Zatěžovací křivka 

z pracovního diagramu je elasto-plastická. Už při malém zatížení nastávají plastické 

deformace. Plocha plasticity, u HS modelu, která matematicky popisuje přetvárné 

deformace, se dělí na plochu smykovou a objemovou. Obě plochy jsou posuvné, 

postihnou tedy důležitý faktor chování zemin, zpevňování materiálu při zvyšování napětí. 

HS model dále zahrnuje závislost tuhosti zeminy na hloubce a také rozdílnou tuhost při 

odtížení a opětovném přitížení. Použití HS modelu tak vede k reálnější predikci deformací 

při výpočtu stavebních jam. Při MC modelu nastane zdvih zeminy za rubem konstrukce, 

ale také poměrně velký zdvih dna stavební jámy. Naopak u HS modelu nastane pokles za 

rubem pažící konstrukce a zřetelně menší zdvih dna stavební jámy, viz Obr. 27. 

Charakteristiky popsané výše jsou zobrazeny v Obr. 18. Rozdíly mezi MC a HS 

materiálovými modely jsou pro přehlednost obsaženy v Tab. 16. Z rozdílů je zřejmé, že HS 

model lépe popisuje chování zemin při jejich zatěžování než u MC modelu. 

Obr. 18: Pracovní diagram HS modelu  
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Tab. 16: Rozdíly mezi MC a HS modely 

 

 

Modelována byla tři celá pole konstrukce. Okrajové podmínky byly vloženy do 

poloviny polí následujících, z důvodu pokračování konstrukce dále. Byl tedy modelován 

výsek rovného úseku umístěný uprostřed konstrukce, kde se předpokládají přibližně 

stejné deformace ve směru y, do stavební jámy, po celé délce výseku, viz Obr. 25. Kdyby 

byly okrajové podmínky vloženy přímo do zápor, program by predikoval konec nebo roh 

pažící konstrukce právě v těchto záporách, což by znamenalo odlišné deformace ve směru 

y, ovlivněné těmito vzniklými jevy. 

Byla použita jiná geometrie záporové stěny, než je navrhnuta v kapitole 5. Pažení 

bylo pro jednoduchost modelu vytvořeno bez kotevní úrovně. To se projevilo v hloubce 

vetknutí, která při hloubce dna stavební jámy 4 m byla 4,64 m. Celková hloubka zápor byla 

8,64 m. Návrh a posudek této konstrukce byl proveden stejný způsobem jako je popsáno 

v kapitole 5, 6 tedy pomocí software GEO5 a tabulkového editoru Excel. Zápory 

z válcovaných I profilů IPN 220 s rozpětím L = 2 m a výdřevy tloušťky 0,14 m. Oba tyto 

prvky byly vymodelovány z prostorových deskostěnových prvků – plates. Proto bylo nutné 

dopočítat tloušťku tohoto prvku pro zápory, které jsou z I profilů. Všechny hodnoty 

zadávané do programu Plaxis 3D týkající se materiálů použitých pro pažící konstrukci jsou 

vypsány v Tab. 17. 

 

 

 

 

Tab. 17: Parametry prvků záporového pažení 

Pro větší přiblížení modelu realitě byly vymodelovány vývrty pro osazení zápor, 

které byly následně vyplněny betonem. Parametry v Tab. 18. Dále byla snaha vytvořit 

reálnější řešení napojení výdřevy na zápory. To bylo provedeno vložením liniového 

kloubu, mezi tyto dvě části, po celé výšce napojení. Kloub umožňuje simulovat možné 

pootočení výdřevy, uložené v prostoru výklenku tvořeném stojinou a pásnicí I profilu, 

kolem osy z. Detailně zobrazeno na Obr. 19.  

 MC HS 

pracovní diagram ideálně elastický elasto-plastický 

minimální počet vstupních parametrů 5 11 

MC podmínka porušení ANO ANO 

plastické deformace pod podm. porušení NE ANO 

Hardening rules (zpevňování materiálu) NE ANO 

Tuhost zeminy závislá na hloubce NE ANO 

Rozdíl tuhosti zeminy při prvotním zatížení a 

odtížení a při opětovném přitížení 
NE ANO 

zápora plate izotropní výdřeva plate izotropní 

d [m] 0,1552 d [m] 0,14 

γ [kN/m3] 78,7 γ [kN/m3] 3,8 

E1 [kN/m2] 210*106 E1 [kN/m2] 7*106 

ν12 [-] 0,3 ν12 [-] 0,41 

G12 [kN/m2] 80,77*106 G12 [kN/m2] 2,482*106 
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Tab. 18 Parametry betonu vyplňující vývrty 

Obr. 19: Detail uložení výdřevy a zápory 

 

Na Obr. 20 je vidět konstrukce záporového pažení osazená v zemním prostředí. 

Model je symetrický kolem středu výdřevy. Jsou vymodelována tři celá pole z důvodu 

minimalizování vlivu okrajových podmínek na prostřední výdřevu. Žlutou barvou jsou 

znázorněny liniové klouby, mezi nimi se nachází zápory a výplň mezi záporami tvoří 

výdřevy, které jsou vyznačeny hnědou barvou. Po odstranění zemního prostředí, Obr. 21, 

jsou vidět vývrty pro osazení zápor zaplněné betonem.  

Obr. 20: Výsledný matematický model  

beton linearně-elastický 

γunsat [kN/m3] 25 

E‘ [kN/m2] 25*106 

ν‘ [-] 0,2 

G [kN/m2] 10,42*106 

Eoed [kN/m2] 27,78*106 

Rinter [-] 1,0 
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Obr. 21: MM se zvýrazněnými vývrty pro zápory 

 

Generovaná síť konečných prvků byla zhuštěna na rozhraní zeminy a povrchu 

konstrukce a ve výšce 3,5 m pod terénem, kde byl silo efekt zkoumán.  

Obr. 22: Generovaná síť KP  
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Pro diskretizaci kontinua byly použity 10 uzlové prostorové prvky – čtyřstěny 

zobrazené na Obr. 23. Ty mají ve vrcholech a hranách mezi nimi rozmístěno 10 uzlů, ve 

kterých jsou neznámé posuny ve 3 směrech. Uvnitř čtyřstěnu se nachází 4 tlakové body, 

přes které se hledají napětí a poměrné přetvoření.  

Obr. 23: Základní typ konečného prvku - 10 uzlový čtyřstěn (převzato z www.plaxis.com) 

Jako primární neznámé v analýze metody konečných prvků v programu Plaxis jsou 

deformace získané v uzlech. Ty se dostanou pomocí sestavení rovnic rovnováhy, nejprve 

pro jednotlivé uzly, následně globálně pro celý model. Celkové deformace jsou 

znázorněny na Obr. 24. Pro posouzení pažící stěny na druhý mezní stav je nutné znát 

deformace ve směru y zobrazeny na Obr. 25 a 26. 

 

Obr. 24: Celkový posun |u| 
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Obr. 25: Posun ve směru uy – po délce l, v úrovni terénu za rubem konstrukce 

Obr. 26: Posun ve směru uy – v řezu v l/2 
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Obr. 27: Celkový posun – pokles terénu za rubem konstrukce 

Sekundární neznámá, napětí, je zobrazené na Obr. 28.  

Obr. 28: Průběh σyy 

Pro prokázání silo efektu je nutné vytvořit řez ve zkoumané hloubce 3,5 m pod 

terénem za rubem konstrukce, viz Obr. 29.  
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Obr. 29: Průběh σyy s vyznačenými klenbami v hloubce 3,5 m 

Z průběhů normálového napětí ve směru y po délce konstrukce l (Obr. 29) je zřejmý 

tvar kleneb (zvýrazněno červenou čarou), prostor pod klenbou je zatížený méně, kolem 

12 až 18 kN/m2, tmavě modrá až tyrkysová barva. Naopak zápory jsou zatíženy více, což 

znázorňuje žlutá až červená a zatížení dosahuje hodnot od 30 do necelých 42 kN/m2.  

Obr. 30: Vygenerovaná síť KP v hloubce 3,5 m  
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Napětí se získá ze známého pole deformací (vektoru uzlových přetvoření), 

interpolací mezi sousedními uzly. Důsledkem odlišného průběhu napětí (sekundární 

neznámé) na Obr. 29 v místech jednotlivých polí je nestejně vytvořená síť prvků, což je 

patrné již z 2D řezu na Obr. 30 ve zkoumané hloubce 3,5 m. 

Průběh napětí na záporovém pažení, vytvořeném aktivním zemním tlakem, má díky 

kvadratické integraci polygonální tvar a je zobrazen na Obr. 31. 

 

 

Hodnoty získané z matematického modelu byly srovnány s empirickými metodami 

z Obr. 17. Průběhy jednotlivých výpočtů jsou zobrazeny na Obr. 31.  

Plná hodnota zemního tlaku neboli, hodnota běžného výpočtu, byla spočítána 

Rankinovou teorií aktivního zemního tlaku, dle Weiglová [1], ve zkoumané hloubce 3,5 m. 

Byla předpokládána jako konstantní po celé délce konstrukce. Tato hodnota byla 

následně použita pro výpočty redukovaných zemních tlaků dle Obr. 17.  

Z Obr. 31 jsou patrné rozdíly mezi jednotlivými výpočty. Z hodnot těchto zatížení 

byly získány momenty, zobrazené v Tab. 19, působící na středovou výdřevu, která se 

nachází v délce l = 3 – 5 m.  

 

 

 

 

Tab. 19: Ohybové momenty od zatížení z Obr. 31 působící na středovou výdřevu.  

Obr. 31: Porovnání jednotlivých výpočtů  

Typy výpočtů M [kNm] 

Běžný výpočet - Ka 9,38 

0,5 Ka 4,69 

0,2 Ka 4,38 

Plaxis 3D 7,58 

-50,0

-40,0
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-20,0

-10,0

0,0

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0
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zápory σN - Plaxis 3D běžný výpočet

0,5Ka 0,2Ka výdřeva
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Při návrhu matematického modelu, dle kapitol 8.2.1 až 8.2.3, je moment od zatížení 

v porovnání s momentem od plného zemního tlaku zhruba 0,8krát menší. V porovnání 

s momentem od redukovaného zatížení z Obr. 17 je naopak cca 1,6 až 1,7krát větší.  

 

 

Primárním cílem matematického modelování byla snaha o sestavení co možná 

nejreálnějšího modelu, který potvrdí vznik silo efektu. To se pomocí vložených vrtů a 

liniových kloubů povedlo. Z následného porovnávání výsledků z matematického modelu 

a redukovaných tlaků z Obr. 17 se ukázalo, že skutečný průběh ohybových momentů, 

spočtených ze zemního tlaku na konstrukci, je skoro 1,7krát větší, než průběh určený 

z empirických vztahů, které by měly být na stranu bezpečnou.  

V publikaci, kde byly zveřejněny empirické vztahy z Obr. 17, není uvedeno, pro jakou 

konkrétní záporovou stěnu jsou určeny. Jednoznačný závěr, který by mohl upravit 

redukované hodnoty zatížení, a tedy i dimenze výdřev, by mohl být stanoven až po 

porovnání s jinými variantami matematických modelů, jako jsou záporové stěny 

s mělčím/hlubším dnem stavební jámy, a s tím spojené vložení či nevložení kotevní 

úrovně.  
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1) Výstup z GEO5 – Pažení návrh 

2) Výstup z GEO5 – Pažení posudek 

3) Výstup z GEO5 – Pažení návrh 

4) Výstup z GEO5 – Pažení posudek 

5) Půdorys stavební jámy       1:200 

6) Řez A-A‘ – Varianta 1        1:100 

7) Řez B-B‘ – Varianta 2        1:100 

8) Ceny jednotlivých prvků varianty „S“ L=1,5 m 

9) Ceny jednotlivých prvků varianty „A“ L=2,7 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


