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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou využití metody závislých tlaků 

při posouzení pažící konstrukce a porovnáním výsledků řešení dle tří návrhových přístupů dle 

EC7. V úvodu jsou stručně uvedeny základní typy pažících konstrukcí, které jsou běžně 

uplatňovány v praxi. Další kapitola se zaměřuje na souhrn standardních metod pro posuzování 

samotných pažících konstrukcí s objasněním jejich základních principů. Hlavní náplní práce 

je aplikace metody závislých tlaků, která umožňuje objektivněji zohlednit vzájemnou 

spolupráci konstrukce s okolním horninovým prostředím. Práce uvádí podstatu metody, 

přístupy stanovení potřebných vstupních charakteristik a oblasti využití. Metodám stanovení 

modulu reakce podloží se autor práce věnuje podrobněji. Hlavním přínosem práce je ilustrační 

výpočet pažící konstrukce metodou závislých tlaků v geotechnickém softwaru GEO5 

od společnosti FINE. Výpočet byl proveden variantně pro různé přístupy ke stanovení modulu 

reakce podloží, různé hodnoty koeficientu tření mezi konstrukcí a okolním prostředím a 

variantní návrhové přístupy dle EC7. V závěru jsou shrnuty údaje z jednotlivých výpočtů, 

provedena jejich vyhodnocení, analýza a srovnání. 

Annotation 

This thesis deals with uses of dependent pressure method for analysis of sheeting 

construction and comparison of results according to three design approaches of EC7. In the 

introduction, there are briefly mentioned basic types of sheeting constructions, which are 

applied in routine. Next chapter focuses on the summary of standard methods for analysis of 

sheeting constructions with an explanation of their basic principles. The main content is the 

application of dependent pressure method which allows to considering objectively mutual 

interaction between construction and surrounding ground. The paper presents the principle 

features of the method, the approaches for determination of required characteristic values, and 

the fields of application. The author of this thesis pays more attention to methods for 

determination of modulus of subsoil reaction. The paper‘s principal aim is an illustration 

analysis of sheeting construction based on dependent pressure method in geotechnical 

software GEO5, the FINE‘s company. The analysis varies in approaches according to 

determination of modulus subsoil reaction, different values of friction factor between 

construction and surrounding ground, and different design approaches of EC7. In the 

conclusion, there is summary and evaluation of results and their comparison. 
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Seznam použitého značení 

Ap Součinitel vlivu koheze [-] 

E Modul pružnosti v tahu [MPa] 

Edef Deformační modul [MPa] 

EM Presiometrický modul [MPa] 

Eoed Edometrický modul [MPa] 

I Moment setrvačnosti [m
4
] 

K0 Součinitel zemního tlaku v klidu [-] 

Ka Součinitel aktivního zemního tlaku [-] 

Kp Součinitel pasivního zemního tlaku [-] 

MZT Metoda závislých tlaků 

S0 Zemní tlak v klidu, výslednice zemního tlaku v klidu [kN] 

Sa Zemní tlak aktivní, výslednice zemního aktivního tlaku [kN] 

Sp Zemní tlak pasivní, výslednice zemního pasivního tlaku [kN] 

Sp1 Dílčí výslednice zemního pasivního tlaku [kN] 

Sp2 Dílčí výslednice zemního pasivního tlaku [kN] 

a 
Charakteristická délka závislá na hloubce vetknutí pažící konstrukce 

[m] 

c Soudržnost zeminy [kPa] 

dr0 Charakteristický posun [m] 

hca Udržovací výška u aktivního zemního tlaku [m] 

k Tuhosti pružin ve Winklerově modelu [kN.m
-1

]  

kh Modul vodorovné reakce podloží [MN.m
-3

] 

m Opravný součinitel přitížení [-] 

p Zatížení působící na kontaktu desky a povrchu podloží [kN] 

p0 Tlak zeminy v klidu [kPa] 

ph Vodorovný tlak [kPa] 



ppas Pasivní zemní tlak [kPa] 

y Posun desky směrem do podloží [m] 

α Reologický koeficient zeminy [-] 

γ Objemová tíha zeminy [kN.m
-3

] 

γsat Objemová tíha zeminy nasycené vodou [kN.m
-3

] 

γsu Objemová tíha zeminy pod vodou [kN.m
-3

] 

δ Úhel tření mezi rubem konstrukce a okolním prostředím, třecí úhel [°] 

εx Poměrná deformace ve vodorovném směru [-] 

εy Poměrná deformace ve svislém směru [-] 

ν Poissonovo číslo, deformace konstrukce [-] 

νa Deformace na mezi aktivního zemního tlaku [-] 

νp Deformace na mezi pasivního zemního tlaku [-] 

σa Velikost napětí zemního aktivního tlaku [kPa] 

σil Celková změna napjatosti [kPa] 

σo Velikost napětí zemního tlaku v klidu [kPa] 

σol Rovnoměrné zatížení dílů konstrukce [kPa] 

σz Napětí zeminy v hloubce h [kPa] 

φ Úhel vnitřního tření [°] 
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1. ÚVOD 

Každý realizovaný objekt musí vycházet ze správného návrhu jak části nadzemní tak i 

podzemní. Ovšem neobešli bychom se bez primární myšlenky o důkladném založení stavby 

v horninovém prostředí. Při samotném zakládání staveb se využívají různé technologické 

metody, které napomáhají realizaci stavebních základů, a to především pažící techniky jam a 

výkopů, které umožňují snadnější postup prací při zakládání. Pažící konstrukce se používají 

především při zakládání v zastavěných oblastech, kde máme omezené možnosti výkopů 

svahovaných jam, které jsou náročnější na půdorysnou plochu staveniště. Pro správný a 

bezpečný návrh je zapotřebí odborná znalost dané problematiky.  

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení pažící konstrukce metodou 

závislých tlaků (dále MZT) v geotechnickém softwaru GEO5 a porovnání výsledků řešení dle 

tří návrhových přístupů dle EC7.  

V úvodní části jsou stručně uvedeny základní typy pažících konstrukcí, které jsou 

běžně uplatňovány v praxi jako nutné řešení pro stabilizaci základových objektů.  

Další kapitola se zabývá souhrnem základních standardních metod pro posuzování 

pažících konstrukcí, kde jsou názorně objasněny jejich základní principy. 

Hlavním předmětem práce je objasnění podstaty MZT a její aplikace, která umožňuje 

objektivněji zohlednit vzájemnou spolupráci konstrukce s okolním horninovým prostředím. 

Nedílnou součástí MZT je také stanovení potřebných vstupních charakteristik, zejména 

vodorovného modulu reakce podloží, kterému je v práci věnována větší pozornost. 

Na základě jednoduché ilustrační úlohy je proveden výpočet v softwaru GEO5 od společnosti 

FINE dle několika kritérií, a to podle různých metod stanovení modulu reakce podloží, 

různých velikostí úhlu tření mezi konstrukcí a okolním prostředím a podle variantních 

návrhových přístupů dle EC7.   

Všechny vypočtené varianty a jejich výsledky jsou uvedeny ve vyhodnocení, v rámci 

kterého byla provedena jejich vzájemná analýza a porovnání jednotlivých variant přístupů 

podle stanovení modulu reakce podloží a zároveň srovnání klasického výpočtu dle ČSN a 

výpočtu podle EC7. Jelikož je tato metoda založena převážně na předchozích zkušenostech, 

uvádí se při vzájemném porovnání pouze míra konzervativnosti daného řešení. Nelze přesně 

určit, která metoda je vhodnější. V závěru jsou pak shrnuty zjištěné poznatky a doporučení 

k provedení přesnějších a důvěryhodnějších výsledků výpočtu.  
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2. STANDARDNÍ METODY PRO POSOUZENÍ PAŽÍCÍCH 

KONSTRUKCÍ 

2.1 Typy pažících konstrukcí 

Při návrhu technologie pažení stavební jámy je nutné zvážit řadu faktorů. Z těch 

nejdůležitějších je třeba nejprve posoudit geologické a hydrogeologické vlivy na samotné 

staveniště a jeho okolí. Dále musíme brát v úvahu funkčnost pažící konstrukce, a zda bude 

dočasná nebo trvalá. Nesmíme také zapomenout na postupné zřizování pažení během fází 

procesů výstavby. Získáme tak podmínky tuhosti pažení společně s velikostmi jeho deformací 

a budeme moci zvolit systém pažení, buď rozepřený anebo kotvený. [1] 

Samotná volba pažení je ovlivněna také z hlediska ekonomické stránky a možnostmi 

uskutečnění zvoleného pažení v dané lokalitě. Ovšem hlavními kritérii při návrhu jsou 

bezpečnost a hospodárnost. [1]  

2.1.1 Příložné pažení 

Používá se převážně u menších stavebních projektů jako je hloubení rýh pro uložení 

inženýrských sítí a pro provizorní vystrojení šachet. Je vhodné pro suché, málo stlačitelné a 

soudržné zeminy do hloubky 5 až 7 m. [1, 3] 

Příložné pažení se používá dvojího typu, svislé a vodorovné (Obr. 1). Rozdíl je pouze 

v orientaci pažin a svlaků. Může být vyrobeno ze dřeva, oceli nebo železobetonu. 

V současnosti jsou nejpoužívanějším typem ocelové pažiny z vlněného plechu UNION. [1] 

 

Obr. 1 Příložné pažení [1] 
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2.1.2 Zátažné a hnané pažení 

Stejně jako příložné pažení se i tyto typy používají zejména u rýh a menších šachet. 

Materiálem může být jak dřevo, tak i ocel. [1] 

Zátažné pažení (Obr. 2) se zhotovuje postupně při hloubení výkopu užitím 

vodorovných rámu, za které jsou poté zatahovány pažiny. V současnosti jsou 

nejpoužívanějším typem ocelové prvky z válcovaných profilů I nebo HEB  a plechových 

pažin UNION. Používá se spíše v soudržných zeminách, díky kterým je část nevyztuženého 

výkopu během postupného prohlubování zajištěna proti zborcení. [1]  

Hnané pažení (Obr. 2) je technologicky podobné jako pažení zátažné. Liší se pouze 

v tom, že na výšku každého nového záběru je nejprve do zeminy zaražena pažina jako 

stabilitní prvek, a až poté se pokračuje s hloubením výkopu. Z těchto důvodů je praktičtější 

používat plechové pažiny, které oproti dřevěným nemusí být mechanicky zaostřovány. 

Používají se především v nestabilních zeminách, jako jsou suché „tekoucí“ písky, štěrky nebo 

v silně zvětralých a střípkovitě rozpadavých poloskalních horninách. [1] 

 

Obr. 2 Zátažné a hnané pažení [1] 

2.1.3 Záporové pažení 

Jeho užití je vhodné do hlubokých jam v tlačivých zeminách. Systém pažení (Obr. 3) 

je založen na záporách a pažinách. Zápory jsou svislé prvky beraněné nebo usazované 
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do předem provedených vrtů po obvodu budoucí jámy. Nejčastěji jsou prováděny z ocelových 

válcovaných profilů typu I, HEB či zdvojených profilů U. Během výkopu jámy se postupně 

mezi zápory odspodu vkládají pažiny. [1, 3] 

 

Obr. 3 Záporové pažení (půdorys) [1] 

2.1.4 Štětové stěny 

Používají se v hlubokých výkopech většinou pod úrovní hladiny podzemní vody. Jsou 

vyráběny z ocelových válcovaných prvků (štětovnic), které jsou na hranách opatřeny 

spojovacími zámky. Nejčastěji se u nás v ČR používá typ Larsen (Obr. 4). Do zeminy se 

postupně před výkopem beraní jednotlivé štětovnice a vytváří tak stěnu, která zachycuje 

zemní tlak a tlak vody. [1, 3] 

 

Obr. 4 Štětovnice typu Larsen [1] 

2.1.5 Podzemní stěny 

Podzemní stěny tzv. Milánské stěny se uplatňují při zakládání v hloubkách do 40 m. 

Nejprve se mechanicky vytvoří podélná rýha tloušťky 400 až 1500 mm, vyplní se jílovitou 

suspenzí pro zajištění stability stěn rýhy, do které se pak spouštějí buď už hotové 

prefabrikované stěny, nebo se současně s odčerpáváním suspenze stěna odspodu betonuje. 

Podzemní stěny je možné také použít jako vnitřní část objektů, např. podchody, podjezdy, 

stanice metra. [1, 3] 
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2.1.6 Pilotové a mikropilotové stěny 

Pilotové stěny jsou tvořeny obvykle pravidelně rozmístěnými velkoprůměrovými 

pilotami. Dle vlastností horninového prostředí a statických podmínek se používají 3 druhy 

provedení (Obr. 5). Jsou to nesouvislé stěny s odstupy mezi pilotami většinou s osovou 

vzdáleností asi 2 m, jež jsou vhodné do soudržných zemin bez vlivu podzemní vody. Mezery 

mezi pilotami se zajišťují stříkaným betonem. Dále se uplatňují stěny souvislé, kde se 

jednotlivé piloty dotýkají a jsou vhodné do všech typů zemin bez vlivu podzemní vody. 

Při zakládání ve složitých podmínkách, kdy působí současně tlaky zeminy a podzemní vody, 

se používají pilotové stěny převrtávané. Postupuje se nejprve zhotovením každé liché piloty 

z prostého betonu, kdy po jeho zatvrdnutí se přes ně převrtávají sudé piloty vyztužené. [1, 3] 

 

Obr. 5 Pilotové stěny [1] 

Zatímco výše zmíněné pilotové stěny jsou vhodné při velmi hlubokém zakládání, 

existují také mikropilotové stěny do hloubky zapažené jámy 10 m, kdy piloty menších 

průměrů (200 mm a méně) jsou pravidelně rozmisťovány v jedné či více řadách 

tzv. mikropilot. Používají se v prostředí nad hladinou podzemní vody ve stísněných 

podmínkách městské zástavby. Tento způsob pažení je však dnes postupně nahrazován 

tryskovou injektáží. [1] 

2.1.7 Stěny tvořené tryskovou injektáží 

Pažící konstrukce vytvořená z pravidelných sloupů pomocí metody tryskové injektáže 

(jet grouting), která je v současnosti moderním způsobem speciálního zakládání, kdy pod 

vysokým tlakem tryskou stříká paprsek injekční směsi do určeného místa v zemině. 

Po zatvrdnutí směsi se vytvoří „zeminobetonový“ sloup, který pak s ostatními vytváří 

souvislou stěnu. [1]   
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2.2 Metoda mezních stavů 

Podle stanovení normy ČSN 73 0031 Spolehlivost stavebních konstrukcí a 

základových půd je požadováno stavební nosné konstrukce a jejich základy z hlediska 

spolehlivosti a únosnosti posuzovat na účinky vnějších sil a dalších vlivů, které můžou 

způsobit změnu stavu napjatosti a přetvoření. Výpočet posouzení se provádí metodou 

mezních stavů, kdy je potřeba nejprve stanovit hlavní vstupní parametry, jimiž jsou boční 

tlaky zeminy na pažící stěnu, přírůstek zemních tlaků od vnějšího zatížení a vliv podzemní 

vody. Stanovení bočních zemních tlaků vychází z normy ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební 

konstrukce, která uvádí existenci tří základních druhů zemních tlaků a to aktivního, pasivního 

a tlaku v klidu. Stanovují se početně, graficky anebo numerickým modelováním. [1] 

Při početní a grafické variantě výpočtu se využívají klasické postupy, např. teorie 

Coulombova či Rankinova. Teorie dle Rankina je založená na rovinném zobrazení pažící 

stěny (Obr. 6a) ve vertikální poloze bez úklonu (sklon rubu konstrukce α = 0°) s vodorovným 

terénem (sklon terénu β = 0°). Stěna je zapažená v homogenní nesoudržné zemině a má zcela 

hladký povrch. Úhel tření mezi rubem pažící konstrukce a okolním prostředím δ (dále jen 

třecí úhel) je pak nulový (Obr. 6b). Výsledné zemní tlaky pak na rub konstrukce působí 

kolmo. Coulombova teorie se od Rankinovy liší odlišným působením výslednice bočního 

zemního tlaku P na pažící stěnu, kdy výslednice sil zemních tlaků jsou totiž od normály 

k rubu stěny nakloněny právě o třecí úhel δ (Obr. 6c). Coulomb tak definoval realističtější 

model, čímž umožňuje přesnější výpočet aktivního zemního tlaku. Avšak těmito způsoby lze 

stanovit pouze mezní hodnoty aktivního a pasivního tlaku. [1, 4, 7] 

 

Obr. 6 Značení při výpočtech zemních tlaků a třecí úhel δ [2] 

Úhel tření mezi rubem konstrukce a zeminou δ je funkcí úhlu vnitřního tření φ, 

pro kterou vždy platí δ ˂ φ. Jeho velikost je totiž ovlivněna drsností povrchu pažící stěny a 

pohybuje se v hodnotách od 1/3φ, např. u štětových stěn, do 2/3φ v případě drsných 
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betonových nebo kamenných zdí, záporového pažení, pilot apod. U stěn ocelových, 

s asfaltovým nátěrem atd. je třecí úhel δ = 0°. [1, 4, 7] 

Mezi velikostmi bočních zemních tlaků existuje určitá závislost na deformaci pažící 

konstrukce. Tlak v klidu S0 vzniká při nulové deformaci konstrukce. Nevytváří se žádné 

porušení zeminy. Naopak zemní tlaky aktivní Sa a pasivní Sp vznikají při deformacích. 

Ke vzniku jejich mezních hodnot je zapotřebí konkrétních hodnot mezních deformací 

závisejících na celkovém charakteru pažící konstrukce. U aktivního tlaku se mezní hodnoty 

pohybují od 0,0005 do 0,002 výšky konstrukce h. U pasivního tlaku to jsou hodnoty 

v rozmezí od 0,05 do 0,1 výšky konstrukce h. [1] Výše zmiňovaná závislost těchto druhů 

tlaků je znázorněna v následujícím obrázku (Obr. 7). 

 

Obr. 7 Závislost velikosti zemních tlaků na deformaci konstrukce [1] 

Jak bylo již výše naznačeno, v této nelineární závislosti nelze jednoznačně určit 

mezilehlé hodnoty velikosti zemních tlaků. Je zde ovšem možné aplikovat závislost trilineární 

(viz Obr. 12), která se využívá v rámci numerických metod při řešení pažící konstrukce jako 

nosníku na pružných podporách, kdy lze určit prakticky všechny požadované hodnoty 

v daném intervalu. [1] Tato problematika je podrobněji uvedena dále v kapitole 3. Metoda 

závislých tlaků (MZT). 

2.2.1 Zemní tlak v klidu  

Tlak v klidu S0 vzniká u tuhých konstrukcí v neporušených horninových masivech, 

pokud nedochází k žádnému posunu, deformaci či pootočení. Odpovídá vodorovnému 

geostatickému napětí od vlastní tíhy zeminy. Hlavní podmínkou je nulové boční napětí 
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na stěnu, čili poměrná deformace ve vodorovném směru εx = 0. Pomocí Hookeova zákona, 

vyjadřovaného ve složkách deformací za předpokladu rovnosti bočních napětí σx = σy, je 

možno určit součinitel zemního tlaku v klidu K0, pomocí kterého se vypočítá velikost tlaku 

v klidu. Součinitel K0 se stanovuje buď jako funkce deformačního parametru (Poissonova 

čísla) ν pro soudržné zeminy dle Terzaghiho (1), nebo pro zeminy nesoudržné pomocí 

smykových parametrů zeminy, konkrétně funkčně závislého úhlu vnitřního tření φ, 

experimentálně určeným vztahem dle Jákyho (2). [1, 7] 

    
 

   
 (1) 

           (2) 

Velikost napětí tlaku v klidu se pak vypočte ze vztahu (3). Průběh tlaku v klidu je 

lineárního charakteru. Při úplné svislosti stěny se výslednice tlaku v klidu nachází ve spodní 

třetině výšky h a její velikost se vypočte ze vztahu (4). [1, 7] 

                 (3) 

    
 

 
         (4) 

Schéma zatěžovacího obrazce tlaku v klidu a umístění výslednice S0 je znázorněno 

v následujícím obrázku (Obr. 8).  

 

Obr. 8 Zemní tlak v klidu [8] 

2.2.2 Aktivní zemní tlak  

Zemní tlak aktivní Sa vzniká při deformaci konstrukce ve směru od zeminy, kdy 

při jeho dostatečné velikosti dochází k posunu, deformaci či pootočení konstrukce. Nastane 

přechod z elastického stavu na stav plastický a dochází k aktivizaci smykové pevnosti zeminy 

za opěrnou konstrukcí. [1, 7, 8] 
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Obr. 9 Aktivní zemní tlak v nesoudržných a soudržných zeminách [9] 

U nesoudržných zemin (Obr. 9a) se v obecných případech, kdy jsou výše zmíněné 

úhly α, β, δ (viz Obr. 6a) nenulové, k výpočtu používá metoda Coulombova, jež je založena 

na předpokládaném vzniku rovinného porušení ve formě kritické smykové plochy. Napětí 

aktivního tlaku se při hloubce H vypočítá dle vzorce (5). Ve speciálních případech, kdy jsou 

úhly α, β, δ = 0°, se hodnota součinitele Ka určuje vztahem (6). V obecných případech se 

využívá níže uvedeného vzorce (8), který zahrnuje výše uvedené úhly α, β, δ (viz Obr. 6). 

Výslednice Sa se pak stanoví dle vzorce (7). [1] 

                 (5) 

         (    
 

 
) (6) 

    
 

 
         (7) 

 

   
    (   )

        (   ) [  √
    (   )   (   )
   (   )   (   )

]

  

(8) 

U zemin soudržných (Obr. 9b) se pro výpočet napětí obecně (když α, β, δ jsou 

nenulové) používá vztah (9) Z uvedeného vztahu vyplývá, že se aktivní tlak oproti 

nesoudržným zeminám zmenšuje o tahové napětí, jehož hodnotu určuje druhý člen rovnice. 

Přítomná tzv. udržovací výška hca, na které nepůsobí zemní boční tlaky, se vypočítá dle 

vztahu (10). Koeficient Ka se stanovuje stejným způsobem jako u nesoudržných zemin (6)  a 

celková výslednice se pak určí dle vztahu (11). [1] 
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               √   (9) 

     
   

  √  

 
    √  

 
 (10) 

    
 

 
    (     ) (11) 

2.2.3 Pasivní zemní tlak 

Pasivní zemní tlak Sp vzniká při deformaci konstrukce ve směru do zeminy. Jeho 

mezní velikost je označována jako maximální hodnota odporu zeminy proti vytlačení. 

Pro stanovení jeho velikosti se vychází z porušeného masivu zakřivenými smykovými 

plochami. [1, 7] 

 

Obr. 10 Pasivní zemní tlak v nesoudržných a soudržných zeminách [9] 

U nesoudržných zemin (Obr. 10a) se v obecných případech, kdy jsou výše zmíněné 

úhly α, β, δ (viz Obr. 6) nenulové, používá k výpočtu Cacquotova-Kériselova teorie, jenž 

uvádí vztah (12), kterým se vypočítá celkové napětí pasivního tlaku. Hodnota Kp se určuje 

pomocí součinitele pasivního tlaku Kpφ a zmenšovacího součinitele ψ, jejichž hodnoty jsou 

stanoveny experimentálně a jsou uvedeny v příslušných tabulkách v literatuře [1]. 

Pro speciální případy, kdy jsou úhly α, β, δ = 0°, se hodnota součinitele Kp určuje vztahem 

(13). Výslednice Sp se pak určí pomocí vztahu (14). [1] 

                          (12) 

         (    
 

 
) (13) 
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         (14) 

U zemin soudržných (Obr. 10b) se pro výpočet napětí obecně (když α, β, δ jsou 

nenulové) používá vztah (15), kde Kp se určí pomocí stejného vztahu (13) jako u zemin 

nesoudržných. Pro výpočet výslednice Sp (17) je třeba výsledný zatěžovací obrazec rozdělit 

na dvě části a vypočítat dvě výslednice Sp1 a Sp2 (16). [1] 

              √   (15) 

     
 

 
                   √     (16) 

            (17) 

2.2.4  Vliv podzemní vody na zatížení pažících stěn 

Na zatížení pažících stěn působí nepříznivě také zvýšená hladina podzemní vody. 

Zatížení může být ovlivněno buď změnou objemové tíhy zeminy γ, anebo hydrostatickým či 

hydrodynamickým tlakem. V případě změny objemové tíhy zeminy v přirozeném stavu může 

u propustných zemin dojít ke změně na objemovou tíhu zeminy pod vodou γsu, anebo u zemin 

nepropustných na objemovou tíhu zeminy nasycené vodou γsat. [1] 

2.3 Blumova metoda 

Ke klasickým výpočtům patří také tzv. Blumova metoda, kterou lze řešit různé typy 

uložení konstrukcí jako je vetknutí do dna (Obr. 11a), jednoduché podepření s volným 

uložením paty (Obr. 11b), jednoduché uložení s vetknutím paty (Obr. 11c) anebo vícenásobné 

podepření (Obr. 11d). Metoda vychází z předpokladu, že zemina je homogenní a nesoudržná a 

že k výpočtu stačí využívat jednoduchých trojúhelníkových rozdělení zemních tlaků. [1] 

 

Obr. 11 Statické typy pažení [1]  
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3. METODA ZÁVISLÝCH TLAKŮ (MZT) 

Podstata metody závislých tlaků (dále MZT) vychází z teorie, že se okolní horninové 

prostředí kolem pažící konstrukce chová stejně jako ideální pružnoplastická Winklerova 

hmota. Řešená oblast v horninovém prostředí se nahradí nosníkem (stálého i proměnného 

průřezu) uloženým na pružných podporách na sobě vzájemně nezávislých. V místě podpor 

působí zatížení vzniklé od tlaku zeminy. Výše zmíněná hmota je závislá na hodnotě 

vodorovného modulu reakce podloží kh, který charakterizuje celkové přetvoření pružné 

oblasti. V následujícím grafu trilineární závislosti zemních tlaků na deformaci (Obr. 12) 

modul kh udává také strmost střední části úsečky, jenž uvádí závislost mezi tlakem a 

deformací (posunem), dokud není dosaženo mezních hodnot pasivního σp či aktivního tlaku 

σa. Trilineární závislost tak umožňuje v závislosti na modulu reakce podloží stanovit 

kteroukoli mezilehlou hodnotu v intervalu Sa a Sp. [1, 2, 5, 6] 

 

Obr. 12 Aproximační trilineární závislost zemních tlaků na deformaci [1] 

 Zemní tlaky působící na pažící konstrukci se pohybují v rozsahu mezi hodnotami 

aktivního a pasivního tlaku. Oproti standardním metodám jsou u MZT jejich zatěžovací 

obrazce v oblasti výstupu řešeného výpočtu. Pokud je konstrukce nedeformovaná, je 

zatěžována pouze tlakem v klidu. V intervalu mezních deformací νa a νp se zemina dle jejich 

vlastností považuje za pružné Winklerovo prostředí. Platí zde lineární závislost mezi bočním 

napětím v zemině a deformací pažící konstrukce. Avšak mimo tento interval se zemina 

považuje za plastické Winklerovo prostředí, kde výše zmiňovaná lineární závislost už neplatí. 
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Boční napětí má zde konstantní hodnotu mezních napětí zemních tlaků σp a σa. Samotný 

modul reakce podloží kh je zde nulový. [1, 2] 

Působící tlak na deformovanou pažící konstrukci se určuje z následujících vztahů 

(18),(19) a (20). [1] 

            pro   (     ) (18) 

         pro      (19) 

         pro       (20) 

3.1 Postup výpočtu metody závislých tlaků 

Vlastní výpočet deformace pažící konstrukce se řeší v iteračních cyklech. Nejprve se 

konstrukce zatíží zemním tlakem v klidu σ0 (σr) a všem prvkům se přiřadí modul reakce 

podloží kh. Proběhne výpočet a poté se provede kontrola, zda jsou splněny podmínky 

o velikosti tlaků na stěnu. V částech konstrukce, kde nedošlo ke splnění podmínek, se 

automaticky přiřadí hodnota kh = 0 a stěna se zatíží aktivním či pasivním tlakem. Takto 

probíhá iterace neustále až do splnění všech podmínek na celé konstrukci. [2] Následující 

obrázek schematicky znázorňuje rozdělení zatížení a tvar zatěžovacích obrazců při iteračním 

výpočtu (Obr. 13). 

 

Obr. 13 Rozdělení zatížení po délce pažící konstrukce [2] 

3.2 Modul reakce podloží 

Určení hodnoty modulu reakce podloží je při výpočtu MZT vůbec nejkomplikovaněji 

stanovovanou veličinou, jelikož není vlastností zeminy, ale je to specifický parametr, který 

závisí na typu a tuhosti zeminy, na velikosti zatěžované plochy a na geometricko-
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mechanických faktorech, jako jsou např. geometrie a ohybová tuhost pažící konstrukce, 

odtěžovaná hloubka při výkopu pažené jámy atd. Proto v rámci geotechnického průzkumu 

nemůžeme modul reakce podloží s přesností stanovit. Ve výpočtu se tudíž používají hodnoty 

získané buď na základě dřívějších zkušeností, anebo hodnoty odvozené z matematických 

vztahů různých autorů, kteří se danou problematikou zabývali. [5, 6] 

Vodorovný modul reakce podloží je obecně definován jako tuhost jednotlivých pružin 

ve Winklerově modelu a udává vztah mezi zatížením tuhé desky a jejím zatlačením 

do podloží. Můžeme ho vyjádřit rovnicí      , kde p označuje zatížení působící na 

kontaktu desky a povrchu podloží, k udává tuhosti jednotlivých Winklerových pružin a y 

symbolizuje posun desky směrem do podloží. [2] Funkci výše popsané rovnice graficky 

vyjadřuje níže uvedený obrázek (Obr. 8). 

 

Obr. 14 Definice modulu reakce podloží [2] 

3.3 Metody stanovení modulu reakce podloží 

V odborné literatuře existuje mnoho různých teorií a vztahů k definování tohoto 

parametru. Vůbec prvním člověkem, který v roce 1955 poprvé stanovil kh v závislosti na typu 

zeminy, je Karl von Terzaghi, jenž je také považován za otce mechaniky zemin. [5] 

V softwaru GEO5, který je v této oblasti problematiky asi nejpoužívanějším 

počítačovým programem, se modul reakce podloží zadává několika způsoby. Jednak to jsou 

buď výše zmiňované teorie různých autorů např. dle Ménarda, Schmitta, CUR 166 nebo dle 

Chadeissona, dále zadáním průběhu kh před a za konstrukcí libovolným průběhem, zadáním 

parametru zeminy hodnotou nebo iterací z přetvárných charakteristik zemin. [2, 5] Na některé 

možnosti stanovení se podíváme podrobněji v následujícím textu. 

3.3.1 Podle Ménarda 

Francouz Louis Ménard, který se v šedesátých letech minulého století zasloužil 

o vynalezení zařízení na měření vlastností zemin, presiometru, definoval následující vztah 

pro modul vodorovné reakce podloží. [2] 
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        (  ) 

 (21) 

Při stanovení vztahu (21) vycházel na základě získaných reakcí zeminy ze zkoušek 

zatěžovací deskou a právě jeho vynalezeným presiometrem. Výše zmíněný Ménardův vztah je 

závislý především na zjištěném presiometrickém modulu EM, který případně můžeme nahradit 

i modulem edometrickým Eoed. Vztah dále závisí na parametru a, jenž značí charakteristickou 

délku závislou na hloubce vetknutí pažící konstrukce. Ménard stanovil tuto délku jako 2 3⁄  

délky vetknutí konstrukce pod finální hloubkou pažené jámy. V neposlední řadě ve vztahu 

figuruje ještě reologický koeficient zeminy α, který můžeme odečíst z předepsané tabulky 

(Tab. 1). Obecně však nabývá hodnot od 1 3⁄  u písku po 2 3⁄  u jílu. [2, 5] 

Tab. 1 Hodnoty reologického koeficientu zeminy α [2] 

 Jíly Silty Písky Štěrky 

Překonsolidované 1 2 3⁄  1 2⁄  1 3⁄  

Normálně konsolidované 2 3⁄  1 2⁄  1 3⁄  1 4⁄  

Nezkonsolidované 1 2⁄  1 2⁄  1 3⁄  1 4⁄  

3.3.2 Podle Schmitta 

Další autor, který se v devadesátých letech 20. století zajímal o problematiku modulu 

reakce podloží, byl Schmitt. Ten modifikoval vztah od Ménarda tím, že pozoroval rozdílné 

deformační chování tuhých a flexibilních pažících konstrukcí a zavedl ohybovou tuhost pažící 

stěny EI, kdy předpokládal vzájemnou podobnost mezi parametry a   (EI Eoed⁄ )0,33 a 

         ⁄ . Z těchto vztahů tedy vyplývá, že Schmittův matematický vzorec (22) je 

závislý jak na edometrickém modulu zeminy Eoed, tak na ohybové tuhosti stěny EI. [2, 5] 

        (
    

   

     
) (22) 

3.3.3 Podle Chadeissona 

Chadeisson stanovil v šedesátých letech 20. století modul reakce podloží trochu jiným 

způsobem. Nebral v úvahu deformační charakteristiky zeminy, jak tomu bylo u Ménarda a 

později i u Schmitta, ale vztah (23) definoval v závislosti na smykové pevnosti zeminy, Mohr-

Coulombovu kritériu. Důležitou roli zde mají tedy efektivní hodnoty parametrů úhlu vnitřního 

tření φ‘ a soudržnosti c‘. [5] 



16 

 
    

[
 
 
 
 

     

(

 
 

  
  (  

  

  
)
 

 

     

)

 
 

]
 
 
 
 

 
 

      
   (

  

  )

     
 

(23) 

Odvození provedl na základě zkušebního měření podzemních stěn o tloušťce 0,6 m a 

0,8 m v zeminách s různými geologickými podmínkami a výpočtu posunu konstrukce nutného 

k mobilizaci limitního pasivního tlaku. [2, 5]    

Rovnice závisí především na ohybové tuhosti pažící konstrukce EI, objemové tíze 

zeminy γ, koeficientech pasivního zemního tlaku Kp a zemního tlaku v klidu K0 a dále také 

na již zmíněné efektivní soudržnosti zeminy c‘. Dosud dříve neuváděným parametrem je 

hodnota charakteristického posunu dr0, v literatuře uváděna jako 0,015 m, která je již 

dosazena ve výše uvedeném vzorci. Novým parametrem je také součinitel vlivu koheze Ap, 

který sice není zcela jednoznačně definován, nicméně se jeho hodnota uvádí v rozsahu 1 - 15. 

Ze studie „Analýza pažící konstrukce MZT“ na VUT v Brně (autoři Lumír Miča a Lumír 

Kliš) uvedené v literatuře [5] byla zjištěna podstatná závislost mezi soudržností zeminy c a 

součiniteli vlivu koheze Ap, a to nepřímá úměra. Nepřesnost definice hodnoty Ap se v případě 

nulové soudržnosti zeminy (v prostředí písků a štěrků) ve výpočtu vzhledem ke stanovené 

rovnici sice neprojeví, avšak v opačném případě je třeba se zvyšující se soudržností zvolit 

nižší hodnotu Ap. Obecně lze říci, že se u ohybově měkčích pažících konstrukcí vliv koheze 

pohybuje u maxima, čili kolem hodnoty 15, zatímco u tužších konstrukcí se pohybuje 

v rozmezí celého výše zmíněného intervalu. [5] 

3.3.4 Podle CUR 166 

Tato metoda stanovení se nevztahuje pouze k jedné osobě, nýbrž vznikla na základě 

vyhodnocení dat z nizozemské praxe, jenž je popsána v CUR 166, celým názvem 

Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving, v překladu Centrum 

stavebního inženýrství pro realizaci výzkumu a nařízení. [2] 

Hodnoty v níže uvedené tabulce (Tab. 2) jsou hodnoty stanovených sečnových 

modulů, které závisí na velikosti zemních tlaků a na typu podloží, jehož určení je ovšem 

komplikovanější kvůli malému rozsahu typů zemin. V tabulce jsou zahrnuty pouze 

nesoudržné písčité zeminy s charakteristikou stavu zemin, soudržné jílovité zeminy se stavem 

konzistence a rašelina. [2] 
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Tab. 2 Sečnové moduly reakce podloží podle CUR 166 [2] 

 
kh,1 (kN/m

3
)  

p0 < ph < 0,5 ppas 

kh,2 (kN/m
3
)  

0,5 ppas ≤ ph ≤ 0,8 ppas 

kh,3 (kN/m
3
)  

0,5 ppas ≤ ph ≤ 1,0 

PÍSEK  

 kyprý  

 středně ulehlý  

 ulehlý 

12000 - 27000  

20000 - 45000  

40000 - 90000 

6000 - 13500  

10000 - 22500  

20000 - 45000 

3000 - 6750  

5000 - 11250  

10000 - 22500 

JÍL  

 měkký  

 tuhý  

 pevný 

2000 - 4500  

4000 - 9000  

6000 - 13500 

800 - 1800  

2000 - 4500  

4000 - 9000 

500 - 1125  

800 - 1800  

2000 - 4500 

RAŠELINA  

 měkká  

 tuhá 

1000 - 2250  

2000 - 4500 

500 - 1125  

800 - 1800 

250 - 560  

500 - 1125 

Stanovení tří hodnot z daných kategorií sečnových modulů se provádí porovnáním 

hodnoty vodorovného tlaku ph odpovídajícího danému posunu konstrukce, tlaku zeminy 

v klidu p0 a pasivního zemního tlaku ppas. Pro splnění podmínky prvního modulu kh,1 musí být 

hodnota vodorovného tlaku větší než hodnota zemního tlaku v klidu a zároveň menší než 

50% velikosti pasivního zemního tlaku. Pro splnění podmínky druhého modulu kh,2 se 

hodnota ph musí pohybovat v intervalu od 50% velikosti ppas do 80% velikosti ppas včetně a 

pro splnění podmínky modulu kh,3 musí být ph větší než 50 % velikosti ppas a zároveň menší 

než 1 včetně. Jednotlivé stanovené hodnoty sečnových modulů se po zadání do programu 

GEO5 při výpočtu automaticky přepočtou na sečnové moduly reakce podloží. [2] 

3.3.5 Stanovení iterací z přetvárných charakteristik zemin 

Iterace je posledním zmíněným způsobem, jak stanovit modul reakce podloží. 

Při výpočtu se předpokládá totožnost deformace pružného poloprostoru charakterizovaného 

deformačním modulem Edef při změně napjatosti odpovídající změně zemních tlaků a 

deformace podzemní pažící stěny. Při samotném výpočtu v programu GEO5 je potřeba 

stanovit opravný součinitel přitížení m, který odečteme z předepsané tabulky uvedené 

v literatuře [2]. Definovaný vztah (24) závisí na modulu přetvárnosti pružného poloprostoru 

Edef, rovnoměrném zatížení dílů konstrukce σol a celkové změně napjatosti σ̅il. [2] 

     
        

 ̅  
 (24) 
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4. ILUSTRAČNÍ VÝPOČET PAŽÍCÍ KONSTRUKCE MZT 

Ilustrační výpočet pažící stěny MZT byl proveden ve výukové verzi geotechnického 

softwaru GEO5 od společnosti FINE v podprogramu „Pažení posudek“ ve dvou variantách. 

Obě byly počítány se stejnými vstupními parametry dle níže uvedeného zadání (viz 

kapitola 4.3), kdy pouze jeden parametr, a to třecí úhel δ, byl v jednom případě nulový a 

v případě druhém nabýval příslušné hodnoty dle typu materiálu rubu konstrukce a okolního 

prostředí. Rovněž byl zmiňovaný výpočet v každé ze dvou variant dle hodnoty třecího úhlu δ 

rozčleněn do dalších čtyř podskupin podle typu výpočtu parametru vodorovného modulu 

reakce podloží kh, a to podle Ménarda, Schmitta, Chadeissona a CUR 166. V neposlední řadě 

je konečné posouzení všech variant provedeno jak pomocí klasického výpočtu, tak dle tří 

návrhových přístupů podle EC7.  

Každým výpočtem jednotlivé úlohy bylo získáno celkem 5 různých hodnot. Jedná se 

o hodnoty modulu reakce podloží kh, maximálního momentu (Max. M), maximální 

posouvající síly (Max. Q), maximální vodorovné deformace (Max. def.) a maximálního tlaku 

(Max. tlak). Všechny získané hodnoty jsou v dalších kapitolách níže zpracovány 

v přehledných tabulkách.   

4.1 Mezní stavy použité při posouzení výpočtu dle EC7 

Posouzení výpočtu bylo provedeno pro 1. mezní stav, konkrétně pro mezní stavy 

porušení STR a GEO, které jsou níže charakterizovány dle znění normy ČSN EN 1997.  

o (STR) - vnitřní porušení či nadměrná deformace konstrukce nebo jejích prvků, pro něž 

je jejich pevnost rozhodující k posouzení odolnosti (rovněž málo častý případ 

mimořádně únosné základové půdy, kde o stabilitě rozhoduje pevnost konstrukce). 

o (GEO) - porušení nebo nadměrná deformace základové půdy, pro niž smyková pevnost 

základové půdy je rozhodující pro posouzení odolnosti (nejčastější případ pro posouzení 

plošných i hlubinných základů v zeminách a poloskalních horninách). 

4.2 Dílčí součinitelé použité při výpočtu dle EC7 

Pro výpočet dle EC7 byly použity níže uvedené dílčí součinitelé, jež upravují 

charakteristické hodnoty zatížení, materiálu a odporu. [2] Součinitelé byly použity dle 

mezních stavů porušení STR a GEO ve třech jednotlivých návrhových přístupech NP1 (viz 

Tab. 3 a Tab. 4), NP2 (viz Tab. 5) a NP3 (viz Tab. 6 a Tab. 7). 
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4.2.1 Návrhový přístup 1 (NP1) - redukce zatížení a materiálu 

Posouzení dle NP1 se počítá pro dvě skupiny odlišných součinitelů ve dvou 

samostatných výpočtech (Tab. 3 a Tab. 4). Jedná se o Kombinaci 1 (dále NP1/1), jejíž dílčí 

součinitelé ovlivňují pouze zatížení, a o Kombinaci 2 (dále NP1/2), kde dílčí součinitelé 

ovlivňují jak parametry zemin, tak proměnné zatížení. [2] 

Tab. 3 NP1 - Součinitelé redukce zatížení (F) [6] 

Zatížení 
Kombinace 1 Kombinace 2 

Značení Nepříznivé Příznivé Značení Nepříznivé Příznivé 

stálé  γG 1,35 1,00 γG 1,00 1,00 

proměnné γQ  1,50 0,00 γQ 1,30 0,00 

vodou γw 1,30  γw 1,00  

Tab. 4 NP1 - Součinitelé redukce materiálu (M) [6] 

Součinitel redukce Kombinace 1 Kombinace 2 

úhlu vnitřního tření γϕ 1,00 γϕ 1,25 

efektivní soudržnosti γc 1,00 γc 1,25 

neodvodněné smykové pevnosti γcu 1,00 γcu 1,40 

Poissonova čísla γν 1,00 γν 1,00 

4.2.2 Návrhový přístup 2 (NP2) - redukce zatížení a odporu 

Při posouzení dle NP2 se používá jedna skupina dílčích součinitelů (Tab. 5), jež 

ovlivňují zatížení a odpor materiálu, jeho únosnost. [2]   

Tab. 5 NP2 - Součinitelé redukce zatížení (F) a odporu (R) [6] 

Součinitelé redukce zatížení (F) 

Zatížení  Nepříznivé Příznivé 

stálé  γG 1,35 1,00 

proměnné γQ 1,50 0,00 

vodou γw 1,30  

Součinitelé redukce odporu (R) 

Součinitel redukce vnitřní stability γRis 1,10 

4.2.3 Návrhový přístup 3 (NP3) - redukce zatížení GEO, STR a materiálu 

Posouzení dle NP3 se počítá pro kombinaci dvou skupin různých součinitelů (Tab. 6 a 

Tab. 7) odlišných typů výše uvedených zatížení STR a GEO dle 1. mezního stavu. [2]  
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Tab. 6 NP3 - Součinitelé redukce zatížení (F) [6] 

Zatížení 
Stav STR Stav GEO 

 Nepříznivé Příznivé  Nepříznivé Příznivé 

stálé  γG 1,35 1,00 γG 1,00 1,00 

proměnné γQ 1,50 0,00 γQ 1,30 0,00 

vodou γw 1,30  γw 1,0  

Tab. 7 NP3 - Součinitelé redukce materiálu (M) [6] 

Součinitel redukce   

úhlu vnitřního tření γϕ 1,25 

efektivní soudržnosti γc 1,25 

neodvodněné smykové pevnosti γcu 1,40 

Poissonova čísla γν 1,00 

4.3 Zadání ilustrativního příkladu  

Pro účel této bakalářské práce byla stanovena jednoduchá ilustrativní úloha (Obr. 15) 

pažící konstrukce v podobě podzemní železobetonové obdélníkové stěny z betonu B 25 

o tloušťce 0,2 m. Hloubka jámy je H = 3 m, délka vetknutí stěny je D = 3 m a celková délka 

stěny je pak L = 6 m.  

 

Obr. 15 Zadání ilustrativního příkladu v GEO5 

Konstrukce je pažená v prostředí písků s následujícími parametry: γ = 18,5 kN.m
-3

; 

φef = 35°; c = 0 kPa; ν = 0,28; Edef = 50 MPa; Eoed = 64 MPa; EM = 21 MPa. Dále jsou 

stanoveny parametry potřebné pro jednotlivé typy výpočtu modulu kh: α = 0,33; a = 2 m; 

Ap = 15; kh,1 = 50 MN.m
-3

; kh,2 = 30 MN.m
-3

 a kh,3 = 15 MN.m
-3

. Hodnoty třecího úhlu δ1 = 0° 

a δ2 = 24° byly stanoveny z tabulky uvedené v literatuře [2].  
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Všechny výše uvedené hodnoty parametrů zeminy byly převzaty ze studie „Analýza 

pažící konstrukce MZT“ (autoři Lumír Miča a Lumír Kliš) z literatury [5]. Ostatní potřebné 

parametry k výpočtům modulu kh byly stanoveny na základě výše zmíněné teorie o metodách 

stanovení modulu reakce podloží (viz kapitola 3.3). 

4.4 Výpočet se stanovením parametru kh dle Ménarda 

Pro výpočet byl stanoven potřebný parametr a, který značí charakteristickou délku 

závislou na hloubce vetknutí pažící konstrukce (viz kapitola 3.3.1). Dále byl stanoven také 

reologický koeficient α, jehož hodnota byla odečtena z tabulky (viz Tab. 1).  

4.4.1 Klasický výpočet 

V následující tabulce (Tab. 8) jsou uvedeny vypočtené hodnoty z klasického výpočtu 

dle Ménarda. Hodnoty velikosti deformací se pohybují v hodnotách 25,4 mm s příslušným 

max. momentem 42,23 kNm a max. posouvající silou 34,04 kN (pro δ1 = 0°) a 12,3 mm 

s příslušným max. momentem 26,63 kNm a max. posouvající silou 18,7 kN (pro δ2 = 24°). 

Tab. 8 Vypočtené hodnoty varianty dle Ménarda klasickým způsobem 

 δ1 = 0° δ2 = 24° 

kh 31,10 MN.m
-3

 31,10 MN.m
-3

 

Max. M 42,23 kNm 26,63 kNm 

Max. Q 34,04 kN 18,70 kN 

Max. def. 25,40 mm 12,30 mm 

Max. tlak 61,37 kPa 41,63 kPa 

4.4.2 Výpočet dle EC7  

V následující tabulce (Tab. 9) jsou uvedeny hodnoty z výpočtů podle návrhových 

přístupů dle EC7. Jak lze vidět ve variantě s nulovým třecím úhlem (δ1 = 0°), velikosti 

vypočtených deformací nabývají hodnot 123,8 mm a 903,9 mm, což jsou výsledky spíše 

konzervativního charakteru. Dále hodnoty max. momentů odpovídají hodnotě okolo 65 kNm 

a max. posouvající síly cca 69 kN.  

Hodnoty deformací ve variantě se třecím úhlem (δ2 = 24°) se pohybují v mezích 

od 18,6 mm do 20,7 mm. Max. momenty nabývají hodnot okolo 39,2 kNm a max. posouvající 

síly zhruba 27 kN. 
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Tab. 9 Vypočtené hodnoty varianty dle Ménarda dle EC7 

Typ NP dle EC7  δ1 = 0° δ2 = 24° 

NP1,  

Kombinace 1 

kh 1,56 MN.m
-3

 31,10 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 38,26 kNm 

Max. Q 63,72 kN 25,25 kN 

Max. def. 903,90 mm 18,60 mm 

Max. tlak 182,27 kPa 64,98 kPa 

NP1, 

Kombinace 2 

kh 31,10 MN.m
-3

 31,10 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 40,17 kNm 

Max. Q 74,31 kN 28,75 kN 

Max. def. 123,80 mm 20,70 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 61,26 kPa 

NP2 

kh 1,56 MN.m
-3

 31,10 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 38,26 kNm 

Max. Q 63,72 kN 25,25 kN 

Max. def. 903,90 mm 18,60 mm 

Max. tlak 182,27 kPa 64,98 kPa 

NP3 

kh 31,10 MN.m
-3

 31,10 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 40,17 kNm 

Max. Q 74,31 kN 28,75 kN 

Max. def. 123,80 mm 20,70 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 61,26 kPa 

4.5 Výpočet se stanovením parametru kh dle Schmitta 

Výpočet byl proveden na základě výše zmíněné definované rovnice (22) dle Schmitta 

v závislosti na ohybové tuhosti stěny EI a edometrickém modulu zeminy Eoed.   

4.5.1 Klasický výpočet 

V níže uvedené tabulce (Tab. 10) jsou obsaženy vypočtené hodnoty z klasického 

výpočtu dle Schmitta.  

Tab. 10 Vypočtené hodnoty varianty dle Schmitta klasickým výpočtem 

 δ1 = 0° δ2 = 24° 

kh 205,13 MN.m
-3

 205,13 MN.m
-3

 

Max. M 42,23 kNm 27,02 kNm 

Max. Q 36,95 kN 24,09 kN 

Max. def. 17,10 mm 8,00 mm 

Max. tlak 60,92 kPa 70,18 kPa 

Nejmenší vypočtená hodnota deformace 8 mm ve variantě se třecím úhlem (δ2 = 24°) 

je zároveň celkovou nejmenší vypočtenou hodnotou ze všech provedených výpočtů (viz Obr. 

16). 
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Obr. 16 Výstup z programu GEO5 - nejmenší vodorovná deformace 8 mm (dle Schmitta) 

4.5.2 Výpočet dle EC7  

V následující tabulce (Tab. 11) jsou uvedeny vypočtené hodnoty z výpočtů podle 

návrhových přístupů dle EC7. Výsledné deformace ve variantě s nulovým třecím úhlem 

(δ1 = 0°) nabývají hodnot zvýšeného měřítka a to 160,9 mm a 312,8 mm. Hodnoty max. 

momentů se pohybují okolo 65 kNm a max. posouvajících sil cca 69 kN. 

Ostatní hodnoty ve variantě se třecím úhlem (δ2 = 24°) jsou v rozmezí od 12,5 mm 

do 14,8 mm, kdy příslušné velikosti max. momentů jsou cca 40 kNm a velikosti 

posouvajících sil okolo 33 kN. 

Tab. 11 Vypočtené hodnoty varianty dle Schmitta dle EC7 

Typ NP dle EC7  δ1 = 0° δ2 = 24° 

NP1,  

Kombinace 1 

kh 10,26 MN.m
-3

 205,13 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 38,26 kNm 

Max. Q 63,71 kN 32,14 kN 

Max. def. 160,90 mm 12,50 mm 

Max. tlak 181,48 kPa 79,46 kPa 



24 

Typ NP dle EC7  δ1 = 0° δ2 = 24° 

NP1, 

Kombinace 2 

kh 10,26 MN.m
-3

 205,13 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 41,30 kNm 

Max. Q 74,22 kN 33,96 kN 

Max. def. 312,80 mm 14,80 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 66,07 kPa 

NP2 

kh 10,26 MN.m
-3

 205,13 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 38,26 kNm 

Max. Q 63,71 kN 32,14 kN 

Max. def. 160,90 mm 12,50 mm 

Max. tlak 181,48 kPa 79,46 kPa 

NP3 

kh 10,26 MN.m
-3

 205,13 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 41,30 kNm 

Max. Q 74,22 kN 33,96 kN 

Max. def. 312,80 mm 14,80 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 66,07 kPa 

4.6 Výpočet se stanovením parametru kh dle Chadeissona 

Pro výpočet byla stanovena hodnota součinitele vlivu koheze Ap dle výše uvedené 

teorie (viz kapitola 3.3.3). Jelikož ilustrativní úloha pažící konstrukce je v prostředí písků 

s nulovou soudržností, součinitel Ap daný výpočet neovlivní. Tato skutečnost vyplývá 

z druhého členu rovnice pro výpočet kh dle Chadeissona (23), který bude v daném případě 

nulový.  

4.6.1 Klasický výpočet 

V následující tabulce (Tab. 12) jsou uvedeny hodnoty z klasického výpočtu dle 

Chadeissona. Hodnoty deformací se pohybují v hodnotách 40,4 mm (pro δ1 = 0°) a 15,2 mm 

(pro δ2 = 24°). Příslušné hodnoty max. momentů a posouvajících sil jsou velmi podobné 

hodnotám výpočtu dle Ménarda (viz 4.4.1). 

Tab. 12 Vypočtené hodnoty varianty dle Chadeissona klasickým výpočtem 

 δ1 = 0° δ2 = 24° 

kh 12,08 MN.m
-3

 18,13 MN.m
-3

 

Max. M 41,26 kNm 26,79 kNm 

Max. Q 33,78 kN 18,70 kN 

Max. def. 40,40 mm 15,20 mm 

Max. tlak 64,96 kPa 37,79 kPa 
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4.6.2 Výpočet dle EC7 

V následující tabulce (Tab. 13) jsou uvedeny hodnoty z výpočtů podle návrhových 

přístupů dle EC7. Jak lze vidět ve variantě s nulovým třecím úhlem (δ1 = 0°), velikosti 

vypočtených deformací jsou ve všech 4 situacích velice konzervativní až nereálné. Nabývají 

hodnot 935,6 mm a 2 282,2 mm. Příslušné velikosti max. momentů se pohybují okolo 

hodnoty 64,36 kNm a max. posouvajících sil v rozmezí od 63,73 kN do 87,55 kN.  

Varianta se třecím úhlem (δ2 = 24°) je ve výsledcích max. momentů a posouvajících 

sil podobná s hodnotami z výpočtu dle Ménarda (viz 4.4.2). Deformace se pohybují 

v hodnotách 23,1 mm a 28,5 mm.  

Tab. 13 Vypočtené hodnoty varianty dle Chadeissona dle EC7 

Typ NP dle EC7  δ1 = 0° δ2 = 24° 

NP1,  

Kombinace 1 

kh 0,60 MN.m
-3

 18,13 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 37,79 kNm 

Max. Q 63,73 kN 25,25 kN 

Max. def. 2 282,20 mm 23,10 mm 

Max. tlak 182,35 kPa 60,14 kPa 

NP1, 

Kombinace 2 

kh 10,05 MN.m
-3

 14,96 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 40,41 kNm 

Max. Q 87,55 kN 29,87 kN 

Max. def. 935,60 mm 28,50 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 56,79 kPa 

NP2 

kh 0,60 MN.m
-3

 18,13 MN.m
-3

 

Max. M 64,36 kNm 37,79 kNm 

Max. Q 63,73 kN 25,25 kN 

Max. def. 2 282,20 mm 23,10 mm 

Max. tlak 182,35 kPa 60,14 kPa 

NP3 

kh 10,05 MN.m
-3

 14,96 MN.m
-3

 

Max. M 65,83 kNm 40,41 kNm 

Max. Q 87,55 kN 29,87 kN 

Max. def. 935,60 mm 28,50 mm 

Max. tlak 308,09 kPa 56,79 kPa 

Hodnota deformace 2 282,2 mm je zároveň hodnotou největší (extrémní) ze všech 

provedených výpočtů (viz Obr. 17). 
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Obr. 17 Výstup z programu GEO5 - extrémní vodorovná deformace 2 282,2 mm (dle Chadeissona) 

4.7 Výpočet se stanovením parametru kh dle CUR 166 

Pro výpočet byly použity stanovené sečnové moduly reakce podloží kh1, kh2 a kh3 dle 

výše uvedené tabulky (viz Tab. 2). Výsledné hodnoty deformací všech variant se pohybují v 

mezích od 14,5 mm do 24,8 mm. 

4.7.1 Klasický výpočet 

V následující tabulce (Tab. 14) jsou uvedeny hodnoty z klasického výpočtu dle 

CUR 166.  

Tab. 14 Vypočtené hodnoty varianty dle CUR 166 klasickým výpočtem 

 δ1 = 0° δ2 = 24° 

kh 50,00 MN.m
-3

 50,00 MN.m
-3

 

Max. M 42,23 kNm 33,26 kNm 

Max. Q 36,91 kN 24,26 kN 

Max. def. 19,20 mm 14,50 mm 

Max. tlak 79,90 kPa 52,20 kPa 
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4.7.2 Výpočet dle EC7  

Výpočet varianty dle CUR 166 byl proveden oběma způsoby dle různých velikostí 

třecího úhlu δ, avšak varianta s nulovým třecím úhlem (δ1 = 0°) dle normy EC7 nevyhověla. 

Výpočet tak nemohl být dokončen. Proto jsou v následující tabulce (Tab. 15) uvedeny pouze 

vypočtené hodnoty pro variantu s třecím úhlem (δ2 = 24°). Velikosti max. momentů se 

pohybují v hodnotách 47,26 kNm a 41,3 kNm. Příslušné max. posouvající síly jsou 38,67 kN 

a 31,94 kN. 

Tab. 15 Vypočtené hodnoty varianty dle CUR 166 dle EC7 

Typ NP dle EC7  δ2 = 24° 

NP1,  

Kombinace 1 

kh 50,00 MN.m
-3

 

Max. M 47,26 kNm 

Max. Q 38,67 kN 

Max. def. 24,80 mm 

Max. tlak 76,04 kPa 

NP1, 

Kombinace 2 

kh 50,00 MN.m
-3

 

Max. M 41,30 kNm 

Max. Q 31,94 kN 

Max. def. 17,40 mm 

Max. tlak 88,44 kPa 

NP2 

kh 50,00 MN.m
-3

 

Max. M 47,26 kNm 

Max. Q 38,67 kN 

Max. def. 24,80 mm 

Max. tlak 76,04 kPa 

NP3 

kh 50,00 MN.m
-3

 

Max. M 41,30 kNm 

Max. Q 31,94 kN 

Max. def. 17,40 mm 

Max. tlak 88,44 kPa 

4.8 Souhrn výsledných hodnot modulu kh a vodorovné deformace 

V následujících tabulkách jsou přehledně uspořádány všechny výše uvedené výsledné 

hodnoty modulu reakce podloží kh a příslušných vodorovných deformací.  

Jak lze vidět v případě výpočtu dle Ménarda (Tab. 16), jednotlivé hodnoty modulu kh 

jsou velmi podobné, avšak příslušné deformace se liší podstatně více. 
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Tab. 16 Výsledné hodnoty modulu kh a deformace dle Ménarda 

 Typ výpočtu 

δ1 = 0° δ2= 24° 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Ménard 

klasický 31,10 25,40 31,10 12,30 

EC 7, NP1, Kombinace 1 1,56 903,90 31,10 18,60 

EC 7, NP1, Kombinace 2 31,10 123,80 31,10 20,70 

EC 7, NP2 1,56 903,90 31,10 18,60 

EC 7, NP3 31,10 123,80 31,10 20,70 

V případě výpočtu dle Schmitta (Tab. 17) se naopak moduly kh v rámci variant třecího 

úhlu δ liší téměř ve všech situacích. Výsledné vodorovné deformace jsou také poměrně 

odlišné, i když přibližně v 3krát menším měřítku, než je tomu v případě Ménarda. 

Tab. 17 Výsledné hodnoty modulu kh a deformace dle Schmitta 

 Typ výpočtu 

δ1 = 0° δ2 = 24° 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Schmitt 

klasický 205,13 17,10 205,13 8,00 

EC 7, NP1, Kombinace 1 10,26 160,90 205,13 12,50 

EC 7, NP1, Kombinace 2 10,26 312,80 205,13 14,80 

EC 7, NP2 10,26 160,90 205,13 12,50 

EC 7, NP3 10,26 312,80 205,13 14,80 

V případě výpočtu dle Chadeissona (Tab. 18) jsou z výsledných hodnot zřejmé velmi 

rozdílné velikosti deformací. V případě varianty s nulovým třecím úhlem (δ1 = 0°) jsou 

vypočítané deformace dle EC7 značně vysoké, v maximu dosahující hodnoty až 2 828,2 mm. 

Co se týče varianty se třecím úhlem (δ2 = 24°), zde jsou oba dva typy zmiňovaných hodnot 

v přijatelných mezích.  

Tab. 18 Výsledné hodnoty modulu kh a deformace dle Chadeissona 

 Typ výpočtu 

δ1 = 0° δ2 = 24° 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Chadeisson 

klasický 12,08 40,40 18,13 15,20 

EC 7, NP1, Kombinace 1 0,60 2 282,20 18,13 23,10 

EC 7, NP1, Kombinace 2 10,05 935,60 14,96 28,50 

EC 7, NP2 0,06 2 282,20 18,13 23,10 

EC 7, NP3 10,05 935,60 14,96 28,50 

V neposlední řadě u výpočtu podle CUR 166 (Tab. 19) jsou všechny hodnoty kh 

stejné, a to rovny hodnotě 50 MN.m
-3

. Jak již bylo výše zmíněno (viz kapitola 4.7.2), výpočet 

varianty s nulovým třecím úhlem (δ1 = 0°) dle normy EC7 nevyhověl ani v jednom ze tří 
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návrhových přístupů. Nebyly proto získány žádné hodnoty. Deformace se pohybují 

v přijatelných mezích. 

Tab. 19 Výsledné hodnoty modulu kh a deformace dle CUR 166 

 Typ výpočtu 

δ1 = 0° δ2 = 24° 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

Kh 

[MN.m
-3

] 

def.  

[mm] 

CUR 166 

klasický 50,00 19,20 50,00 14,50 

EC 7, NP1, Kombinace 1 Nevyhovělo Nevyhovělo 50,00 24,80 

EC 7, NP1, Kombinace 2 Nevyhovělo Nevyhovělo 50,00 17,40 

EC 7, NP2 Nevyhovělo Nevyhovělo 50,00 24,80 

EC 7, NP3 Nevyhovělo Nevyhovělo 50,00 17,40 
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5. VYHODNOCENÍ VÝPOČTŮ, ANALÝZA VÝSLEDKŮ A JEJICH SROVNÁNÍ 

Na základě stanovení jednoduché obecné úlohy pažící konstrukce v zemním prostředí, 

určení potřebných vstupních parametrů a provedení výpočtu v softwaru GEO5 bylo zjištěno, 

že hodnoty vodorovného modulu reakce podloží se výrazně liší v závislosti na zvoleném typu 

jeho stanovení. Dále bylo také zaznamenáno, že výsledné hodnoty vodorovných deformací 

ze všech čtyř typů výpočtů dle Ménarda, Schmitta, Chadeissona a CUR 166 v případě 

nulového tření mezi rubem konstrukce a okolním zemním prostředím se z 80 % pohybovaly 

v nepříznivých až extrémně nepříznivých mezích (v řádu stovek až tisíců milimetrů). 

V případě vypočtených hodnot deformací varianty s reálným třecím úhlem δ2 stanoveným 

tabulkovou hodnotou lze konstatovat zcela nekonzervativní výsledky ve všech čtyřech výše 

zmíněných variantách a všech návrhových přístupech dle EC7 včetně klasického výpočtu. 

Velikosti deformací se totiž pohybují maximálně do hodnoty 28,5 mm.   

V případě posouzení varianty s výpočtem modulu reakce podloží podle Ménarda dle 

EC7 se výsledné hodnoty deformací u varianty s nulovým třecím úhlem δ1 jeví téměř 49krát 

větší než hodnoty u varianty se třecím úhlem δ2. Těmto velkým deformacím zjištěným 

při posouzení výpočtu dle EC7 pomocí NP1/1 a NP2 s hodnotou 903,9 mm odpovídají 

moduly reakce podloží o hodnotách rovných 1,56 MN.m
-3

. Naopak při stejném typu 

posouzení varianty se třecím úhlem δ2 jsou příslušné hodnoty modulu reakce podloží rovny 

31,1 MN.m
-3

 s deformacemi 18,6 mm. U klasického posouzení výpočtu se hodnoty obou 

parametrů v rámci odlišného třecího úhlu téměř neliší. Modul reakce podloží je roven 

31,1 MN.m
-3

 a deformace se pohybují v hodnotách od 12,3 mm do 25,4 mm. Ukázku výstupu 

z programu GEO5 je možno zhlédnout v příloze (viz Příloha 1 a Příloha 2). Při porovnání 

vnitřních sil varianty s nulovým třecím úhlem δ1 se v rámci NP1/1 a NP2 objevují podobné 

velikosti hodnot, a to max. moment 64,36 kNm a max. posouvající síla 63,72 kN. V rámci 

NP1/2 a NP3 to jsou hodnoty max. momentu 65,83 kNm a max. posouvající síly 74,31 kN. 

Hodnoty vnitřních sil všech návrhových přístupů se tedy ani navzdory vyšším deformacím 

téměř neliší. Při porovnání varianty se třecím úhlem δ2 je podobnost hodnot stejného 

charakteru jako u varianty s nulovým třecím úhlem δ1. V rámci NP1/1 a NP2 je max. moment 

roven hodnotě 38,26 kNm a max. posouvající síla 25,25 kN. Dle NP1/2 a NP3 je max. 

moment 40,17 kNm a max. posouvající síla 28,75 kN. 

V rámci posouzení výpočtu s variantou stanovení modulu reakce podloží podle 

Schmitta dle EC7 s nulovým třecím úhlem δ1 byly zjištěny sice trochu příznivější výsledné 

hodnoty deformací, nicméně stále zhruba 21krát větší než hodnoty u varianty se třecím úhlem 
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δ2 (při posouzení dle EC7 pomocí NP1/2 a NP3). Hodnota modulu reakce podloží nabývá 

stejné hodnoty rovné 10,26 MN.m
-3

 a to jak u větších deformací, tak i u těch ostatních. 

U varianty se třecím úhlem δ2 je modul reakce podloží roven ve všech návrhových přístupech 

hodnotě 205,13 MN.m
-3
, což odpovídá stejné hodnotě jako při klasickém typu výpočtu a 

zároveň je to největší hodnota modulu kh ze všech provedených výpočtů. Příslušná deformace 

o velikosti 8 mm u varianty se třecím úhlem δ2 je zároveň nejmenší hodnotou v rámci všech 

počítaných typů výpočtu. Ukázku výstupu z programu GEO5 je možno také zhlédnout 

v příloze (viz Příloha 3 a Příloha 4). Při porovnání vnitřních sil všech návrhových přístupů 

varianty s nulovým třecím úhlem δ1 bylo zjištěno, že všechny hodnoty max. momentů a 

posouvajících sil jsou téměř shodné s hodnotami dané varianty třecího úhlu podle výše 

zmíněného Ménarda. A to i přesto, že jsou zde menší vodorovné deformace. U varianty 

se třecím úhlem δ2 jsou hodnoty max. momentů taktéž shodné s danými hodnotami z výpočtu 

dle Ménarda. Trochu odlišné jsou pouze velikosti max. posouvajících sil, které jsou zhruba 

o 13 kN větší v rámci každého návrhového přístupu.   

Vůbec nejhorší teoretické výsledky z hlediska posouzení dle EC7 byly získány 

výpočtem s variantou stanovení modulu reakce podloží podle Chadeissona. Na základě 

výpočtu varianty s nulovým třecím úhlem δ1 byla tato metoda stanovení kh určena jako 

nejkonzervativnější řešení ze všech provedených výpočtů. V reálném prostředí se tedy jedná 

o variantu, kdy je povrch pažící stěny hladký, oplechovaný či natřený asfaltovým nátěrem. 

Velikosti deformací se totiž pohybují v extrémních hodnotách rovných buď 935,6 mm 

při posouzení dle EC7 pomocí NP1/2 a NP3, nebo hodnotě 2 282,2 mm, což je téměř 100krát 

větší hodnota než příslušná deformace u varianty se třecím úhlem δ2 (při posouzení dle EC7 

pomocí NP1/1 a NP2). Hodnota 2 282,2 mm je také celkovou maximální hodnotou vodorovné 

deformace v rámci všech počítaných typů výpočtu (viz Obr. 17). U klasického výpočtu má 

deformace velikost 40,4 mm s příslušným modulem kh = 12,08 MN.m
-3

. U varianty se třecím 

úhlem δ2 se velikost deformace pohybuje v hodnotách 15,2 mm u klasického výpočtu a 

střídavě 23,1 mm či 28,5 mm v případě posouzení dle EC7. Příslušné hodnoty modulu reakce 

podloží nabývají střídavě hodnot od 14,96 MN.m
-3

 do 18,13 MN.m
-3

. V rámci porovnání 

vnitřních sil bylo zjištěno, že všechny hodnoty max. momentů u obou variant třecích úhlu 

jsou téměř shodné s příslušnými hodnotami vypočtenými dle výše uvedeného Ménarda. 

Hodnoty max. posouvajících sil (v rámci NP1/2 a NP3) u varianty s nulovým třecím úhlem δ1 

se liší pouze v nárůstu zhruba o 13 kN oproti Ménardovi. Avšak max. posouvající síly 

u varianty se třecím úhlem δ2 jsou taktéž totožné s hodnotami vypočtenými dle Ménarda. 
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Provedením výpočtu se stanovením modulu reakce podloží podle CUR 166 v případě 

varianty s nulovým třecím úhlem bylo zjištěno, že daná pažící konstrukce se zadanými 

vstupními parametry zeminy podle EC7 nevyhověla ani v jednom ze tří návrhových přístupů, 

je tedy nestabilní. Nicméně tento výsledek může být z velké části ovlivněn nepřesným 

stanovením hodnot tří sečnových modulů reakce podloží převzatých z příslušné tabulky 

(viz kapitola 3.3.4). V případě posouzení varianty se třecím úhlem δ2 dle EC7 a zároveň 

u klasického výpočtu obou variant dle velikosti třecího úhlu bylo dosaženo stejné hodnoty 

kh = 50 MN.m
-3

. Deformace se dle všech variant výpočtů pohybovaly v rozmezí od 14,5 mm 

do 24,8 mm. Ukázku výstupu z programu GEO5 je možno zhlédnout v příloze (viz Příloha 5). 

Při porovnání vnitřních sil v rámci NP1/1 a NP2 se objevují hodnoty max. momentu 

47,26 kNm a max. posouvající síly 38,67 kN. V rámci posouzení dle NP1/2 a NP3 to jsou 

hodnoty max. momentu 41,3 kNm a max. posouvající síly 31,94 kN. Velikosti vnitřních sil 

jsou tedy podobné jako hodnoty u předchozích zmíněných výpočtů.   

Na základě provedených výpočtů a analýzy výsledků lze konstatovat jistou podobnost 

v rámci návrhových přístupů. Z výše uvedených výsledných hodnot max. momentů, max. 

posouvajících sil a vodorovných deformací je možné vytvořit jakési skupiny (dvojice) 

návrhových přístupů (NP), ve kterých se jednotlivé typy hodnot shodují. Jedná se o dvojici 

návrhových přístupů NP1/1 (redukce zatížení a materiálu) a NP2 (redukce zatížení a odporu) 

a dále o dvojici NP1/2 (redukce zatížení a materiálu) a NP3 (redukce zatížení GEO, STR a 

materiálu). V takto zjištěných dvojicích NP jsou dané hodnoty vždy totožné. Tato totožnost 

vychází z výsledků všech provedených výpočtů. Pro každý ze tří výše zmíněných typů hodnot 

existují tedy pouze 2 hodnoty o různých velikostech.  

Všechny výsledky získané výpočtem dle EC7 jsou obecně konzervativnějšího 

charakteru než hodnoty získané klasickým výpočtem dle ČSN. Tento fakt vyplývá také ze 

zjištění, že v rámci NP se objevily hodnoty absolutního maxima (Max. def. = 2 282,2 mm), 

kdy naopak v rámci ČSN se objevila hodnota absolutního minima (Max. def. = 8 mm). 

U varianty s nulovým třecím úhlem δ1 se výsledné hodnoty deformací dle ČSN pohybovaly 

ve všech variantách výpočtu kh  od 17,1 mm (Schmitt) do 40,4 mm (Chadeisson). U varianty 

se třecím úhlem δ2 to je rozmezí od 8 mm (Schmitt) do 15,2 mm (Chadeisson). 

Z výsledných hodnot výpočtu vyplývá, že typ úpravy povrchu pažící konstrukce 

značně ovlivňuje jak velikost deformací, tak vnitřních sil. Jedná se především o drsnost 

povrchu, pomocí které se aktivuje tření mezi konstrukcí a okolní zeminou a dochází 
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ke snížení účinků bočních zemních tlaků. Všechny varianty dle výpočtu kh se třecím úhlem 

pak ukazují méně konzervativní výsledky, a to jak dle klasického výpočtu ČSN, tak dle EC7. 

V rámci vyhodnocení jednotlivých typů výpočtu dle kh lze stanovit pořadí podle míry 

konzervativnosti. Nejméně konzervativní metodou se jeví výpočet dle Schmitta, kdy pak 

v řadě následuje výpočet dle Ménarda, dle CUR 166 a dle Chadeissona, který je považován 

za nejkonzervativnější řešení ze všech výpočtů. Avšak kvůli malému rozsahu uvedených 

vstupních parametrů zemin podle CUR 166 a tím následné zvýšené nepřesnosti výpočtu lze 

předpokládat určitou nedůvěru k použití této metody. Z tohoto důvodu je možno soudit, že 

výpočet dle CUR 166 patří také k více konzervativnějším metodám. 

Při porovnání dílčích NP podle výpočtů kh bylo zjištěno, že v případě nulového třecího 

úhlu δ1 nabývají příslušné hodnoty vnitřních sil, max. momenty a max. posouvající síly, 

velice podobných vzájemných velikostí, kdy u některých je rozdíl max. cca o 13 kN (u max. 

posouvajících sil podle NP1/2 a NP3 dle Chadeissona). V případě varianty se třecím úhlem δ2 

jsou hodnoty max. momentů rozdílné až o 25 kNm (podle NP3 dle CUR 166). Hodnoty max. 

posouvajících sil se liší v maximech až o 32 kN (podle NP1/2 dle Chadeissona a CUR 166).  

Závěrem lze tedy říci, že v případě výpočtu kh dle Ménarda se jeví jako méně 

konzervativní dvojice NP1/2 a NP3, kdy tuto skutečnost potvrzuje i méně přesný výpočet dle 

CUR 166. Byly zde zjištěny nejmenší výsledné hodnoty jednotlivých veličin. Naopak tomu je 

u výpočtu dle Schmitta, kde nejmenší hodnoty byly zjištěny u posudků podle NP1/1 a NP2. 

V případě výpočtu dle Chadeissona nelze tento poznatek přesně stanovit z důvodu velice 

konzervativních výsledků.    
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6. ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce uvádí podstatné informace o aplikaci metody závislých tlaků při 

posouzení pažící konstrukce a zároveň poskytuje teoretické výsledky a poznatky jejího použití 

potřebné k rozšíření možností jejího uplatňování v praxi. 

Předmětem bakalářské práce bylo posouzení pažící konstrukce metodou závislých 

tlaků (MZT) formou ilustračního výpočtu jednoduché úlohy. Hlavním cílem práce bylo 

posouzení výpočtu provedeného podle několika kritérií a dle různých variant včetně 

návrhových přístupů podle EC7 a následné porovnání těchto jednotlivých posudků v rámci 

normy ČSN a EC7. Rovněž podává informace o míře konzervativnosti jednotlivých řešení. 

Využití této metody požaduje jak znalosti teoretické, tak převážně získané z vlastní 

zkušenosti. Stěžejním problémem této metody je vhodná volba stanovení hodnoty 

vodorovného modulu reakce podloží, který se určuje pomocí různých metod a teorií, z nichž 

ty základní zde byly podrobněji probrány. Jak bylo pomocí výpočtu jednoduché ilustrativní 

úlohy zjištěno, znatelný rozptyl jednotlivých hodnot modulu reakce podloží ve stejném 

zemním prostředí se stejnými parametry je poměrné velký. Bez předchozích znalostí a 

zkušeností s MZT nelze přesně určit, která metoda výpočtu modulu reakce podloží bude 

v celkovém výsledku ukazovat reálné chování konstrukce a zároveň která bude nejblíže 

na straně bezpečnosti.  

Je účelné stanovit metodu teoretickým odhadem v porovnání s ostatními metodami 

právě pomocí použití výpočetní techniky, či přímo určit hodnotu modulu kh z předchozích 

zkušeností a poté sledovat reálný stav chování konstrukce (v případě její realizace). Pokud 

nastanou nepředpokládané jevy, např. větší deformace konstrukce, je důležité tyto poznatky 

detailně zaznamenávat. Tímto způsobem se pak vyvíjí jakýsi „soubor poznatků“ pro následné 

užití dané metody, pomocí kterého bude dalším uživatelům MZT umožněno minimalizovat 

opakování v minulosti již provedených chybných kroků a zároveň se tak zvýší také 

důvěryhodnost aplikace této metody. 

Hlavním přínosem předkládané bakalářské práce je znázornění problematiky MZT a 

rozšíření poznatků v případě její aplikace. Pro úplný a důvěryhodnější výsledek výpočtu a 

jeho vyhodnocení by bylo vhodné provést srovnání s chováním reálné pažící stěny ve více 

typech zemin. Vodorovné deformace by se mohly měřit např. pomocí inklinometru. Jelikož 

jsou však možnosti rozsahu této bakalářské práce na realizaci takového výzkumu 
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z technického hlediska omezené, proto nebylo v této práci srovnání s reálným chováním 

pažící stěny zahrnuto. Tato problematika může být podnětem k pokračování v návazné práci. 
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