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ANOTACE 

Tato bakalářská práce popisuje tryskovou injektáž, její metody, technologický postup 

a možné použití. 

Práce se dále zabývá konkrétními příklady z praxe, kde byla tato metoda speciálního 

zakládání staveb použita. Jedná se o ražbu kolektoru Vodičkova v Praze 1, kde trysková 

injektáž zajišťovala nadloží kaloty a boky výrubu při ražbě. V další části je popsána oprava 

vodního díla ve Všemině, kde za pomocí tryskové injektáže byla provedena těsnící stěna 

v ose hráze, aby nedocházelo i nadále k průsaku vody skrz hráz. Poslední popisovanou 

stavbou je výstavba bytového domu v Praze, kde trysková injektáž sloužila k přenesení 

zatížení do únosnějších nižších vrstev a ke zpevnění zeminy v podzákladí pod opěrnou 

stěnou. 

V závěrečné části práce jsou uvedeny teoretické výpočty návrhu sloupu jako 

základového prvku, které jsou dále aplikovány na konkrétním příkladu. Výsledkem je 

porovnání metody tryskové injektáže s metodou vrtaných pilot. 

Klíčová slova: trysková injektáž, vrtané piloty, zakládání staveb 

ANNOTATION: 

This thesis describes the jet grouting, it´s methods, technological process and 

possible use. 

The paper focuses on concrete examples from practical use in places, where this 

method of special foundations was used. One example is about mintage of collector in 

Vodičkova street in Prague 1. Jet grouting provided overburden top heading and sides of the 

excavation at this place. Repair of hydraulic structure in Všemina is described in the next 

part of the paper. At this place sealing wall in axis of the dam was built by jet grouting to 

stop seepage through dam. Last described structure is construction of apartment block in 

Prague, where jet grouting was used to transfer the load to more bearable lower layers and to 

firming the soil in the subsoil below the retaining wall. 

Theoretical calculations of proposal of pillar as a base element are listed at the final 

part of thesis. These calculations are applied on concrete example. The result is comparison 

of jet grouting and drilled piles. 

Key words: jet grouting, drilled piles, foundation engineering 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Písmena latinské abecedy: 

As - plocha piloty [m
2
] 

D – délka piloty [m] 

Eb – modul pružnosti betonu [MPa] 

Edef – deformační modul [MPa] 

Es – sečnový modul deformace [MPa] 

I – příčinkový koeficient sedání 

ID – index relativní ulehlosti 

L – délka [m] 

Nb – součinitel únosnosti zemin 

Nc – součinitel únosnosti zemin 

Nd – součinitel únosnosti zemin 

Rd – návrhová únosnost paty piloty [kN] 

Ubd – návrhová únosnost paty piloty [kN] 

Ufd – návrhová únosnost na plášti [kN] 

Uvd – návrhová únosnost [kN] 

Vd – výpočtová hodnota zatížení [kN] 

cd – výpočtová hodnota soudržnosti [kPa] 

cef – efektivní hodnota soudržnosti [kPa] 

cu – totální soudržnost [kPa] 

d – průměr [m] 

fsi – tření na plášti [kPa] 

k1 – součinitel v závislosti na délce piloty 

k2 – součinitel v závislosti na hloubce vrstvy 

qo -  napětí na patě piloty [kPa] 
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qsi – napětí na plášti piloty [kPa] 

sy – hodnota sednutí [mm] 

Písmena řecké abecedy: 

β – převodní součinitel 

γ  -  objemová tíha [kN/m
3
] 

γM – součinitel pro parametry zemin 

γR – dílčí součinitel únosnosti 

γr1 – součinitel podmínek působení, vyjadřující vliv technologie provádění pilot 

γr2 – součinitel podmínek působení s ohledem na hloubku vrstvy soudržné zeminy 

ν (μ) – poissonovo číslo 

σor – originální (geostatické) napětí v polovině hloubky vrstvy [kPa] 

σx – kontaktní napětí [kPa] 

φd – výpočtová hodnota úhlu vnitřního tření [°] 

φef – efektivní hodnota úhlu vnitřního tření [°] 
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1 ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá metodou speciálního zakládání staveb, konkrétně 

tryskovou injektáží. Tento způsob není tak známý jako například zakládání na vrtaných 

pilotách nebo podzemních stěnách, ale má oproti nim mnoho výhod.  

Jednou z hlavních výhod je, že promísení zeminy se směsí se provádí přímo ve vrtu, 

což vede k další výhodě, a tou je rychlost celého procesu. Pilíř tryskové injektáže je 

zhotoven za přibližně 24 hodin. Tryskovou injektáž je možné použít v širokém spektru 

geologických podmínek, zejména v nesoudržných zeminách. Je to metoda, která je 

z hlediska strojního vybavení velmi nenáročná na prostor, což uvítáme zejména ve 

stísněných podmínkách, kde by nebylo možné použít mechanismy větších rozměrů. Tuto 

technologii lze také realizovat ve sklepních prostorách.  

Mezi hlavní nevýhody tryskové injektáže patří poměrně vysoká cena provádění a 

relativně nízká únosnost v ohybu. Nízkou únosnost v ohybu lze ale částečně eliminovat 

vhodným statickým návrhem nebo vkládáním výztuže do zhotoveného pilíře. 

Trysková injektáž je náročná technologie, která se provádí za účelem zlepšení 

geotechnických vlastností zemin, obzvláště pro jejich zpevnění a za účelem vytvoření 

nosného prvku schopného přenášet veškerá zatížení. Tato metoda je ale také vhodná pro 

utěsnění vodních děl.  

Dále je také vhodné zmínit hlavní rozdíl mezi tryskovou a klasickou injektáží. 

Klasická injektáž je těžko uskutečnitelná v jemnozrnných zeminách s malým koeficientem 

filtrace, jako jsou například prachovité až hlinité zeminy a jíly. Kdežto tryskovou injektáž 

můžeme použít v široké škále horninového prostředí, od měkkých kašovitých a 

jemnozrnných zemin až po štěrky. 
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2 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ 

Trysková injektáž je metoda zlepšující vlastnosti základové půdy. Princip této 

metody je založen na rozrušení zeminy v okolí vrtu vlivem mechanické energie paprsku 

injekční směsi. Injekční směs je tryskána pod vysokým tlakem a současně promísena 

s okolní zeminou. Výsledkem je sloup zpevněné zeminy, který se používá například pro 

podchycení základů, pro zvýšení únosnosti základové půdy, a také ke snížení propustnosti 

zemin. 

Tryskovou injektáží lze zpevňovat zeminy různé zrnitosti a to od jílovitých zemin, 

přes písčité zeminy až po balvanité štěrky. Tuto metodu speciálního zakládání lze aplikovat 

v mnoha odlišných variantách a to buď samostatně, nebo v kombinaci s dalšími metodami 

zakládání. 

Trysková injektáž je náročná technologie, která vyžaduje speciální, kvalitní a 

mimořádně nákladné zařízení. Dále požaduje kvalifikované a zodpovědné pracovníky a 

obzvláště dostatek zkušeností, které lze získat pouze dlouhodobou praxí. 

Podle ČSN EN 12716 je prvek tryskové injektáže objem zeminy upravené tryskovou 

injektáží jedním vrtem. Hlavními používanými prvky jsou sloupy a lamely. Sloup je 

válcovaný prvek tvořený pomocí tryskové injektáže a lamela je plošný prvek vytvořená 

pomocí tryskové injektáže. Dále norma popisuje konstrukce z tryskové injektáže. Nejvíce 

užívané konstrukce jsou stěna, deska, klenba a bok. Stěna je vytvořená z jednotlivých prvků. 

Deska je horizontální konstrukce vytvořená pomocí spojených vertikálních sloupů tryskové 

injektáže. Klenba je konstrukce vytvořená z horizontálních sloupů tryskové injektáže. A bok 

je třírozměrná konstrukce vytvořená z prvků tryskové injektáže. 

  

                            Obr. 1: Typické základové prvky z tryskové injektáže [13] 
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2.1 Metody tryskové injektáže 

Jednotlivé druhy tryskové injektáže jsou voleny s ohledem na geotechnické poměry 

na staveništi, na geometrický tvar výsledných prvků, popř. konstrukcí s ohledem na jejich 

výsledné vlastnosti a způsob provedení.[8] 

Podle metody provádění se trysková injektáž dělí následovně: 

 jednofázový systém (někdy označován jako M1, R1), při němž dochází 

k rozrušování zeminy pomocí paprsku cementové suspenze 

 dvojfázový systém vzduchový (někdy označován jako M2, R2), který 

rozrušuje zeminu pomocí paprsku cementové suspenze, podporovaný 

stlačeným vzduchem. Stlačený vzduch obaluje částečky cementové suspenze, 

což způsobuje větší průraznost paprsku. 

 dvojfázový systém vodní (někdy popisován jak M2, R2 s vodním předřezem), 

kde dochází k rozrušení zeminy pomocí vysokotlakého paprsku vody. Po ní 

nastává zpevnění pomocí odděleného paprsku cementové suspenze. 

 trojfázový systém (někdy označován jako M3, R3), při kterém dochází 

k rozrušení zeminy za pomocí vysokotlakého paprsku vody podporovaného 

stlačeným vzduchem a následným zpevněním cementové injekční směsi. 

Tento systém se používá jen zřídka. 

Historie tryskové injektáže je stará asi 30 let. Nemělo by nás mást, že se v praxi i 

v odborné literatuře setkáváme s různými názvy jednotlivých metod provádění tryskové 

injektáže. Lze stručně zmínit odlišné názvosloví vybraných firem. Například Firma 

Zakládání staveb z Prahy 4 používá metody M1 (jednofázový systém), M2 (dvojfázový 

systém) a M3 (trojfázový systém). Firma Soletanche ČR, která má sídlo v Praze 10, používá 

metody „MONOJET“ a „DOUBLEJET“.  A firma Keller používá pod názvy Soilcrete 

tryskovou injektáž jednosložkovou, dvousložkovou a třísložkovou, tj. Soilcrete-S, Soilcrete-

D, Soilcrete-T. 

Je dáno, že čím je vyšší stupeň tryskové injektáže, tím jsou větší i výsledné rozměry 

jednotlivých prvků. V případě jednofázové injektáže lze získat sloupy o průměru 0,5 – 0,7 

m, výjimečně i větší. U dvojfázové tryskové injektáže bývá průměr sloupů 0,8 – 1,2 m a 

trojfázová trysková injektáž umožňuje realizovat sloupy průměru kolem 1,5 m.  
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2.2 Technologický postup  

Před začátkem provádění tryskové injektáže musí být předložen technologický 

předpis prací. Zhotovitel prací se musí řídit tímto předpisem, případně technickými a 

kvalitativními parametry, podmínkami pro přesnost, podmínkami pro kvalitu jakosti 

a dodacími podmínkami. Technologický předpis musí být v souladu s dokumentací stavby a 

musí zahrnovat základní pokyny pro tryskovou injektáž, zejména délku, průměr a sklon 

sloupů tryskové injektáže. 

Technologický předpis má obsahovat alespoň následující údaje:[2] 

 Označení, cíl a rozsah použití tryskové injektáže 

 Popis základové půdy 

 Požadovaný tvar prvků tryskové injektáže 

 Navržený systém tryskové injektáže 

 Návrh tryskové injektáže 

 Popis technologie 

 Parametry tryskové injektáže 

 Použité hmoty (pro vrtání a tryskání) 

 Opatření k zamezení nedovolených sedání nebo zvedání, zvláště 

v prachovitých a jílovitých zeminách 

 Požadavky na zařízení staveniště a na pracovní prostor 

 Stroje a zařízení 

 Nakládání s vyplaveným materiálem 

 Údaje pro kontrolu kvality prací v souladu s podmínkami smlouvy o dílo 

 Způsob zajištění přesnosti vrtání 

 Postupy týkající se možných přerušení pracovního procesu provádění 

tryskové injektáže 

 Možnosti změny parametrů tryskové injektáže v průběhu prací 

 Zkušební metody 

 Dokumentací prací (plány, zprávy) 

 

 



14 

 

Pracovníci, provádějící tryskovou injektáž, musí být nezbytně kvalifikovaní v 

technických a dělnických profesích a musí být vedení odborným pracovníkem.  

Zařízení staveniště pro tryskovou injektáž se skládá obvykle z mísící a čerpací 

stanice, zásobníků a sil. Odtud vede svazek hadic a kabelů k místu provádění tryskové 

injektáže.  

Trysková injektáž se provádí pomocí vrtné soupravy, která vyhloubí vrt do 

požadované úrovně paty pomocí vrtné korunky s tryskami. Přechod z vrtání na tryskání se 

provede ucpáním vrtné kolony, tak že se spustí ocelová kulička do vrtné kolony a tím se 

monitor přestaví na tryskání. Vrtná souprava je vybavena cyklovací automatikou, která 

udržuje a kontroluje parametry nastaveného injekčního tlaku směsi a rychlost otáčení za 

postupného vytahování monitoru. Automatizovaný postup vysokotlakého tryskání se zastaví 

při dosažení horní projektované úrovně injekčního sloupu. Vrtná souprava se přestaví 

k novému vrtu, vrtný nástroj se vyčistí a popsaný technologický postup se opakuje. 

Přebytečná suspenze se odčerpává kalovými čerpadly a je vedena do usazovacích jímek 

nebo do kontejnerů. 

Pokud je potřebné, lze sloupy tryskové injektáže opatřit výztuží, které se zabudují až 

po jejich vytryskání. Jako výztuž může být použita ocelová trouba nebo válcovaný profil.  

 

Obr. 2: Technologie provádění tryskové injektáže (upraveno [11]) 

 



15 

 

2.3 Použití 

Technologii tryskové injektáže lze využít v mnoha směrech speciálního zakládání 

staveb. Bez nadsázky lze o této metodě hovořit jako o jednom z mezníků v zakládání staveb, 

neboť konstrukce z tryskové injektáže umožňují účinně řešit závažné a základní problémy v 

tomto oboru.[7] 

Oproti tradičním metodám injektáže je trysková injektáž úspěšně využívána za 

účelem zpevnění či utěsnění ve všech druzích zemin včetně jílů. Totéž platí pro 

nehomogenní zeminy včetně zemin obsahujících organické součásti. 

Metodu tryskové injektáže lze využít v následujících oblastech: 

 pro zlepšování vlastností základové půdy; 

 pro zakládání nových staveb; 

 pro podchycení stávajících základů a konstrukcí; 

 jako pažící a současně i těsnící konstrukce;  

 pro těsnění dna stavebních jam v propustných zeminách; 

 pro dočasné zajištění výrubu tunelů, štol a kolektorů; 

 pro urychlení konsolidace podloží násypů; 

 atd. 

 

Obr. 3: Použití tryskové injektáže [6] 
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3 RAŽBA KOLEKTORU VODIČKOVA V PRAZE 1 POD 

OCHRANOU TI 

Kolektory jsou definovány jako průchozí podzemní liniové stavby, ve kterých je 

soustředěna převážná část sítí nezbytných pro zajištění chodu města. Mezi tyto sítě patří 

vodovody, teplovody, plynovody, kanalizace, energetické, telefonní a optické kabely. 

Hlavní město Praha má jednu z nejmodernějších a technicky nejlépe vybavených 

kolektorových sítí, jak u nás tak i v Evropě. Kolektor Vodičkova je logickým pokračováním 

již dokončených větví kolektoru a vytváří základní předpoklad pro další rozvoj kolektorové 

sítě. Délka trasy kolektoru je 1288 m, příčný profil kolektoru je 13 až 22 m
2
. 

Kolektor Vodičkova řeší systém kolektorů v oblasti středu Václavského náměstí 

(půdorys typu H). Systém umožňuje napojení do všech šesti směrů. Trasa kolektoru 

podchází stávající vestibul metra, nadchází traťové tunely trasy A, a obchází eskalátorový 

tunel metra. Ražba byla prováděna částečně pod hladinou podzemní vody v předem 

sanovaném prostředí. Kolektor je navržen pod celou ulicí Vodičkova. Odbočné větve 

zasahují do přilehlých ulic a končí až na Karlově náměstí.[1] 

Ražby probíhaly v mimořádně obtížných podmínkách a to jak kvůli umístění stavby 

v samotném centru města, tak i z důvodu geologických podmínek. Při výstavbě kolektoru 

bylo požadováno zachovat intenzivní povrchovou dopravu automobilovou, tramvajovou a 

pěší. Razilo se převážně ve štěrkopísku různé zrnitosti a v nejhlubších místech ve skalním 

podloží. V této části se vyskytovaly i značné přítoky podzemní vody.  

V Praze jsou na komplikované geologické podmínky již z předešlých etap výstavby 

kolektorů zvyklý, a proto řeší zajištění výrubu osvědčenou metodou tryskové injektáže. Tato 

metoda, zatím ze všech zkoušených metod, zajišťuje největší postupy a při tom úspěšně 

odstraňuje většinu možných rizik. 

Pro bezpečnost ražby a zajištění stability okolních budov byla použita kombinace 

svislých a vodorovných sloupů tryskové injektáže. Svislé sloupy, vytvářející clonu, chrání 

okolní budovy v případě poklesů nadloží nad štolou. Vodorovné sloupy slouží pro zpevnění 

a stabilizaci štěrkopísku v okolí výrubu. 
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Obr. 4: Charakteristický příčný řez [1] 

3.1 Technologie tryskové injektáže 

Kolektor Vodičkova nebylo možno razit po celé délce díla bez provedení sanace 

nadloží. Sanace nadloží byla realizována za pomocí tryskové injektáže. Dále bylo provedeno 

zesílení stability klenby, části boků a čelby výrubu ve formě ochranného deštníku ze sloupů 

tryskové injektáže. 

Obálka ve formě trychtýře z tryskové injektáže je tvořena jednotlivými navzájem se 

překrývajícími sloupy o minimálním průměru 0,6 m a minimální délce sloupů cca 6 m. Jako 

směs byla pro injektáž použita stabilizovaná cementová injekční směs předepsané hmotnosti 

a viskozity. Jednotlivé sloupy z tryskové injektáže byly realizovány ob jeden, tedy primární 

x sekundární. V první fázi injektáže byly realizovány všechny sloupy primární, ve druhé fázi 

pak všechny sloupy sekundární. Požadovaná pevnost zpevněného horninového prostředí 

byla 1,5 MPa.  

Důležitou součástí tryskové injektáže je monitoring. Kontrola celistvosti provedené 

injektáže se provádí sledováním a vyhodnocováním injektážních tlaků a množstvím použité 

injektážní směsi. Spotřeba injektážní směsi nás dále upozorňuje na její možné úniky do 

okolních volných prostor.[12] 
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3.2 Postup ražby 

Ražba kolektoru Vodičkova probíhala pod ochrannou obálkou tryskové injektáže. Po 

dokončení vějíře z tryskové injektáže byl vyražen úsek pod touto ochrannou obálkou. 

Provizorní ostění bylo provedeno ze stříkaného betonu C20/25-X0 v tloušťce 180 - 250 mm. 

Stříkaný beton byl vyztužen příhradovou výztuží bretex v osové rozteči 0,7 m – 0,9 m a dále 

dvěma vrstvami Kari sítí Ø 6/100 x Ø 6/100. 

 

Obr. 5: Postup ražby kolektoru ve štěrkopísku [12] 

Velikost rámů příhradové výztuže je proměnná, kopíruje tvar zajištění nadloží 

tryskovou injektáží. Postup ražby a zajištění počvy bylo v závislosti na vlastnostech zeminy 

v počvě a výskytu úrovně hladiny podzemní vody řešen ve 3 variantách. Převážně byla 

ražba členěná s počvou horní lávky ve výšce 1,2 m nad počvou díla. S ohledem na 

geologické prostředí byla provedena provizorní ochrana dna i při prvním pracovním 

záběru.[1]  

Provedenou ražbu kolektoru Vodičkova lze považovat za velmi obtížnou, neboť 

vedení jednotlivých úseků kolektoru bylo limitováno zejména těmito faktory:[1] 

 polohou stávajících vodovodních a kanalizačních řadů a nutnosti jejich 

zachování a neporušení vlivem výstavby kolektoru;  

 polohou stávajících kabelovodů včetně kabelových komor;  

 výškovým sledem jednotlivých geologických vrstev v zájmové oblasti včetně 

povrchu skalního podkladu;  

 výškovou úrovní založení jednotlivých okolních objektů.  
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Obr. 6: Primární ostění kolektoru pod Vodičkovou ulicí [1] 

Sekundární ostění kolektoru bylo navrženo ve dně a opěrách z litého betonu C30/37 

XA1 vyztuženého ocelovou sítí a pruty. Klenba byla navržena ze stříkaného betonu SB 

20/25 XC2 a je vyztužena ocelovými sítěmi.[1] 

 
Obr. 7: Výztuž sekundárního ostění kolektoru [1] 

Stavba kolektoru Vodičkova v Praze 1 trvala 4 roky. Výstavba začala na konci 

listopadu roku 2003 a byla dokončena v pátek 14 prosince 2007. 

Ochranná obálka, provedená ze sloupů tryskové injektáže, poskytla bezpečnou 

ochranu při dostatečně rychlé ražbě v obtížných geologických podmínkách a rovněž 

pomohla minimalizovat vliv ražby na povrchových objektech v centru města. 
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4 OPRAVA HRÁZE VODNÍHO DÍLA VE VŠEMINĚ 

Vodní nádrž Všemina se nachází nad stejnojmennou obcí ve Zlínském kraji, na 

pravostranném přítoku Všeminky v poměrně rozlehlém a svažitém povodí. Hlavním účelem 

vodního díla ve Všemině je akumulace vody a transformace povodňových průtoků. Vodní 

dílo je také využíváno k rekreaci.  

  

Obr. 8: Vodní dílo ve Všemině [5] 

Hlavním důvodem opravy vodního díla ve Všemině bylo prosakování vody skrz 

hráz. Řešením bylo provedení těsnící stěny v ose hráze za pomocí tryskové injektáže. 

Samotné staveniště se nacházelo na koruně hráze. 

Vlastní těleso hráze je provedeno jako homogenní z místních materiálů - jílovitých 

zemin více či méně písčitých. Převaha je jílovitých hlín písčitých s úlomky jílovce resp. 

pískovce. Místy se objevují i větší úlomky. 

Z hydrogeologického hlediska se řadí zkoumané území do oblasti výskytu 

puklinových podzemních vod, přičemž jejich vydatnost bude spíše menší (do 0,1 l/s).[16] 

Maximální výška hráze nade dnem údolí je 13,5 m. Návodní svah je proveden ve 

sklonu 1:3, zpevněn makadamovým pohozem v tloušťce 30 cm. Vzdušný svah je proveden 

ve sklonu 1:2. Na koruně hráze je asfaltová vozovka.  

Hráz má zakřivený tvar se dvěma protisměrnými oblouky na obou koncích hráze. 

Šířka hráze v koruně je 7 m. Celkový objem zeminy v hrázi je 63 tis. m
3
. Délka hráze je 207 

m.[16] 
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Obr. 9: Vzorový příčný řez tělesem hráze M 1:100 [16] 

4.1 Popis technického řešení stavby 

V prvním kroku byla snížena hladina vody v nádrži. Poté byla vytyčena osa budoucí 

těsnící stěny a také počáteční bod. V dalším kroku byl odstraněn asfalt v šířce cca 1 m a 

vykopán žlábek o šířce a hloubce minimálně 0,5 m. Žlábek slouží k zachycení vytékající 

suspenze při tryskové injektáži tak, aby nedošlo k jejímu úniku do okolí. Dotěsnění 

tryskovou injektáží bylo provedeno pomocí půlkruhových pilířů, které se vzájemně 

překrývaly. Tímto byly odstraněny průsaky násypu tělesa hráze.  

Stěna je dlouhá 180 m a hloubka vrtů je cca 6 m. Předpokládaný poloměr je 750 mm 

a překryv cca 200 mm. Po skončení tryskové injektáže budou rýhy zasypány původní 

zeminou a dále opravena asfaltová komunikace. 

 

Obr. 10: Odstranění asfaltu v šířce cca 1m [foto autora] 
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4.2 Hloubení vrtů pro tryskovou injektáž 

Vrty tryskové injektáže musí být vyhloubeny podle sklonu a směru určeného daným 

projektem. Každý vrt musí být specifikován svými parametry, aby nemohlo dojít k omylu 

při jeho hloubení. 

Na vytyčených závrtných bodech byla v předepsaném směru a sklonu ustavena vrtná 

souprava o hmotnosti 6 kg. Vrtný nástroj směřuje na vytyčený závrtný bod a lafeta stroje 

byla nastavena do sklonu dle přiloženého sklonoměru umístěného na povrchovou přímku 

soutyčí. Směr vrtů je vždy kolmý na vytyčovací přímku. Nastavený směr a sklon vrtu 

kontroluje mistr a posádka jej dále kontroluje při zavrtávání a následně i v průběhu vrtání. 

Zjištěné odchylky je vždy nutno neprodleně opravit. 

Při realizaci tryskové injektáže byla použita vrtná souprava typu Hutte 200/2 TF od 

výrobce Hutte, SRN. Maximální přítlak vrtné soupravy činil 38 kN, tažná síla 60 kN. Vrtná 

souprava dosahuje maximální hloubky vrtání až 40 m.  

 

Obr. 11: Vrtný souprava [foto autora]  
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Vrty byly hloubeny vrtným nástrojem o průměru minimálně 145 mm na vodní 

výplach při použití rotačního plnočelbového způsobu. V případě zavalování vrtů a jejich 

nestability byl vodní výplach zaměněn za výplach injekční suspenzí, která zajistila stabilitu 

vrtu.  

 

Obr. 12: Vrtný nástroj se dvěma tryskami [foto autora] 

Pro zvýšení účinnosti tryskové injektáže byl proveden úplný vodní předřez 

s minimálním řezným tlakem 35 MPa a rychlostí předřezu 35 – 45 m/ h. Průměr trysek 

v korunce činil 3,5 mm. Předřez lze použít sestupně nebo vzestupně s geometrií budoucí 

clony.  

Předřez je technologický postup, při němž je tryskání prvku usnadněno rozrušováním 

zeminy pomocí vodního paprsku a/nebo paprskem jiného média prováděným v předstihu.[2] 

Pro tryskovou injektáž byla použita stabilizovaná injekční jílocementová směs o 

následujících parametrech: 

POMĚR 

C/V 

SLOŽENÍ 1 m
3
 OBJEMOVÁ  

HMOTNOST 
VISKOZITA 

DEKANTACE 
PEVNOST  

V TLAKU 

C B V % obj. /hod. 7 28 

kg kg kg kg/l s 1 2 3 MPa 

0.46 400 25 862 1,29 40 1 2 3 0,6 1,5 

Tab. 1: Parametry injekční jílocementové směsi [15] 
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Pro výrobu cementové injekční směsi byl použit cement CEM II 32.5 R. Cement byl 

uložen v tlakovém zásobníku o objemu 56 m
3
. Injekční směs byla míchána v rychloběžné 

aktivační míchačce. Takto připravená směs byla udržována v pomaloběžné míchačce 

v neustálém pohybu a z této míchačky dále odebírána vysokotlakým čerpadlem typu TW 

600. Provozní tlak vysokotlakého čerpadla byl 50 MPa a rychlost čerpané směsi byla 700 

l/min. 

Při tryskání byla vyplavená hmota jímána přímo u ústí jednotlivých vrtů kalovým 

čerpadlem MAT 30 a dále dopravována hadicovým vedením do sběrné jímky zhotovené na 

pracovní plošině. Z jímky byl poté vyplavený materiál odsáván a odvážen automobilovou 

sací cisternou (CAS 10, automix) na předem určenou skládku. 

 

Obr. 13: Kalové čerpadlo [foto autora] 

Oprava hráze vodního díla ve Všemině započala přibližně v říjnu roku 2013 a byla 

dokončena v lednu následujícího roku. Provedení tryskové injektáže v ose hráze eliminovalo 

průsakové cesty v násypu tělesa hráze. Tímto byla opět obnovena plná funkčnost vodního 

díla ve Všemině. 
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5 BYTOVÉ DOMY STARÁ CESTA 

Zájmové území se nachází v Praze Bráníku v ulici Stará cesta. Stávající objekt A byl 

v nevyhovujícím stavu a musel být z větší části odstraněn a nahrazen novým objektem A. 

K tomuto objektu A přibyla i novostavba objektu B, která je vzdálena od stávajícího objektu 

4-8 m. Nově vybudované spodní podlaží propojuje oba dva objekty. V tomto podlaží se 

nacházejí garáže a přístup k nim je pomocí auto výtahu, který je umístěn v objektu A u 

opěrné stěny.  

Stavební jáma byla budována v blízkosti stávající opěrné stěny o výšce 5 m a v části 

u naplánovaného auto výtahu s ní přímo sousedí. Část stavební jámy je na styku se 

stávajícím objektem A, který byl částečně demolován. Vzhledem k malému prostoru objektu 

byl celý obvod stavební jámy zapažen mikrozáporovým pažením z válcovaných profilů 

HEB 100 nebo IPE 120, z oceli S235. 

Pro uskutečnění demolice objektu A muselo být v předstihu provedeno zajištění 

stávající stěny 1.NP objektu A, která je zároveň opěrnou stěnou a je do ní vetknuta klenba 

stropu. Před demolicí stropu byly provedeny kotvy a mikropiloty. Mikropiloty byly pomocí 

IPE profilu nastaveny do líce monolitu a celý prostor pak zabetonován pod patou klenby. Po 

napnutí kotev byla klenba odbourána a provedena demolice pro sjízdnou rampu k objektu B. 

Hlavním požadavkem tryskové injektáže bylo přenést zatížením nižších únosnějších 

vrstev od ŽB monolitu budovy a zpevnit zeminy v podzákladí pod opěrnou stěnou tak, aby 

při odkopávání nedocházelo k rozvolňování a vypadávání části zeminy do výkopu. 

5.1 Postup TI u objektu B 

Objekt B má jedno podzemní podlaží z monolitické konstrukce a čtyři nadzemní 

podlaží, kde svislé prvky jsou vyzdívané a stropy jsou monolitické. 

Podepření ŽB monolitu objektu B bylo prováděno pomocí sloupů tryskové injektáže 

o minimálním průměru 800 a 1000 mm, které nebyly nijak vyztuženy. Byla požadována 

minimální pevnost sloupů TI v prostém tlaku po 28 dnech a to 5 MPa. Na základě těchto 

parametrů byla navržena trysková injektáž metody M1, prováděna vzestupným způsobem. 
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K výrobě injekční směsi byl použit CEM II BM-32.5R. Směs byla míchána 

v rychloběžné aktivační míchačce. Po namíchání musela směs vykazovat předepsanou 

objemovou hmotnost a viskozitu. Připravená směs byla udržována v pomaloběžné míchačce 

v neustálém pohybu a z této míchačky byla odebírána vysokotlakým injekčním čerpadlem. 

Po zahloubení vrtu na projektovanou hloubku se zahájilo vytahování vrtné kolony 

rotačním způsobem za současného vhánění injekční směsi předepsaným tlakem. Po dosažení 

koruny sloupu tryskové injektáže bylo ukončeno vhánění směsi a po vytažení vrtné kolony 

bylo provedeno nastavení na další vrt. Vyplavený materiál byl při tryskání jímán do 

záchytné jímky a následně kalovým čerpadlem dopravován potrubním, či hadicovým 

vedením do sběrné jímky, zhotovené v prostoru zařízení staveniště. Poté byl vyplavený 

materiál převezen na předem určenou skládku.[14] 

Parametry injekční směsi: 

Objemová hmotnost:                     1,51 kg/l 

Složení Cement / Voda:                756 C + 756 V 

Viskozita:                                      28 s 

Dekantace:                                    11% objemu/1h 

Pevnost v tlaku po 28 dnech:        13,5 Mpa 

 

Parametry sloupů tryskové injektáže 800 mm: 

Čerpané množství směsi:              380 l/bm 

Injekční tlak:                                 38 Mpa 

Délka stepu:                                  4 cm 

Rychlost rotace:                            1,5 ot. /step 

 

Parametry sloupů tryskové injektáže 1000 mm: 

Čerpané množství směsi:              500 l/bm 

Injekční tlak:                                 40 Mpa 

Délka stepu:                                  4 cm 

Rychlost rotace:                            1,5 ot. /step 
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Zkoušky a kontroly prováděné při realizaci tryskové injektáže:[14] 

 Hloubka paty sloupu TI – u každého příslušného vrtu byla ověřena předpokládaná 

hloubka paty sloupu tryskové injektáže se záznamem do vrtného hlášení 

 Injekční směs – u každé injekční směsi byla měřena objemová hmotnost a viskozita. 

Změřené hodnoty byly zaznamenány do laboratorního deníku. 1x za týden byla 

odebírána sada 2 ks vzorků injekční směsi do vzorkovnic 150x150x150 mm 

k vyhodnocení pevnosti v prostém tlaku po 28 dnech. 

 Vyplavený materiál – z každého 30tého vrtu v hloubce 2 metrů byla odebrána sada 3 

ks vzorků vyplaveného materiálu do vzorkovnic 150x150x150 mm k vyhodnocení 

pevnosti v prostém tlaku po 28 dnech. Dále bylo vizuálně kontrolováno množství 

vyplaveného materiálu při realizaci tryskové injektáže a jakákoliv odchylka od 

normálu byla okamžitě řešena technologem společnosti. 

 Směs ve vrtu – v průběhu 24 hodin po dokončení každého sloupu tryskové injektáže 

bylo kontrolováno klesání směsi ve vrtu a v případě úniku byla směs doplněna. 

 

Obr. 14: Provádění tryskové injektáže [14] 
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6  NÁVRHOVÁ ÚNOSNOST VRTANÝCH PILOT 

Vrtané piloty, podobně jako trysková injektáž, vyžadují kvalifikované pracovníky 

s dostatkem praktických zkušeností. Vrtané piloty patří k nejrozšířenějším prvkům 

hlubinného zakládání pozemních a inženýrských staveb.  

Princip této metody je zjednodušeně takový, že se v zemině vyhloubí vrt za 

současného vytěžení a odstranění vrtané zeminy. Vyvrtaný a vyčištěný vrt je pak v zápětí 

vyplněn betonem. Těsně před betonáží je do vrtu osazen armokoš. 

Únosnost piloty můžeme definovat jako zatížení, při kterém pilota vyhovuje všem 

podmínkám na ní kladeným, tj. jak obecným pevnostním (řešení podle 1. skupiny mezních 

stavů), tak i obecným podmínkám deformačním (řešení podle 2. skupiny mezních stavů), a 

to jak z hlediska okamžitého, tak i z hlediska dlouhodobého. 

V následujících podkapitolách jsou popsány teoretické výpočty návrhu vrtaných pilot 

podle obou mezních stavů. 

6.1 Únosnost pilot výpočtem na základě 1. skupiny MS  

Statické schéma výpočtu je na obr. 15. Návrhová únosnost je dána vztahem: 

Uvd = Ubd + Ufd ≥ Vd 

kde Uvd  je svislá návrhová únosnost piloty, 

       Ubd je návrhová únosnost paty piloty, 

       Ufd je návrhová únosnost na plášti piloty, 

       Vd je svislá složka návrhového zatížení působícího v hlavě piloty. 

 
Obr. 15: Statické schéma piloty pro stanovení návrhové únosnosti podle 1. MS [8] 
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Návrhová únosnost paty piloty je dána vztahem: 

Ubd = k1. As. Rd 

kde As je plocha paty piloty, 

       Rd je návrhová únosnost paty piloty stanovená v zeminách podle vztahu: 

Rd = 1,2. cd. Nc + (1 + sin φd). γ1. L. Nd + 0,7. γ2. d/2 . Nb 

kde Nc = 2 + π    pro φu,d = 0 

       Nc = (Nd – 1) cotg φd    pro φd > 0 

       Nd = exp (π . tg φd). tg
2 
(45 + φd /2) 

       Nb = 1,5. (Nd – 1). tg φd 

         k1 je součinitel, vyjadřující zvětšení únosnosti vlivem délky piloty L: 

pro L ≤ 2,0 m                     k1 = 1,0 

      2,0 m < L ≤ 4,0 m        k1 = 1,05 

      4,0 m < L ≤ 6,0 m        k1 = 1,1 

           L > 6,0 m                     k1 = 1,15 

Návrhová únosnost na plášti je dána: 

Ufd = ∑ π . di. hi. fsi 

kde tření na plášti fsi je dáno rovnicí: 

fsi,d = σxi . tg (φd / γr1) + cd / γr2  

a kontaktní napětí v i- té vrstvě je dáno: 

       σxi = k2. σori 

kde σori  je geostatické napětí v hloubce zi, 

       k2   je součinitel bočního zemního tlaku na plášť piloty: 

             pro z ≤ 10,0 m     k2 = 1,0 

                   z > 10,0 m     k2 = 1,2 

Součinitel podmínek působení základové půdy γr2 se dosazuje následovně: 

             pro z ≤ 1,0 m                     γr2 = 1,3 

                   1,0 m < z ≤ 2,0 m        γr2 = 1,2 
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                   2,0 m < z ≤ 3,0 m        γr2 = 1,1 

                   z > 3,0 m                     γr2 = 1,0 

Součinitel podmínek působení γr1 vyjadřuje vliv technologie provádění pilot a je 

podle Sedleckého (1985): 

γr1 = 1,0 - betonáž piloty do suchého nezapaženého vrtu do soudržných zemin, 

γr1 = 1,1 - betonáž piloty do suchého nezapaženého vrtu do nesoudržných zemin a 

poloskalních hornin, 

γr1 = 1,2 - betonáž piloty do vrtu zapaženého ocelovou pažnicí a pod vodu, 

γr1 = 1,25 - betonáž piloty do vrtu pažící suspenzí, 

γr1 = 1,5 - betonáž piloty sekundárně chráněné fólií umělé hmoty tloušťky 0,25 mm, 

γr1 = 1,6 - betonáž piloty sekundárně chráněné fólií z umělé hmoty při průměru 

 d >2,0 m. 

[8,9] 

6.2 Únosnost pilot výpočtem na základě 2. skupiny MS 

Piloty opřené o nestlačitelné podloží 

Jedná se o vrtané piloty opřené patou o skalní horniny třídy R1, R2, resp. zahloubené 

do těchto hornin na hloubku t = 0,1 - 0,2 m. O jejich únosnosti rozhoduje zpravidla 

výpočtové zatížení betonového dříku, jež bývá menší, než je únosnost skalní horniny, o niž 

je pata piloty opřena. Se zřetelem ke ztíženým podmínkám betonáže se uvažuje 

s výpočtovým namáháním betonu o velikosti 25 až 33% krychelné pevnosti betonu Rbk, 

tudíž únosnost těchto pilot: 

Uvd = 0,8. As. Rbd 

kde Rbd je výpočtová pevnost betonu v tlaku (v závislosti na jeho třídě). 

U vrtaných pilot se neuvažuje s efektem vzpěrné pevnosti. Při konkrétním výpočtu 

této únosnosti je třeba vždy uvážit vliv čistoty paty piloty, resp. reálnou možnost dosažení 

této čistoty. Celková deformace hlavy piloty se skládá z deformace vyvolané vlivem 

smykových napětí podél piloty, vlivem napětí v patě piloty a konečně z vlastní deformace 

vyvolané vlivem smykových napětí podél piloty, vlivem napětí v patě piloty a konečně 
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z vlastní deformace betonového dříku vlivem působící síly. Okamžité sedání je dáno 

vztahem: 

s = Isp. V. L / (As. Eb) 

kde Isp je příčinkový koeficient pro sedání opřené piloty, 

       V je působící svislá síla, 

       Eb je modul deformace (pružnosti) betonu. 

V tab. 2 je definována tuhost piloty poměrem: 

K = Eb / Es 

kde Es je průměrná velikost sečnového modulu deformace zemin podél dříku pilot. 

K 
L / d 

100 200 500 1000 2000 5000 10 000 

3 0,92 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 0,88 0,92 0,97 0,98 0,99 1,00 1,00 

10 0,75 0,84 0,92 0,96 0,98 1,00 1,00 

Tab. 2: Velikosti příčinkového koeficientu Isp pro sedání opřené piloty [8] 

Piloty zahloubené do stlačitelného podloží 

Pro stanovení výpočtové únosnosti vrtaných pilot v zeminách a poloskalních 

horninách je třeba řešit tvar mezní zatěžovací křivky podle obr. 16. Pilota se nachází ve 

vrstevnaté zemině podle obr. 17. 

             

Obr. 16:  Mezní zatěžovací křivka vrtané piloty [8]                  Obr. 17: Schéma piloty uložené ve 

                                                                                                                  vrstevnatém prostředí [8] 
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Mezní únosnost na plášti piloty je dána: 

Rsu = 0,7. m. π. ∑di. hi. qsi 

kde hi je mocnost příslušné vrstvy zeminy podle obr. 17 

       m je dílčí koeficient vyjadřující vliv povrchu dříku piloty: 

 pro betonáž do suchého vrtu a pod vodu m= 1,0; 

 pro betonáž pod pažící suspenzi m= 0,9; 

 pro ochranu dříku pomocí fólie PVC, PE, tloušťka přes 0,7mm, m= 0,7; 

 pro ochranu dříku pomocí fólie a pletiva B-systému m= 0,5; 

 pro ochranu ponechanou ocelovou pažnicí m= 0,15. 

qsi nemezní plášťové tření v i-té vrstvě piloty. 

Velikost mezního plášťového tření je dána vztahem: 

qsi = a- b / (Di /di) 

kde a, b jsou regresivní koeficienty [kPa] podle tab. 3; 

Di je vzdálenost od hlavy piloty do poloviny i-té vrstvy (viz. obr. 17); 

di je průměr piloty v této vrstvě. 

Velikost napětí qo na patě piloty při deformaci odpovídající plné mobilizaci 

plášťového tření je: 

qo= e- f / (L / do) 

kde e, f jsou regresivní koeficienty [kPa] podle tab. 3; 

L je délka piloty; 

do je průměr piloty v patě. 

Stanovíme-li průměrnou velikost plášťového tření podél dříku piloty qs jako vážený 

průměr velikostí qsi: 

qs = (∑ di. Hi. qsi) / (∑ di. hi) 
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Lze určit koeficient přenosu zatížení do paty piloty β podle rovnice: 

β = qo / (qo + 4. qs. L / do) 

a zatížení v hlavě piloty na mezi mobilizace plášťového tření: 

Ry = Rsu / (1- β) 

Zemina 
Hornina 

Regresní koeficienty [kPa] 
a b e f 

poloskalní 
R3 246,02 225,95 2841,31 1298,96 
R4 169,98 139,45 1616,22 1155,34 
R5 131,92 94,96 957,61 703,89 

hrubozrnné 
ID = 0,5 62,46 16,06 268,11 174,89 
ID = 0,7 91,22 48,44 490,34 445,42 
ID = 0,9 154,03 115,88 1596,70 1399,88 

jemnozrnné 
Ic = 0,5 46,39 20,81 197,74 150,22 

Ic = 0,75 71,85 64,70 592,67 617,24 
Ic  ≥ 1,0 97,31 108,59 987,60 1084,26 

Tab. 3: Velikosti regresních koeficientů pro jednotlivé typy zemin a hornin [8] 

Odpovídající velikost sedání je dána rovnicí: 

sy = I. Ry / (d. Es) 

kde I je příčinkový koeficient sedání piloty, 

Es je průměrná velikost sečnového modulu deformace zemin podél dříku piloty. 

Příčinkový koeficient: 

I = I1. Rk 

kde I1 je základní příčinkový koeficient stanovený podle obr. 18 

Rk je korekční součinitel podle obr. 19, vyjadřující vliv tuhosti pilot K a 

štíhlostní poměr L/d. 

Velikosti sečnových modulů deformace Es jsou pro jednotlivé typy zeminy mocnosti 

vrstev zemin hi sestaveny do tab. 4, 5, 6. Průměrný sečnový modul deformace se vypočítá 

jako vážený průměr: 

Es = (∑ Esi. hi) / (∑ hi) 
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Obr. 18: Příčinkový koeficient sedání I1 [8] 

 
Obr. 19: Korekční součinitel Rk [8] 

Souřadnicemi (sy, Ry) je jednoznačně určena první větev mezní zatěžovací křivky 

tvaru paraboly 2° o rovnici: 

s = sy. (R / Ry)
2
 

Pro obor zatížení: 0 ≤ R ≤ Ry. Druhá větev mezní zatěžovací křivky je dána úsečkou 

o souřadnicích koncového bodu (s25= 25 mm, Rbu), přičemž: 

Rbu,k = Rsu + Rpu 

Rpu,k = β. Ry. s25 / sy 

 



35 

 

Rovnice této druhé větve mezní zatěžovací křivky je: 

s = sy + (s25 – sy). (R - Ry) / (Rbu - Ry) 

pro obor zatížení: Ry ≤ R ≤ Rbu. 

h 
[m] 

d [m] 

0,6 1,0 1,5 

R 3 R 4 R 5 R 3 R 4 R 5 R 3 R 4 R 5 

1,5 50,3 28,2 20,2 72,3 35,0 24,7 85,5 33,5 22,3 

3 64,5 43,1 30,8 105,5 57,3 41,0 138,3 58,8 41,2 

5 - 58,2 41,3 - 75,3 54,8 - 87,9 63,7 

10 - 87,5 61,6 - 114,5 83,2 - 133,0 97,0 

Tab. 4: Sečnové moduly deformace Es [MPa] pro horniny poloskalní [8] 

h 
[m] 

d [m] 
0,6 1,0 1,5 

ID 
0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 0,5 0,7 0,9 

1,5 11,0 13,7 28,3 12,8 15,8 30,6 13,0 15,3 29,0 
3 15,5 20,2 44,5 18,4 25,0 47,8 19,4 24,5 52,5 
5 18,8 26,6 56,1 22,8 32,5 69,1 24,5 36,0 78,2 

10 23,8 36,6 72,1 29,8 47,8 93,4 32,6 54,0 107,3 

Tab. 5: Sečnové moduly deformace Es [MPa] pro zeminy hrubozrnné [8] 

h 
[m] 

d [m] 

0,6 1,0 1,5 

Ic 

0,5 0,75 ≥ 1,0 0,5 0,75 ≥ 1,0 0,5 0,75 ≥ 1,0 

1,5 6,9 10,0 13,2 7,9 10,7 13,4 8,6 10,5 12,3 
3 10,0 15,5 22,0 12,5 18,6 23,9 13,7 18,4 23,0 
5 12,5 21,9 31,2 15,9 25,7 35,4 18,4 27,6 36,7 

10 15,5 29,9 44,3 21,3 36,3 51,3 24,6 41,0 57,4 

Tab. 6: Sečnové moduly deformace Es [MPa] pro zeminy jemnozrnné [8] 

[8,9] 
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7 VÝPOČET ÚNOSNOSTI SLOUPU  

Cílem této kapitoly je porovnání metody vrtaných pilot s metodou tryskové 

injektáže. Výpočet byl aplikován na osamělou pilotu o délce 10 m a průměru 0,8 m. 

Geologické prostředí bylo zvoleno v nesoudržné zemině  S4 (SM), tj. písek hlinitý.  

 
Obr. 20: Schéma zadáné piloty o průměru 800 mm (zdroj: autor práce) 

Z následující tabulky č. 7, kde jsou popsány směrné normové charakteristiky 

písčitých zemin, si najdeme výchozí parametry zeminy S4. Směrné normové charakteristiky 

zemin nám pomáhají určit přibližné hodnoty geotechnických vlastností zemin. Z tabulky lze 

vyčíst například objemovou tíhu zeminy γ, index relativní ulehlosti ID, efektivní hodnotu 

úhlu vnitřního tření φef, efektivní hodnotu soudržnosti zeminy cef, poissonovo číslo ν, 

deformační modul Edef  a převodní součinitel β. 

Třída Symbol ν β 
γ 

[kN/m
3
] 

Edef     [MPA] φef   [ ° ] 
cef    

[kPa] ID = 0,33 
- 0,67 

ID = 0,67 
- 1,00 

ID = 0,33 
- 0,67 

ID = 0,67 
- 1,00 

S1 SW 0,28 0,78 20 30 - 60 50 - 100 34 - 39 37 - 42 0 
S2 SP 0,28 0,78 18,5 15 - 35 30 - 50 32 - 35 34 - 37 0 
S3 S-F 0,3 0,74 17,5 12 - 19 17 - 25 28 - 31 30 - 33 0 
S4 SM 0,3 0,74 18 5 - 15 28 - 30 0 - 10 
S5 SC 0,35 0,62 18,5 4 - 12 26 - 28 4 - 12 

Tab. 7: Směrné normové charakteristiky písčitých zemin [7] 

Zvolené parametry zeminy:  

ν = 0,3;  β = 0,74; γ = 18 kN/m
3
; Edef = 10 MPa; φef = 30°; cef = 5 kPa 
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7.1 Únosnost piloty podle 1. MS 

Tato kapitola se zabývá výpočtem únosnosti piloty podle 1. mezního stavu, tj. mezní 

stav únosnosti. V 1. mezním stavu se neporovnává metoda vrtaných pilot s metodou 

tryskové injektáže, protože ve výpočtu jsou zaváděny pouze parametry okolní zeminy, které 

jsou v obou případech shodné. 

Mezní únosnost je taková hodnota zatížení základové půdy, při jejímž překročení by 

mělo dojít k porušení pevnosti základové půdy, vytvoření smykových ploch, zaboření 

základů nebo vytlačení základové půdy do stran. 

Před začátkem samotného výpočtu je nutné si zvolené parametry zeminy, pomocí 

dílčích součinitelů pro mezní stav únosnosti, převést do návrhových parametrů zeminy. Tyto 

dílčí součinitele najdeme v tabulce č. 8. Pro návrh uplatňujeme GEO, tj. porušení nebo 

nadměrná deformace základové půdy, výjimečně lze použít i STR, tj. porušení nebo 

nadměrná deformace konstrukce nebo konstrukčních prvků. 

Přístup 
Součinitel γF Součinitel γm Součinitel γR 

stálé proměnné 
tg φ  c´ cu qu γ zaboření usmyknutí 

nepříznivé příznivé nepříznivé 

1 - GEO 1,00 1,00 1,30 1,25 1,25 
1,40 

(1,60) 
1,40 1,00 1,00 1,00 

1 - STR 1,35 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2,00 1,35 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,40 1,10 

3,00 
1,00 

(1,35) 
1,00 

(1,00) 
1,30 

(1,50) 
1,25 1,25 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 

Tab. 8: Dílčí součinitele pro mezní stav únosnosti dle EN [7] 

Výpočtové hodnoty parametrů zemin: 

γd = γ / γmγ = 18 / 1,0 = 18 kN/m
3
 

cd = cef / γmc = 5 / 1,25 = 4 kPa 

tg φd = tg φef / γmtgφ = tg 30 / 1,25 → φd = 24,79 ° 

Návrhová únosnost paty piloty: 

Ubd = k1. As. Rd 

k1 pro L > 6m → k1 = 1,15 

As = (π . d
2
) / 4 = (π . 0,8

2
) / 4 = 0,503 m

2 
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Rd = 1,2. cd. Nc + (1 + sin φd). γ1. L. Nd + 0,7. γ2. d/2 . Nb 

pro φd > 0 → Nc = (Nd – 1) cotg φd = (10,429 – 1) cotg 24,79 = 20,416 

Nd = exp (π . tg φd). tg
2 
(45 + φd  / 2) = exp (π . tg 24,79). tg

2
 (45 + 24,79 / 2)        

     = 10,429 

Nb = 1,5. (Nd – 1). tg φd =1,5 . (10,429 – 1). tg 24,79 = 6,532 

Rd = 1,2. 4. 20,416 + (1 + sin 24,79). 18. 10. 10,428 + 0,7. 18. 0,8 /2. 6,532   

     = 2795,244 kPa 

Ubd  = 1,15. 0,503. 2795,244 = 1616,909 kN 

Návrhová únosnost na plášti: 

Ufd = π . d. h. fsi 

fsi,d = σxi . tg (φd / γr1) + cd / γr2 = 90. tg (24,79 / 1,1) + 4 / 1,0 = 41,346 kPa 

σxi = k2.σori = 1,0. 90 = 90 kPa 

Průběh originálního (geostatického) napětí v polovině hloubky vrstvy: 

σori = γ . z = 18. 5 = 90 kPa 

 
Obr. 21: Průběh originálního napětí v polovině hloubky vrstvy (zdroj: autor práce) 

Ufd = π . 0,8. 10. 41,346 = 1039,142 kN 

Návrhová únosnost: 

Uvd = Ubd + Ufd = 1616,909 + 1039,142 = 2656,051 kN 
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7.2 Únosnost piloty podle 2. MS 

Výpočet podle 2. Mezního stavu, tj. mezního stavu přetvoření (použitelnosti), má 

prokázat, že normové respektive charakteristické zatížení nevyvolá přetvoření, které by 

poškodilo konstrukci nebo změnilo polohu konstrukce. 

Důležitou vlastností u nesoudržných zemin je ulehlost. U nesoudržných zemin právě 

z toho důvodu, protože se jednotlivá zrna mohou mezi sebou různě seskupovat. Kdežto zrna 

soudržné zeminy jsou právě svojí soudržností držena při sobě. Ulehlost je funkcí pórovitosti, 

která nám naznačuje, jak jsou zrna zeminy na sebe schopná usednout. Pro vrtané piloty byl 

zvolen index relativní ulehlosti ID = 0,6, pro tryskovou injektáž ID= 1,0. 

Pro výpočet 2. Mezního stavu byl vybrán postup dle Masopusta pro piloty 

zahloubené do stlačitelného podloží. 

7.2.1 Postup výpočtu vrtané piloty 

 

Obr. 22: Schéma vrtané piloty o Ø 800 mm (zdroj: autor práce) 

 

Rsu = 0,7. m. π. d. h. qsi = 0,7. 1,0. π . 0,8. 10. 71,68 = 1261,06 kN 

Regresní koeficienty a, b, e, f se stanovily interpolací z tabulky č. 3. 

qsi = a- b / (D /d) = 76,84 – 32,25 / (5 / 0,8) = 71,68 

qo= e- f / (L / do) = 379,225 – 310,155 / (10 / 0,8) = 340,456 
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qs = (d. H. qsi) / (d. h) = (0,8. 10.71,68) / (0,8. 10) = 71,68 

β = qo / (qo + 4. qs. L / do) = 340,456 / (340,456 + 4. 71,68. 10/0,8) = 0,0868 

Ry = Rsu / (1- β) = 1261,06 / (1 – 0,0868) = 1380,92 kN 

Modul pružnosti betonu Eb = 30 GPa. Sečnový modul deformace Es se stanovil 

interpolací z tabulky č. 5. 

K = Eb / Es = 30. 10
9
 / 34,5. 10

6 
= 869,565 

I = I1. Rk = 0,125. 1,125 = 0,1406 

Celková hodnota sedání: 

sy = I. Ry / (d. Es) = 0,1406. 1380,92.10
3
 / (0,8. 34,5.10

6
) = 0,007 m = 7,04 mm 

7.2.2 Postup výpočtu tryskové injektáže 

Upravené parametry zeminy S4, tj. zemina S4
+ 

: 

ν = 0,2;  γ = 20 kN/m
3
; Edef = 50 MPa; φef = 35°; cef = 50 kPa 

 
Obr. 23: Schéma piloty tryskové injektáže o Ø 800 mm (zdroj: autor práce) 

Rsu = 0,7. m. π. d. h. qsi = 0,7. 1,0. π . 0,8. 10. 160,499 = 2823,646 kN 
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Regresní koeficienty a, b, e, f se stanovily extrapolací z tabulky č. 3. 

qsi = a- b / (D / d) = 184,435 – 149,6 / (5 / 0,8) = 160,499 

qo= e- f / (L / do) = 2149,88 – 1877,11 / (10 / 0,8) = 1999,711 

qs = (d. H. qsi) / (d. h) = (0,8. 10. 160,499) / (0,8. 10) = 160,499 

β = qo / (qo + 4. qs. L / do) = 1999,711 / (1999,711 + 4. 160,499. 10/0,8) = 0,2 

Ry = Rsu / (1- β) = 2823,646 / (1 – 0,2) = 3529,558 kN 

Modul upravené sečnové deformace, Es
+ 

= 82,75 MPa, se stanovil interpolací 

z tabulky č. 5.  Takto určený modul se dále upravil, neboť tabulka č. 5 je určena 

pouze pro zeminy hrubozrnné, ale pilíř tryskové injektáže není zhotoven jen z těchto 

zemin, ale zahrnuje i injekční směs. 

Upravený modul sečnové deformace: Es
+´

= Es
+ 

. 50 = 82,75. 50 = 4137,5 MPa 

K = Es
+´

 / Es = 4137,5. 10
6
 / 34,5. 10

6 
= 119,928 

I = I1. Rk = 0,125.1,37 = 0,1713 

Celková hodnota sedání: 

sy = I. Ry / (d. Es) = 0,1713. 3529,558.10
3
 / (0,8. 34,5.10

6
) = 0,0219 m = 21,91 mm 

7.3 Zhodnocení 

Pro osamělou pilotu délky 10 m, průměru 0,8 m a pro zvolené geologické prostředí 

S4 (SM) činila návrhová únosnost paty piloty Ubd  = 1616,909 kN a návrhová únosnost na 

plášti Ufd = 1039,142 kN. Po sečtení těchto dvou hodnot dosahovala celková návrhová 

únosnost velikosti Uvd = 2656,051 kN. 

Cílem 2. meznímu stavu bylo spočítat příslušné sedání podle obou metod 

speciálního zakládání staveb. U metody vrtaných pilot činilo celkové sedání piloty 7,04 mm, 

u metody tryskové injektáže pak 21,91 mm. Z výsledků je patrné, že jednoznačně lépe 

z hlediska sedání dopadla metoda vrtaných pilot. Vrtaná pilota je totiž zhotovená z betonu 

C20/25, který má daleko větší pevnost, nežli materiál ze kterého je zhotoven sloup tryskové 

injektáže, tedy směs písku hlinitého a injekční směsi. 
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8 ZÁVĚR 

První část bakalářské práce přibližuje metodu tryskové injektáže, její technologický 

postup provádění a uvádí výčet možného použití této speciální metody zakládání staveb.  

Na základě zjištěných informací je zřejmé, že tryskovou injektáž lze použít pro 

zpevnění zemin různé zrnitosti a to od jílovitých zemin, přes písčité zeminy až po balvanité 

štěrky. Z toho plyne hlavní přednost této metody a tou je použití v širokém spektru 

geologických podmínek. Mezi její další přednosti patří rychlost technologického postupu 

provádění a prostorová nenáročnost. Největším negativem tryskové injektáže je vysoká cena 

provádění. 

Technologický postup provádění tryskové injektáže je důkladněji popsán na třech 

konkrétních příkladech. Vybrané příklady popisují ražbu kolektoru Vodičkova v Praze 1, 

opravu vodního díla ve Všemině a výstavbu bytového domu v Praze s použitím metody 

tryskové injektáže. Trysková injektáž ve všech těchto příkladech poskytla potřebnou 

ochranu a úspěšně eliminovala většinu možných rizik. 

Podstatná část práce je věnována teoretickým výpočtům návrhové únosnosti vrtaných 

pilot. Tyto teoretické výpočty byly pak dále aplikovány na sloup v konkrétních 

geotechnických podmínkách.  

Pro výpočet byl zvolen osamělý sloup o průměru 0,8 m a délce 10 m. Okolním 

prostředím byl zvolen písek hlinitý. Cílem bylo porovnání hodnot deformací metody vrtané 

piloty s metodou tryskové injektáže. Ještě před započetím samotného výpočtu bylo nutné si 

uvědomit předpoklad, že pomocí vrtaných pilot lze dosáhnout menších deformačních 

účinků, neboť vrtaná pilota je zhotovena z betonu C20/25, který má daleko lepší vlastnosti 

než směs, ze které je vytvořen sloup tryskové injektáže. Z finálních výsledků bylo zřejmé, že 

předpokládaný úsudek byl správný a vrtaná pilota dosahovala menších hodnot deformací 

nežli metoda tryskové injektáže.  
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