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Anotace 

Předloţená bakalářská práce se zabývá problematikou změn průběhů vnitřních sil na 

vetknuté štětové stěně. Je zde řešena otázka velikostí a průběhů těchto sil v závislosti na 

změně hladiny podzemní vody za rubem paţící konstrukce. V úvodu práce se hovoří o 

problematice paţení stavební jam, po které následuje kapitola zabývající se konstrukčním a 

technologickým řešením paţení pomocí štětových stěn. Rozebírají se zde jednotlivé typy 

štětovnic, jejich pouţití a také samotné provádění. Další kapitola se zabývá přehledem 

jednotlivých metod, které se uplatňují při statickém řešení paţení. Hlavní náplní práce je však 

parametrická studie vlivu kolísání HPV na průběh vnitřních sil vetknuté štětové stěny.  Na 

ilustrativním příkladu jsou aplikovány dva rozdílné přístupy k výpočtu. První je realizován 

ručně pomocí metody mezních stavů, kdeţto druhý výpočet je proveden pomocí softwaru 

GEO 5 od společnosti FINE. Na závěr práce jsou dosaţené výsledky shrnuty, je provedeno 

jejich porovnání a interpretace. 
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Annotation 

The bachelor thesis deals with changes in internal forces of a sheet pile wall. There is 

solved the question of the size and duration of these forces depending on changes in 

groundwater levels behind the back of sheeting structure. The introduction discusses the issue 

of pit sheeting, followed by a chapter dealing with design and technological solutions using 

sheet pile walls. There are analyzed different types of sheet piles, their use and 

implementation. Another chapter deals with an overview of different methods, which are used 

in static analysis. The main scope of work is the parametric study of the effect of fluctuations 

of groundwater level in the course of internal forces of sheet pile wall. In the illustrative 

example are applied two different approaches to the calculation. The first is carried out 

manually using the methods of limit states, while the second calculation is made using the 

software GEO 5 from Fine. In conclusion the obtained results are summarized, are compared 

and interpreted. 
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1 ÚVOD 

Pro spolehlivé zaloţení kaţdé konstrukce je stejně důleţité zhotovení stavební jámy. 

S tím souvisí také její zabezpečení. Ve stísněných podmínkách, kde není moţné vytvořit 

svahovanou stavební jámu, která je velmi náročná na prostor, přichází v úvahu jámy paţené. 

Ty mají zpravidla svislé stěny a pouţívají se v intravilánu, kde se ve stále větší míře potýkáme 

s nedostatkem místa, coţ souvisí s nutností vyuţít drahý stavební pozemek v co největším 

rozsahu. V dnešní době se snad ţádná nově budovaná občanská či bytová stavba neobejde bez 

suterénních prostor. Při výstavbě těchto podzemních konstrukcí se vyuţívají právě paţené 

stavební jámy. Inţenýrské stavby, jako např. mostní pilíře v řečišti jsou druhou velkou 

skupinou, při jejichţ realizaci jsou paţené stavební jámy takřka nutností. Ty mohou být 

hloubeny jak v suchých zeminách, tak i částečně, nebo zcela pod hladinou podzemní vody. 

Pro správný návrh paţící konstrukce je nejdůleţitější správně určit zatíţení, jímţ bude 

v budoucnu konstrukce vystavena. [1], [2] 

Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na posouzení paţící štětové konstrukce na 

základě dvou přístupů k výpočtu. Hlavním úkolem je sledování změn průběhů vnitřních sil na 

paţící štětové stěně. Tyto změny nastanou díky pohybu hladiny podzemní vody (dále HPV). 

Cílem je také ukázat rozdílné přístupy k řešení paţení a z toho vyplývající rozdílné výsledky.  

Celá práce je strukturovaná do dvou hlavních částí, kde první část je řešena formou 

rešerše technologie paţení pomocí štětových stěn, zatímco druhá část je čistě praktická a 

uvádí na ilustrativním příkladu rozdílné výpočetní modely, teoreticky rozebrané v části první. 

Úvodní část práce je věnována konstrukčnímu a technologickému řešení paţení pomocí 

štětových stěn. Jsou zde rozebrány jednotlivé druhy štětovnic, krátce jejich historie, funkce a 

pouţití. Posléze je věnována pozornost technologii provádění. 

Následující kapitola se věnuje statickému řešení paţení. Hovoří se zde o všech moţných 

druzích zatíţení, které působí na pařící konstrukci. Následně jsou dopodrobna rozebrány dva 

rozdílné přístupy k výpočtu. První počítá s prutovým modelem na tuhých podporách s předem 

stanoveným zatíţením, kdeţto druhý přístup uvaţuje nosník na pruţnoplastickém podkladě. 
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Hlavní náplní práce je parametrická studie vlivu kolísání HPV na průběh vnitřních sil 

paţící konstrukce. Je stanovena jednoduchá ilustrační úloha, na které jsou postupně 

aplikovány jiţ dříve rozebrané přístupy k výpočtu. Ruční výpočet uvaţuje zjednodušeně 

model na tuhých podporách s předem stanoveným zatíţením, jeţ je dáno trojúhelníkovými 

zatěţovacími obrazci od zemních tlaků na základě Rankinovy teorie. Posléze je proveden 

druhý výpočet, pomocí počítačového softwaru GEO5 od společnosti FINE, který funguje na 

základě metody závislých tlaků (dále MZT). 

Na závěr jsou všechny dosaţené výsledky shrnuty v několika stručných tabulkách 

a grafech. Je provedeno jejich vzájemné porovnání a analýza. Nechybí komentář a posouzení 

jednotlivých přístupů k výpočtu v návaznosti na získané výsledky. 
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2 KONSTRUKČNÍ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ PAŢENÍ 

POMOCÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN 

2.1 Štětové stěny 

Štětovnicová stěna (Obr. 1) je paţící konstrukce zhotovená beraněním, vibroberaněním 

popřípadě vplachováním tuhých paţících prvků do podloţí budoucí stavební jámy, tak aby 

vznikla souvislá stěna. Skládá se z jednotlivých štětovnic zaráţených těsně vedle sebe do 

půdy. Jejím účelem je zachytit tlak zeminy nebo vody a současně zabránit pronikání vody do 

základové jámy. Paţící prvky musí být dostatečně dlouhé, tak aby zajistili celkovou stabilitu 

vyhloubené jámy. Štětové stěny rozdělujeme na dočasné a trvalé. Dočasné jsou vhodné 

k paţení stěn výkopů v nesoudrţných a zvodnělých zeminách, současně se zachycením 

přítoků vody do samotného výkopu. Ke stejnému účelu se pouţívají také při stavbách jímek, 

kde zadrţují přítok nejen podzemní, ale i povrchové vody. Trvalé štětové stěny se zřizují 

k ochraně základů před podemletím proudící vodou nebo jako těsnící stěny proti průsaku 

vody v hrázích a pod zdýmacími stavbami. [1], [5]  

 

Obr. 1 Štětovnicová stěna [14] 

2.2 Historie pouţívání štětovnic 

Dřevěné hranoly byly vůbec první štětovnice pouţívané na našem území, které byly 

později doplněny hranoly ţelezobetonovými. Tyto hranoly byly do půdy zaráţeny obyčejně 
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beraněním těsně vedle sebe, takţe vytvořily souvislou štětovou stěnu. Dnes jsou nejběţnější 

štětovnice ocelové, coţ jsou zvláštně tvarované válcované průřezy, které do sebe zapadají 

spojovacími zámky a vytváří jednolitou vodotěsnou stěnu. [5] 

2.2.1 Dřevěné štětovnice 

Dřevěné štětovnice se dělaly z jehličnatého, nejlépe borového dřeva. Jednalo se o 

hraněné průřezy do maximální délky 5 metrů. Dřevo nesmělo být vyschlé a v případě potřeby 

zvýšení houţevnatosti se dodatečně namáčelo. Takto dělané stěny však nebyly vodotěsné, 

proto se později přistoupilo k výrobě dráţkovaných dřevěných štětovnic. Ty byly opatřeny na 

jedné straně dráţkou, na druhé pérem, jenţ do sebe zapadaly. Jejich zapravení do půdy bylo 

obtíţné a často se poškodily. Pro lepší proveditelnost se štětovnice na svém konci klínovitě 

zaostřovaly. To platilo pro prvky beraněné do kyprých nebo rašelinových půd. V ostatních 

případech byl ještě vzniklý břit doplněn ocelovou botkou. Dřevěné štětovnice se pouţívaly 

tam, kde byly trvale pod vodou, v lehčích snadno beranitelných půdách nebo tam, kde bylo 

pouţití ţelezobetonových štětovnic neekonomické nebo nevhodné. Jejich výhodou byla 

snadná opracovatelnost a manipulace. [5] 

2.2.2 Ţelezobetonové štětovnice 

Ţelezobetonové štětovnice se svým tvarem podobaly těm dřevěným. Po výrobní stránce 

se o mnoho nelišily od ţelezobetonových pilot. Nejběţněji pouţívaným tvarem byl obdélník. 

Tloušťka činila 15 aţ 30 cm, na šířku měřily od 40 do 60 cm. Délky těchto štětovnic 

nepřesahovaly 6 m, coţ bylo ovlivněno obtíţností beranění. Zaráţely se těsně vedle sebe a 

v případě potřeby bylo beranění nahrazeno vplachováním. Pro zvýšení vodotěsnosti byly 

stejně jako dřevěné štětovnice opatřeny dráţkami a péry. Konstrukce ţelezobetonových 

štětovnic byla stejná jako u pilot. Podélná výztuţ z betonářské oceli min. průměru 14 mm 

byla spojena s výztuţí příčnou, obyčejně vinutou ve šroubovici, která byla u hlavy a hrotu 

zhuštěna. Tyto stěny byly ve své době příliš nákladné a pracné na provedení, proto se 

pouţívaly jen na definitivní konstrukce. [5] 
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2.2.3 Ocelové štětovnice 

Dřevěné a ţelezobetonové štětovnice vykazovaly v průběhu pouţívání značnou 

nedokonalost a proto byly postupně nahrazeny štětovnicemi ocelovými. Jedná se o válcované 

průřezy, jejichţ příčný řez je nejčastěji ve tvaru U, Z nebo S. Obvyklá šířka se pohybuje 

v rozmezí od 300 do 600 mm s tloušťkou stěny od 8 do 20 mm. Válcují se v délkách od 6 do 

22 m. Hlavním společným znakem ocelových štětovnice je spojování jednotlivých prvků 

v souvislou stěnu pomocí zámků. Ty mohou být rozdílného technického řešení, ale obecně se 

dá říci, ţe se jedná o různě tvarované podélné dráţky a výstupky po bocích štětovnice, které 

se do sebe zasunují, čímţ vznikne pevné a vodotěsné spojení. [5] 

Základním půdorysným tvarem štětovnic je vlnovka, přičemţ jednotlivé zámky 

štětovnic jsou v ose stěny a samotné štětovnice vystupují střídavě vlevo a vpravo svým 

vypouklým tvarem. Právě tento vypouklý tvar dává celé stěně potřebnou stabilitu a tuhost, 

proti bočnímu zatíţení, jakým je tlak zeminy popřípadě vody. Samotná tuhost je dána vyšší 

vzdáleností krajních vláken od osy, s čímţ souvisí vyšší moment setrvačnosti a průřezový 

modul. V případě půdorysného zalomení se pouţívají zvlášť uzpůsobené průřezy. Ty se 

svařují z podélně rozříznutých štětovnic, které se také uplatňují v případě odbočení od 

průběţné stěny. [5] 

V České republice jsou velmi rozšířené štětovnice typu Larssen (Obr. 2), které se 

vyrábějí válcováním v délkách od 6 do 16 m, výjimečně jsou vyráběny Larseny typu IVn 

v délkách aţ 22 m. Základní typy štětovnic Larssen, včetně jejich charakteristik, jsou uvedeny 

v Tab. 1. [1] 

 

Obr. 2 Ocelová štětovnice typu Larssen [3] 
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Typ 
Rozměry (mm) 

W (mm
3
) A (mm

2
) 

b h t 

Ian 400 220 7,5 0,6 . 10
6
 1,13 . 10

4
 

IIn 400 270 9,5 1,1 . 10
6
 1,56 . 10

4
 

IIIn 400 290 13,0 1,6 . 10
6
 1,98 . 10

4
 

IVn 400 360 14,8 2,2 . 10
6
 2,36 . 10

4
 

22 500 340 10 1,25 . 10
6
 1,55 . 10

4
 

Tab. 1 Základní typy a charakteristiky štětovnic Larssen [1] 

Moderní štětovnice se oproti starším vyznačují větší šířkou a lepším rozloţením oceli 

v příčném řezu. V současnosti se běţná šířka pohybuje okolo 600 mm, coţ umoţňuje zvýšení 

produktivity beranění a sniţuje plošnou hmotnost. Pohybujeme-li se ve velmi dobrých 

geologických podmínkách, je vhodné pouţít štětovnice tvaru Z, které mají zámek umístěný na 

rubu štětovnice, v místě nulového smykového namáhání. [4] 

2.2.4 Plastové štětovnice 

Také oblast paţení a těsnění stavebních jam prochází v poslední době jistým vývojem. 

Důkazem toho jsou nově vyvinuté plastové štětovnice, které postupně získávají na trhu své 

místo. Tyto štětovnice označované téţ někdy jako vinylové jsou vyrobeny z tvrdého 

modifikovaného polyvinylchloridu. K dosaţení potřebných vlastností se do procesu jejich 

výroby přidávají různé přísady a aditiva. Výsledná plastová štětovnice tím získá potřebnou 

pevnost, je stabilní vůči UV záření a tepelnému namáhání. Více neţ 55% hmotnosti materiálu 

tvoří chlor, z čehoţ vyplývá, ţe výsledný produkt je téměř nehořlavý, a také netoxický. Mezi 

největší výhody při pouţití plastových štětovnic patří dlouhá ţivotnost, nevyţadující další 

údrţbu, odolnost vůči agresivnímu prostředí a v neposlední řadě také dobré mechanické a 

pevnostní parametry. Uvádí se, ţe pouţitím PVC štětovnic lze sníţit celkové náklady na 

budovanou stěnu o více neţ 20%. Cílem zmiňovaných štětovnic není snaha vytlačit štětovnice 

ocelové, coţ v důsledku ani není moţné z důvodu zcela odlišné statické stability. Plastové 

štětovnice se jeví jako rozumná alternativa např. v oblasti liniových staveb, kde získaly své 

uplatnění v budování retenčních nádrţí, protipovodňových opatření, nebo jako základový 

prvek při budování nových poldrů. [14] 
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2.3 Pouţití štětových stěn 

Ocelové štětové stěny nacházejí uplatnění v různých odvětvích stavebnictví. Pouţívají 

se jako dočasné nebo trvalé konstrukce, kdy samotná trvanlivost závisí na prostředí, ve kterém 

danou štětovnici aplikujeme. Jedná se o tyto oblasti pouţití: 

 vodohospodářské stavby (jímky pro jezy, přístavní stěny, lapače olejů); 

 pozemní stavitelství (stavební jámy); 

 dopravní stavby (jímky pro zakládání ve vodě). [1], [5] 

Pro vytvoření stavební jámy pod hladinou podzemní vody se vyuţívá několika 

technologických způsobů. Jedním z nich je vytvoření tzv. jímky (Obr. 3), která je nezbytná, 

zakládáme-li pod hladinou volné vody např. v řece, rybníku či jezeru. Jímky se dělí z hlediska 

materiálu na ocelové, betonové a dřevěné. V našich podmínkách našly největší uplatnění 

právě jímky ocelové, které jsou tvořeny ocelovými štětovnicemi. [2], [5] 

 

Obr. 3 Ocelová jímka v korytě řeky [7] 

Ocelové štětovnice se při realizaci jímky beraní do nepropustného podloţí. V případě, 

ţe je to technologicky či ekonomicky nemoţné, beraní se do hloubky potřebné 

k dostatečnému vetknutí. [5] 

Výhodou ocelových jímek je, ţe se snadno beraní a taktéţ odstraňují. Z toho plyne, ţe 

takto pouţité štětovnice můţeme opět vyuţít a tím sníţit náklady na realizaci stavby. Obtíţe 
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nastávají při beranění do balvanitých půd, kde velké balvany brání zaráţení, z čehoţ plyne 

nedostatečná hloubka instalace a tím i netěsnost samotné konstrukce. Injektáţemi dna lze 

případným průsakům zabránit. [5] 

Při zakládání jímky musíme počítat s tím, ţe zámky štětovnicové stěny nezabezpečují 

dokonalou těsnost. Proto se tato skutečnost musí promítnout také do hydraulických výpočtů, 

při kterých předpokládáme, ţe na jeden metr čtvereční štětové stěny můţe do stavební jámy 

vnikat aţ 10 litrů vody za minutu. Uvedené mnoţství se postupně sniţuje v důsledku 

probíhající koroze. Tento problém se dá do jisté míry řešit těsnícími látkami, kterými se 

zámky utěsní. Jedná se o přípravky na bázi bitumenů nebo expanzních polyuretanů, které mají 

téměř dokonalý těsnící účinek. [1], [4] 

Ve většině případů není nutné štětovnicovou stěnu chránit před korozí, která probíhá 

velmi pomalu v porovnání např. se samotným zapaţením stavební jámy. Vyskytují se však 

případy, kdy je štětovnicová stěna zabudována jako trvalá součást stavební konstrukce, která 

je v kontaktu s mořskou nebo agresivní podzemní vodou. V takových případech je antikorozní 

ochrana velmi důleţitá. Provádí se např. galvanizací, nátěry a v úvahu připadá také 

předimenzování celé konstrukce s cílem zabezpečit dlouhotrvající funkci. [4] 

2.4 Technologie provádění 

Štětovnice typu Larssen se beraní po dvojicích a to tak, ţe se beraněné prvky zasouvají 

do zámků jiţ zaberaněných štětovnic. Volný zámek se musí před beraněním utěsnit pomocí 

trnu, který zabraňuje tomu, aby do zámku v průběhu beranění vnikla neţádoucí zemina. 

Hlavu štětovnice je nutno v průběhu zaráţení chránit proti zdeformování. Děje se tak pomocí 

tvrdého dřeva, překrytého ocelovým plechem. Beranění probíhá často do velkých hloubek. 

Pohybujeme-li se do hloubky 8 m, beraníme celou štětovou stěnu najednou. Do větších 

hloubek postupujeme po etáţích v rozmezí 4 aţ 6 m, jejichţ půdorysná délka se pohybuje 

okolo 3 aţ 4 m. Po částečném zapuštění všech štětovnic je výhodné dále beranit obkročným 

způsobem. To znamená, ţe nejdříve zabudujeme na daném úseku např. sudé a aţ po nich liché 

štětovnice. Velký důraz musí být kladen na přesnost. Máme-li např. rohové napojení a chybí-

li do konce přibliţně 10 m, je nutné celý úsek přepočítat tak, aby se případný rozdíl upravil 

prodlouţením stěny mírným obloukem. Jinou moţností je sestavení celé konstrukce na 
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povrchu terénu, kde je umístěno také podpěrné lešení, ze kterého se částečně zarazí kaţdý 

čtvrtý aţ pátý prvek, a aţ posléze se dobuduje celá štětovnicová stěna. [1] 

Štětovnice se do základové půdy vpravují více způsoby. Volba technologie provádění 

závisí na mnoha okolnostech, vycházejících ze samotné situace na stavbě. Největší vliv na 

rozhodnutí o dané technologii má kvalita a typ základové půdy, okolní zástavba apod. Mezi 

nejrozšířenější způsoby provádění patří beranění pomocí beranidel, která jsou: 

 dieselová; 

 hydraulická; 

 vibrační; 

 vtlačovací; 

 speciální (vibro-úderná, vibro-vtlačovací). [4] 

Beranidla jsou pojízdné nosiče, které umoţňují vyzvednutí štětovnice, její nasměrování 

a vedení v průběhu zaráţení. Starší typy beranů byly zaloţeny na klasickém mechanickém 

principu, kdy se beran vyzdvihl nad štětovnici a nechal se na ni volným pádem dopadat. Po 

mechanických beranidlech následovala éra beranidel parních, jenţ byly mnoha konstrukčních 

uspořádání a hmotností. Nyní se však nejvíce pouţívá naftových beranů s pohyblivým pístem 

nebo válcem. [1] 

Vibroberanění 

Vibroberanění je vhodné především pro písčité a štěrkovité základové půdy. Vyuţívá se 

výkonných vibrátorů s funkcí proměny frekvence vibrování. Nejčastěji pouţívanou technikou 

jsou hydraulické vibrační beranidla. Hlavní součástí těchto zařízení je vibrační skříň, v které 

rotuje excentr poháněný hydromotorem. Pohon hydraulického agregátu obstarává dieselový 

motor. Hlavní devízou vibrátoru je měnění frekvencí v rozmezí otáček od 800 do 1600 min
-1 

. 

Při spuštění vibrací mění nesoudrţné zeminy svou strukturu a přeskupují jednotlivá zrna 

účinkem chvění. Rozvibrovaná zemina sniţuje přilnavost k povrchu beraněné štětovnice. Ta 

v tomto případě vniká do základové půdy vlastní vahou a pomocnými údery beranu. [1], 

[2], [5] 
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Vplachování 

Vplachování je jedna z dalších metod zaráţení štětovnic do nesoudrţných půd. Tato 

metoda stojí na principu tlakové vody a uvádí se, ţe je vhodná nejvíce pro písčité aţ 

písčitohlinité zeminy. Takto promočená půda mění svou konzistenci na kašovitou aţ tekutou a 

díky tomu do ní zaráţený předmět lehce vniká jen vlastní vahou nebo při nevelkém zatíţení. 

Při vplachování pouţíváme beran jen jako závaţí na hlavě štětovnice. Poté se podle potřeby 

vyuţívají slabé údery. Těsně před dosaţením poţadované hloubky vetknutí se přívod vody 

zastaví a počká se, aţ se rozplavená zemina usadí. Na závěr se štětovnice doberaní několika 

těţkými údery. Únosnost takto zapravených štětovnic je stejná jako štětovnic beraněných. [1] 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, kvalita základové půdy výrazně ovlivňuje proces zaráţení 

štětovnic. V Tab. 2 můţeme vidět právě míru obtíţnosti beranění na základě typu podloţí. 

Velmi snadná 
soudrţné zeminy měkké konzistence 

nesoudrţné zeminy kypré, neulehlé 

Středně 

obtíţná 

soudrţné zeminy (tuhé aţ tvrdé konzistence) 

nesoudrţné zeminy středně ulehlé 

eluvia podkladních hornin 

Obtíţná 
nesoudrţné zeminy (stmelené písky, ulehlé štěrky) 

zvětralé poloskalní horniny 

Velmi obtíţná 

nesoudrţné silně ulehlé štěrky, hrubé štěrky do průměru 200 mm 

zvětralé měkké horniny 

eluvia středně tvrdých a tvrdých hornin 

Neúčinná 
nesoudrţné kamenité a balvanité sutě, více neţ 30% balvanů 200 mm 

zvětralé, navětralé a zdravé horniny tř. R 4-1 

Tab. 2 Míra obtížnosti beranění [6] 

Proveditelnost 

Typ a kvalita základové půdy nejsou jediným limitujícím faktorem provádění. Problémy 

zapříčiňují také kořeny stromů nebo pozůstatky předcházející stavební činnosti. Proto někteří 

výrobci štětovnic nabízejí v rámci svých produktů také různě tvarované hroty. Hlavním 
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úkolem těchto hrotů je ochrana dolní části štětovnice před zdeformováním v průběhu 

zaráţení. Snad vůbec největším omezujícím faktorem a to zejména v městské zástavbě jsou 

otřesy a hluk spojené s beraněním. Dynamické účinky vyvolané vibrováním nebo samotným 

beraněním mohou způsobit rezonanci v blízkých stavebních konstrukcích nebo jejich částí. 

Uvádí se, ţe dosah těchto negativních účinků je přibliţně do vzdálenosti 10 aţ 15 m od 

beranění. [1] 

3 STATICKÉ ŘEŠENÍ PAŢENÍ, PŘEHLED METOD 

3.1 Podklady pro návrh 

Navrhování paţených stavebních jam je úzce spjato s podklady, ze kterých daný návrh 

vychází. Je známo, ţe všechny geotechnické konstrukce, tedy i paţení stavebních jam, kladou 

velké poţadavky na podklady, jejich mnoţství i kvalitu. Uvádí se, ţe kvalita návrhu můţe být 

přímo úměrná kvalitě a mnoţství dodaných podkladů. Díky stále klesajícím nákladům na 

pořízení těchto podkladů se v praxi často potýkáme s nedostatkem či neúplností všech 

potřebných materiálů pro návrh. Samotný návrh paţící konstrukce závisí na těchto faktorech: 

 na inţenýrskogeologických a hydrogeologických poměrech na staveništi, pevnostních a 

deformačních vlastnostech základové půdy popř. charakteru naváţky nebo násypu; 

 na půdorysných rozměrech stavební jámy a moţnostech přístupu pro stavební stroje a 

mechanismy; 

 na reliéfu terénu, hloubce stavební jámy a hloubce základových spár sousední zástavby; 

 na době trvání konstrukce (dočasná, trvalá); 

 na poţadavku vodotěsnosti; 

 na poţadavku tuhosti celé konstrukce a případných deformacích okolní zástavby. [8] 

Geotechnické podklady 

Jedná se o základní podklady pro návrh, které získáváme z provedeného geotechnického 

průzkumu, kterému předchází studium archiválií a záznamů o dané lokalitě. Základem 

geotechnického průzkumu jsou práce spočívající ve vyhodnocení a popisu jádrových vrtů, 

které musí vţdy zasahovat pod dno uvaţované stavební jámy. Důleţitou částí průzkumu je 

popis a zatřídění zemin. Snad nejdůleţitějším předmětem jsou laboratorní zkoušky zemin, ze 
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kterých dostaneme zejména velikost stabilitních parametrů (γ – objemová tíha, φ – úhel 

vnitřního tření, c – soudrţnost). Samostatnou kapitolu tvoří hydrogeologické poměry na 

staveništi, a to zejména hloubka podzemní vody, směr proudění popř. chemismus. [2] 

Geotechnické podklady nejsou samozřejmě jediné. V úvahu přichází také podklady 

stavební, tedy informace o samotné stavbě, jejím vyuţití apod. Důleţitou součástí by měla být 

celková pasportizace okolních budov, čili zdokumentování stavu a všech poruch jiţ 

existujících na těchto stavbách. Předchází se tím pozdějším sporům s majiteli okolních 

nemovitostí. [2] 

3.2 Zatíţení paţících konstrukcí 

Dle stanovení normy ČSN 73 0031 „Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových 

půd“, se pro navrhování stavebních konstrukcí a základů poţaduje počítat s účinky vnějších 

sil a dalších vlivů, které určují stav jejich napjatosti a přetvoření, metodou mezních stavů. 

Podobný přístup je aplikován v normě ČSN EN 1997-1: 2004 „Navrhování geotechnických 

konstrukcí. Část 1: Obecná pravidla“, která je v ČR od roku 2010 výhradně v platnosti. Pro 

správné statické posouzení paţící konstrukce je potřeba vytvořit výpočetní model, ve kterém 

se zohledňují veškerá zatíţení a vlivy působící na konstrukci. Jedná se zejména o tlak zeminy 

na paţení, přírůstky těchto tlaků od stálého či nahodilého zatíţení, hydrostatický, popřípadě 

proudový tlak a další. [3], [8] 

3.2.1 Zemní tlaky 

Zemním nebo horninovým tlakem jsou nazývány síly, kterými na sebe navzájem působí 

zemina (hornina) a stavební konstrukce např. paţící či opěrná stěna. Velikost těchto zemních 

tlaků závisí na řadě faktorů, těmi nejdůleţitějšími jsou: 

 vlastnosti základové půdy (γ – objemová tíha, φ – úhel vnitřního tření, c – soudrţnost, 

  – poissonovo číslo,      – deformační modul) 

 druh konstrukce; 

 tuhost a uloţení konstrukce (velikost posunu, pootočení či jiného přetvoření 

konstrukce) [8] 
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Velikost zemních tlaků působících na konstrukci lze stanovit početně nebo graficky na 

základě vyuţití klasických postupů vyplývajících z řešení mezní rovnováhy (Coulomb, 

Rankine, Caquot – Kérisel aj.). Dalším moţným řešením je numerické modelování. [9] 

Při klasickém řešení vychází Rankine z jiţ zmíněné mezní rovnováhy zemin. Jeho teorie 

spočívá v rovinném zobrazení paţící stěny (Obr 4a), čili všechny úhly jak (α – sklon rubu 

konstrukce), (β – úklon terénu), tak (δ- úhel tření) jsou rovny nule. Z toho vyplývá, ţe 

uvaţovaná stěna je dokonale hladká, svislá a bez tření mezi zeminou a konstrukcí samotnou. 

Výsledný tlak zemin působí na tuto konstrukci kolmo. [9], [10] 

Coulombova teorie se od Rankinovy liší rozdílným působením aktivního zemního tlaku 

na konstrukci. Coulomb přinesl reálnější pohled na danou problematiku, kdy uvaţuje, ţe mezi 

konstrukcí a zeminou působí jisté tření. Toto tření nazval δ a stanovil jeho hodnotu na základě 

úhlu vnitřního tření zeminy φ. Výsledkem všeho je přesnější výpočet aktivního zemního 

tlaku, jehoţ výslednice je nakloněna od normály právě o úhel δ (Obr 4b). [9], [10] 

 
Obr. 4 Rankinova a Coulombova teorie zemních tlaků [11] 

Mezi velikostí bočních zemních tlaků a deformací konstrukce existuje jistá závislost. 

Tato závislost je pro všechny tři základní druhy zemních tlaků rozdílná. Tlak v klidu odpovídá 

nulové deformaci paţící konstrukce, kdeţto mezní hodnoty tlaku aktivního a pasivního 

vyţadují pro svůj vznik konkrétní hodnoty mezních deformací a tím vznik smykových ploch. 

U aktivního tlaku se hodnota mezní deformace pohybuje v rozmezí od 0,0005 do 0,002 výšky 

konstrukce, kdeţto u pasivního tlaku je to od 0,05 do 0,1 výšky konstrukce. [10] 
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Zemní tlak v klidu 

Zemní tlak v klidu odpovídá případu, kdy stanovujeme geostatické vodorovné napětí od 

vlastní tíhy zeminy. Vzniká tehdy, nemůţe-li se zemina bočně přetvářet, coţ je moţné jen 

v neporušeném horninovém masivu nebo u konstrukce, která je dokonale tuhá a masivní. 

Tento tlak se uvaţuje v případech, kdy je nutné omezit boční a svislou deformaci paţené 

zeminy. Součinitel zemního tlaku v klidu se počítá z rozšířeného Hookova zákona, kdy se 

předpokládá rovnost bočních napětí        a nulové poměrné deformace. V takovém 

případě je součinitel tlaku v klidu    funkcí deformačního parametru zeminy   a jeho hodnota 

se stanovuje na základě vztahu (1) dle Terzaghiho pro soudrţné zeminy. U nesoudrţných 

zemin je výhodnější pouţít smykové parametry, které dosadíme do experimentálně 

stanoveného vztahu dle Jákyho (2). [1], [9] 

    
 

   
 (1) 

           (2) 

Velikost napětí tlaku v klidu se pro hloubku h vypočte dle vztahu (3). Velikost tohoto 

napětí má po výšce řešené konstrukce lineární (trojúhelníkový) průběh. Za předpokladu 

svislého rubu zdi a vodorovného terénu působí výslednice tlaku v klidu (4) kolmo na rub 

konstrukce v její dolní třetině. [1], [9] 

                   (3) 

 
    

 

 
        (4) 

Aktivní zemní tlak 

Aktivní zemní tlak vzniká tehdy, dojde-li k posunu, pootočení, či deformaci konstrukce 

vlivem zatíţení zeminou. Dochází k aktivaci smykové pevnosti zeminy za konstrukcí a ke 

sníţení počátečního zatíţení. [1], [9] 

Při dosaţení aktivního zemního tlaku v nesoudrţných zeminách, dochází podle 

Coulombovy teorie k vytvoření soustavy smykových ploch, které mají rovinný charakter a 
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s vodorovným směrem svírají úhel     
 

 
. V takovém případě se součinitel aktivního 

zemního tlaku    počítá dle vztahu (5). Za situace, kdy jsou úhly α = β = δ =0, se výpočet    

zjednoduší na tvar (6). [1], [9], [10] 

 
    

         

               *  √
                 
                 

+

  (5) 

       (   
 

 
) (6) 

Aktivní zemní tlak vzrůstá se zvyšující se hloubkou. Maximální horizontální sloţka se 

stanoví dle vztahu (7). Celková síla působící na konstrukci je dána plochou zatěţovacího 

trojúhelníkového obrazce patrného z Obr. 5a. Její výslednice (8) působí právě ve třetině 

celkové výšky konstrukce. [1], [9], [10] 

                   (7) 

 
    

 

 
         (8) 

                     a) nesoudrţná zemina                           b) soudrţná zemina 

 
Obr. 5 Aktivní zemní tlak v soudržné a nesoudržné zemině [12] 

U soudrţných zemin není smyková plocha, která iniciuje vznik aktivního tlaku, rovinná, 

nýbrţ zakřivená. Grafické řešení se však zjednodušuje pouţitím rovinné smykové plochy, 
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čímţ se zvyšují hodnoty aktivního zemního tlaku a výpočet vede k větší bezpečnosti. 

Součinitel    se v tomto případě vypočte stejně jako u nesoudrţných zemin dle vztahu (6). U 

zemin suchých nebo částečně nasycených vodou se pro výpočet aktivního tlaku pouţije vztah 

(9), který vyuţívá efektivních parametrů zemin a předpokládá nenulové úhly α, β, δ. Z 

uvedeného vztahu (9) vyplývá, ţe celkový aktivní tlak se sniţuje o tahové napětí, které je 

v rovnici zohledněno druhým členem. Z rovnosti obou členů vyplývá tzv. udrţovací výška 

        , patrná z Obr. 5b. V celém průběhu této výšky zemina nevyvozuje boční tlak, nýbrţ 

působí tahem, se kterým se však v případě zemin nepočítá. Výsledný tlak působící na 

konstrukci dostaneme ze vztahu (11). [1], [9], [12] 

                √   (9) 

 
    

   

  √  

 (10) 

 
    

 

 
            (11) 

Pasivní zemní tlak 

Pasivním zemním tlakem Sp je označován nejvyšší mezní boční tlak, který vznikne 

v okamţiku porušení zeminy smykem, při pohybu konstrukce proti směru působení zemního 

tlaku. K plné aktivaci tlaku je zapotřebí posun cca 1/10 výšky konstrukce h. Pro stanovení 

velikosti pasivního tlaku se vychází z porušení masivu zakřivenými smykovými plochami. 

Teoreticky lze pouţít také rovinné smykové plochy, ale jen za předpokladu zanedbání tření 

mezi zeminou a rubem konstrukce. [9], [11], [12] 

Pro nesoudrţné zeminy se v obecném případě, kdy jsou úhly α, β a δ různé od nuly, 

pouţívá Caquotova-Kériselova postupu. V takovém případě je hodnota pasivního tlaku rovna 

vztahu (12), přičemţ hodnoty součinitel pasivního tlaku     jsou experimentálně zjištěny a 

jsou uvedeny v tabulkách v literatuře [9]. Ve výjimečných situacích kdy jsou úhly α, β a δ 

rovny nule se vztah pro výpočet    zjednoduší na tvar (13). Konečná výslednice Sp (Obr.6a) 

se stanovuje dle vztahu (14). [1], [9] 
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                            (12) 

        (   
 

 
) (13) 

 
    

 

 
         (14) 

                        a) nesoudrţná zemina                   b) soudrţná zemina 

 

Obr. 6 Pasivní zemní tlak v soudržné a nesoudržné zemině [12] 

V případě soudrţných zemin se vodorovné napětí stanoví na základě Rankinovy teorie 

ze vztahu (15). Soudrţnost v tomto případě zvyšuje hodnotu pasivního tlaku a na úrovni 

terénu má velikost     √  . Při výpočtu výslednice Sp (Obr. 6b) musíme zatěţovací obrazec 

rozdělit na dva díly, čili celkový tlak bude tvořen sloţkami        , které získáme dle 

vztahu (16). [1], [9] 

                √   (15) 

 
     

 

 
                 √     (16) 

3.2.2 Vliv podzemní vody 

V případě vysoké hladiny podzemní vody je paţící stěna ovlivněna: 

 změnou geotechnických vlastností základové půdy; 
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 hydrostatickým tlakem; 

 proudovým tlakem. 

Nejvíce je vodou ovlivněna samotná objemová tíha základové půdy, navíc v případě 

soudrţných zemin, můţe mít voda vliv na velikost smykové pevnosti. Objemová tíha zeminy 

v přirozeném uloţení γ se v důsledku nadlehčování zrn zeminy vztlakem vody mění na 

objemovou tíhu pod hladinou podzemní vody    , kterou dostaneme u propustných zemin ze 

vztahu (17). U zemin nepropustných dostáváme ze vztahu (18) objemovou tíhu zeminy 

nasycené vodou     . [1], [2], [8] 

                   (17) 

                    (18) 

 

Obr. 7 Schéma zatížení konstrukce od podzemní vody [2] 

Hydrostatický tlak se uplatňuje v situaci, kdy je paţící konstrukce zapuštěna do 

nepropustného podloţí, čímţ pod patou stěny nedochází k proudění vody. Tato situace se týká 

zemin nesoudrţných nebo propustných zemin soudrţných, nasycených vodou. Po vyhloubení 

stavební jámy a odčerpání vody bude na paţící konstrukci působit kromě tlaku zemin také 

tlak hydrostatický. Ten má díky rozdílným výškám HPV lichoběţníkový zatěţovací obrazec 

(Obr. 7a). Celkový vodní tlak je tedy součtem sil     a     získaných ze vztahu (19). [8], [9] 

 
    

 

 
      

 
               (19) 
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Jestliţe není paţící stěna zahloubena do nepropustného podloţí, vzniká vlivem 

rozdílných hladin na vnitřní a rubové stěně k proudění vody pod patou konstrukce. Na stěnu 

bude v tomto případě působit jak hydrostatický, tak proudový tlak. Zatěţovací obrazec bude 

mít tentokrát jiný tvar neţ v předchozím případě bez proudění (Obr. 7b). Výsledné síly 

způsobené vodou uvádí vztah (20). Účinek hydrostatického tlaku a proudění je v tomto 

případě potřeba zohlednit také při výpočtu zemních tlaků, kdy se v důsledku proudící vody 

zvýší nebo naopak sníţí objemová tíha zeminy pod hladinou podzemní vody, čímţ dostaneme 

vztah (21). 

 
    

 

 
      

 
     

 

 
         (20) 

                                                                   (21) 

3.2.3 Ostatní vlivy na paţení 

Úhel tření mezi zeminou a rubem konstrukce 

Jak jiţ bylo dříve zmíněno, Coulomb přišel s teorií výpočtu zemních tlaků se 

zohledněním úhlu δ. Velikost aktivního resp. pasivního tlaku tedy nezávisí jen na zvolené 

teorii výpočtu, nýbrţ je třeba zohlednit i tření mezi zeminou a konstrukcí. V situaci, kdy je 

úhel δ roven nule, pak zemní tlak   působí na konstrukci kolmo, a také výslednice tohoto 

tlaku je ke konstrukci kolmá. Při výpočtu zemních tlaků s uvaţováním vlivu tření mezi 

zeminou a konstrukcí bude zemní tlak   a jeho výslednice P svírat s rubem konstrukce právě 

úhel δ. Tření zeminy o konstrukci závisí především na drsnosti jejich vzájemného kontaktu. 

Velikost úhlu δ se pohybuje v rozsahu od 2/3 φ (pro drsné stěny např. záporové paţení nebo 

betonové konstrukce) do 1/2 φ aţ 0 (pro štětovnice a stěny s hladkou úpravou povrchu). Je 

třeba si uvědomit, ţe s rostoucí hodnotou δ klesá aktivní zemní tlak a s ním i výsledná síla 

tohoto tlaku. [1], [11] 

Vliv vrstevnatosti prostředí 

Při statickém řešení paţení v prostředí, kde se střídají vrstvy nesoudrţné s těmi 

soudrţnými, je třeba provést řešení konstrukce jednak na zatíţení s reálnými smykovými 
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parametry jednotlivých vrstev, ale také na zatíţení tzv. minimálním dimenzačním tlakem. 

Princip spočívá v tom, ţe se velikost tlaků na hraničních soudrţných vrstvách vypočte se 

součinitelem   =0,20 jako pro zeminu nesoudrţnou. Tím vznikne hladší průběh zatěţovacího 

obrazce (Obr. 8), který je směrodatný pro samotnou dimenzaci konstrukce, jelikoţ vyvodí 

nepříznivější vnitřní síly. [2], [11] 

 

Obr. 8 Tlak na pažící stěnu ve vrstevnatém podloží [11] 

Výše popsané vlivy a zatíţení nejsou jediné, které ovlivňují statické řešení dané 

konstrukce. V úvahu je třeba vzít také vliv přitíţení okraje stavební jámy, nebo například vliv 

sklonu terénu. Záleţí jen na samotném řešiteli dané konstrukční úlohy, které vlivy a zatíţení 

do výpočtu promítne. Od toho se také odvíjí míra autentičnosti návrhu v porovnání se 

skutečností na stavbě. 

3.3 Metody řešení paţení 

Pro posouzení návrhu paţení je jediným moţným řešením statický výpočet. Konstrukce 

je zatěţována obecnými silami, které můţeme rozloţit do vodorovné a svislé sloţky. 

Následně musí být obě tyto sloţky patřičně posouzeny. Cílem celého statického výpočtu je 

stanovení vnitřních sil na konstrukci, její deformace a posouzení vnější a vnitřní stability. Pro 

výpočet vnitřních sil lze pouţít některou z následujících variant: 
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a) řešení prutového modelu 

 paţící konstrukce je uvaţována jako nosník na tuhých podporách s předem 

definovaným zatíţením (klasické řešení) 

 paţící konstrukce je uvaţována jako nosník na pruţném podkladě, a to metodou tzv. 

závislých tlaků (závislých zejména na deformaci paţící konstrukce) 

b) numerické řešení matematického modelu 

 paţící konstrukce je řešena jako rovinný, výjimečně jako prostorový problém metodou 

konečných prvků, hraničních prvků či jinými metodami. [8] 

3.3.1 Klasické řešení 

Při klasickém řešení uvaţujeme nosník na tuhých podporách s předem definovaným 

zatíţením. Tento výpočet je vhodný především pro výpočty vnitřních sil a dimenzaci prvků 

paţící konstrukce, nehodí se však na výpočty deformací. Ke klasickým postupům řadíme 

zejména tzv. Blumovu metodu. Ta umoţňuje řešit jednoduché výpočty nepodepřených a 

jedenkrát podepřených, paţících konstrukcí (Obr. 9a, b, c). Jedná se o konstrukce staticky 

určité, avšak pomocí Blumovy metody jsme schopni řešit taktéţ výpočty vícekrát 

podepřených konstrukcí, které převedeme na řešení spojitého nosníku (Obr. 9d). [2], [8] 

 

Obr. 9 Statické typy pažících konstrukcí [8] 
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Hlavním principem Blumovy metody je trojúhelníkové rozdělení zemních tlaků, které je 

patrné z Obr. 10. Toto řešení je pro výpočty nekotvené a nerozepřené konstrukce většinou 

postačující. Velikosti zemních tlaků se vypočtou podle jiţ dříve zmíněných vzorců dle 

Rankina či Coulomba. Průběh momentů na vetknuté stěně do dna je dán čarou 5 v Obr. 10. 

[2], [8] 

 

Obr. 10 Průběhy momentů na pažící stěně [2] 

Nepodepřené vetknuté paţící konstrukce přenášejí horizontální zatíţení aktivním tlakem 

reakcí zeminy ve vetknutí, kterou je síla od pasivního tlaku. Proto, abychom mohli při 

výpočtu pouţít statické podmínky rovnováhy, pouţíváme jistého zjednodušení, kdy 

předpokládáme aproximaci stěny dokonale tuhým, do dna vetknutým nosníkem. V takovém 

případě jsou pro nás neznámými veličinami hloubka vetknutí pod dno jámy „d“ a vnitřní síly 

na konstrukci. Převáţně se jedná o posouvající sílu a ohybový moment, neboť štětovnice 

obvykle přenáší jen zanedbatelné normálové síly, a to především svou vlastní tíhu. [2], [8] 

Potřebné vetknutí pod dnem jámy zajišťuje působení pasivního zemního tlaku na 

zapuštěnou část stěny. Hloubka vetknutí pod dno jámy se určí z momentové podmínky 

rovnováhy k teoretickému bodu C, kolem něhoţ nesmí dojít k natočení či otáčení konstrukce. 

Z toho vyplývá pro výpočet vztah (22). [2], [8] 

       (22) 
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Po dosazení do této rovnice a její úpravě dostáváme kubickou rovnici, jejíţ obecný tvar 

je patrný ze vztahu (23). [2], [8] 

    
     

           (23) 

Z důvodu zajištění rovnováhy ve vodorovném směru je ještě zapotřebí teoretickou 

hodnotu vetknutí d zvětšit o hodnotu                 . V této hloubce se předpokládá 

působení síly   , která uvádí nevyrovnané horizontální síly od zemních tlaků do rovnováhy. 

Avšak při samotném výpočtu, a pro zjednodušení podmínky rovnováhy       se její 

působiště uvaţuje v bodě C. Uvádí se, ţe celková hloubka vetknutí      je u běţných typů 

konstrukcí podobná jako hloubka paţené jámy. Maximální ohybový moment působí v místě 

nulové posouvající síly (Obr. 11). [2], [8] 

 

Obr. 11 Schéma zatížení a vnitřních sil vetknuté pažící stěny [12] 

Celkové řešení paţící konstrukce dle výše popsané metody je patrné z ilustrativního 

příkladu, jehoţ komplexním řešením se zabývá následující kapitola.  

3.3.2 Metoda závislých tlaků 

Metoda závislých tlaků (dále MZT) uvaţuje nosník na pruţnoplastickém podkladě. Je 

aplikována v programu GEO 5 od společnosti FINE v modulu Paţení posudek, kde se paţící 

konstrukce řeší jako nosník na pruţných podporách deformační variantou konečných prvků. 

Řešená konstrukce je rozdělena zpravidla na 20 přednastavených dílků, avšak projektant má 
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moţnost dělení změnit, za předpokladu respektování významných bodů po délce konstrukce, 

jako jsou kotvy, rozpěry apod. Následně jsou tyto úseky podepřeny pruţnými podporami, 

jejichţ tuhost D je vyjádřena součinem délky úseku b, zatěţovací šířky l a tzv. modulem 

reakce podloţí   . Řešení uvaţuje matematickou závislost mezi deformací materiálu a jeho 

stavovými veličinami jako je napětí. Z toho vyplývá, ţe v oboru deformací    resp.    se 

materiál chová pruţně a velikost deformace se řídí dle parametru   , coţ je znázorněno na 

Obr. 12 a vztahu (24). Naopak v případě překročení těchto mezních deformací jiţ není 

velikost vodorovného napětí závislá na této deformaci. Zemina se v takové situaci nachází 

v plastickém stavu, kdy je hodnota napětí konstantní a rovná se mezní hodnotě zemních tlaků 

   resp.     ze vztahů (25) a (26). [2], [8], [11] 

 

Obr. 12 Závislost velikosti zemního tlaku na deformaci [8] 

           pro           (24) 

      pro      (25) 

      pro      (26) 

Výpočet samotné konstrukce probíhá iteračně. V prvním kroku se všem elementům 

přiřadí parametr    a konstrukce se zatíţí tlakem v klidu    (Obr. 13a). Následně program 

simuluje odlehčení masívu vlivem hloubení jámy a s tím spojené vytvoření nerovnováţného 

stavu, jehoţ následkem je deformace konstrukce čili i změna velikosti tlaku působícího na 

konstrukci. Tímto tlakem se konstrukce znovu zatíţí (Obr. 13b) a výpočet se opakuje tak 

dlouho, neţ dojde k vytvoření rovnováţného stavu. Po ukončení iteračního procesu se stanoví 

vnitřní síly a deformace po výšce konstrukce. [2], [8] 
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                                  a) před první iterací             b) během iterace 

 

Obr. 13 Rozdělení zatížení po délce konstrukce [11] 

Modul reakce podloţí 

Modul reakce podloţí   , jakoţto vstupní parametr do výpočtu, nejvíce ovlivňuje 

dosaţené výsledky. Je specifický díky tomu, ţe se nejedná čistě o vlastnost materiálu, nýbrţ je 

to charakteristika, která závisí na typu zeminy a velikosti zatěţované plochy.  Do výpočtu se 

vkládají hodnoty odvozené z literatury, anebo na základě zkušeností, protoţe v rámci 

geotechnického průzkumu nejde tento parametr jednoznačně určit. Máme na výběr několik 

moţností, jak tento parametr do výpočtu zadat: 

 průběhem (zadává se průběh modulu reakce podloţí před a za konstrukcí); 

 jako parametr zeminy hodnotou; 

 podle CUR 166 – přímo parametr   ; 

 podle Schmitta; 

 podle Ménarda; 

 podle Chadeissona; 

 iterací z přetvárných charakteristik zemin. [2], [8], [11] 

V případě odráţek 1, 2 a 3 vkládáme do programu přímo hodnotu   , kdeţto u odráţek 4 aţ 7 

se hodnota modulu reakce podloţí dopočítává dle vztahů uvedených v literatuře [11]. Do 

těchto vztahů vstupují vlastnosti zemin, získané na základě předchozího geotechnického 

průzkumu dané lokality. [2] 
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3.3.3 Numerické metody 

Numerické metody se v geotechnice pouţívají zejména pro předpověď přetváření 

konstrukce. Jejich prostřednictvím je moţné modelovat deformace od výstavby aţ po samotné 

pouţití. Pro posouzení mezního stavu pouţitelnosti jsou numerické metody často jediným 

moţným řešením, avšak jejich význam roste také v oblasti prokazování mezního stavu 

únosnosti. V průběhu let se staly součástí mnoha komerčních programů, ale i přesto se v 

oblasti geotechniky vyuţívají méně neţ např. u ocelových či betonových konstrukcí. Hlavním 

důvodem je sloţitost popsání horninového prostředí jak po stránce vlastností, tak i geometrie. 

[2] 
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4 PARAMETRICKÁ STUDIE VLIVU KOLÍSÁNÍ HPV NA 

PRŮBĚH VNITŘNÍCH SIL  

Pro účely této bakalářské práce byl stanoven jednoduchý ilustrativní příklad dočasné 

vetknuté paţící štětové stěny (Obr. 14). Na tomto příkladu byly postupně aplikovány 2 

rozdílné přístupy k výpočtu, oba však dle zásad EC 7.  Hloubka stavební jámy byla stanovena 

na H = 3 m s tím, ţe terén za konstrukcí byl navrhnut jako rovný    . Hloubka vetknutí 

stěny „D“ nemohla být předem pevně určena, jelikoţ se mění s rostoucí hladinou podzemní 

vody. Pro účely paţení byly vybrány Štětovnice IIIn 436 x 168 x 13.0 mm. Celé okolní 

horninové prostředí je tvořeno dobře zrněným ulehlým pískem S1 s parametry:      kPa; 

           kPa;        ;         MPa;       kPa;       . Parametry dané 

zeminy byly převzaty ze směrných normových charakteristik písčitých zemin dle ČSN 73 

1001. Vnitřní síly byly počítány pro hloubku HPV v intervalu z 〈         〉.  

 

Obr. 14 Schéma zadání příkladu 
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4.1 Výpočet v programu GEO5 

Návrh a posouzení paţící konstrukce byly provedeny v geotechnickém programu GEO5 

od společnosti FINE. Jak jiţ bylo dříve zmíněno, tento software pracuje na principu metody 

závislých tlaků, proto můţeme očekávat menší výsledné hodnoty vnitřních sil v porovnání 

s klasickým výpočtem. Tento fakt je způsoben tím, ţe program GEO5 nepočítá s plnou 

velikostí tlaků. 

4.1.1 Pouţité mezní stavy 

Výpočet byl proveden pro 1. mezní stav (STR) a (GEO), jenţ jsou detailně popsány 

v literatuře [8]. 

 (STR) – „vnitřní porušení či nadměrná deformace konstrukce nebo jejích prvků, pro něţ 

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

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

 (GEO) – „porušení nebo nadměrná deformace základové půdy, pro niţ je smyková 

pevnost základové půdy rozhodující pro posouzení odolnosti, (nejčastější případ pro 

posouzení plošných i hlubinných základů v zeminách a poloskalních horninách“ [8] 

V případě mezního stavu GEO a STR platí, ţe návrhová hodnota účinku zatíţení můţe 

dosáhnout maximálně návrhové hodnoty mezní únosnosti. Přičemţ hodnoty zatíţení se 

zvyšují dílčími koeficienty typu A, zatímco únosnost se získá na základě sníţených hodnot 

vlastností základových půd dílčími koeficienty typu M. Takto získaná únosnost se dále 

redukuje koeficienty typu R. [8] 

4.1.2 Návrhové přístupy 

Co se týče pouţití návrhových přístupů, autor této práce si je vědom faktu, ţe v případě 

návrhu resp. posudku paţení by měly být brány v úvahu všechny tři návrhové přístupy dle EC 

7. Avšak účelem této práce nebylo srovnání jednotlivých návrhových přístupů, nýbrţ 

sledování vlivu HPV na průběh vnitřních sil paţící konstrukce. Z tohoto důvodu byl pro 

výpočet vybrán pouze jeden návrhový přístup, a to NP1 kombinace 2. Tento návrhový přístup 

byl zvolen s odkazem na článek PAŢICÍ KONSTRUKCE DLE EUROKÓDU 7, jehoţ 



40 

 

autorem je Ing. Jan Kos, CSc. Článek byl publikován ve sborníku z konference Zakládání 

staveb 2013, konané v Brně téhoţ roku. V příspěvku se doslova píše: „Pro řešení paţících 

konstrukcí lze doporučit návrhový přístup 3 (nebo identický NP 1, komb. 2) Eurokódu 7-1. 

Pro nesoudrţné zeminy vychází bezpečněji neţ ČSN 73 0037, coţ lze v případě potřeby 

kompenzovat omezením aţ vyloučením uţívání „zvýšených“ aktivních nebo „sníţených“ 

pasivních tlaků a charakteristickými úhly vnitřního tření blízkými (aţ rovnými) 

normovým“. [13] 

U 1. návrhového přístupu se provádí 2 oddělené výpočty. První (Kombinace 1) 

uplatňuje dílčí součinitele pouze na zatíţení, zatímco ostatní jsou rovny 1. Kombinace 2, která 

se právě uplatnila v následující studii, zavádí dílčí součinitele jednak na parametry zemin 

(Tab. 3), ale taktéţ na proměnné zatíţení (Tab. 4). 

 

 

 

Tab. 3 Součinitelé redukce materiálu pro NP1 [11] 

Zatíţení 
Kombinace 1 Kombinace 2 

Značení Nepříznivé Příznivé Značení Nepříznivé Příznivé 

stálé    1,35 1,00    1,00 1,00 

proměnné    1,50 0,00    1,30 0,00 

vodou    1,35 

 
   1,00 

 

Tab. 4 Součinitelé redukce zatížení pro NP1 [11] 

4.1.3 Výpočet 

Výpočet byl proveden pro různé varianty hloubky HPV s očekáváním rozdílných 

výsledků nejen vnitřních sil. Pro ilustraci bylo stanoveno celkem 6 horizontů HPV za rubem 

konstrukce, přičemţ HPV před samotnou konstrukcí byla vţdy na úrovni dna stavební jámy. 

Pro kaţdou hladinu byl proveden samostatný výpočet. Jako referenční hodnota pro další 

porovnávání byla brána HPV v hloubce 3 m. 

Součinitel redukce Kombinace 1 Kombinace 2 

úhlu vnitřního tření    1,00    1,25 

efektivní soudrţnosti    1,00    1,25 

neodv. smykové pevnosti     1,00     1,40 

Poissonova čísla    1,00    1,00 
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Kaţdý výpočet probíhal ve dvou fázích. V první byly vstupní parametry vloţeny do 

modulu „Paţení návrh“, ze kterého byla na základě výpočtu získána minimální hloubka 

vetknutí do zeminy (Obr. 15). S touto hodnotou a zároveň všemi předešlými se dále pracovalo 

v modulu „Paţení posudek“. Jako jeden ze vstupních parametrů je v tomto případě nezbytné 

zadat také modul reakce podloţí, resp. dle jaké metody se mají hodnoty tohoto modulu 

vypočíst. V předloţené práci byl tento modul nakonec stanovován dle Schmitta, na základě 

empirického vzorce (27). Tento přístup byl zvolen díky tomu, ţe do výpočtu vstupuje 

edometrický modul zeminy      a tuhost konstrukce EI, čili snadno získatelné parametry. 

 

Obr. 15 Ukázka výstupu z modulu „Pažení návrh“ pro HPV 1,5 m 

 

    (
    

 
 

    
 
 

) 
(27) 

V kaţdém jednotlivém výpočtu byly z modulu „Paţení posudek“ získány celkem 4 

důleţité hodnoty. Jedná se zejména o: 

 maximální tlak na konstrukci (Max tlak) 

 maximální posouvající sílu (Max V) 

 maximální ohybový moment (Max M) 

 maximální horizontální deformace (Max def.) 

Všechny dosaţené výsledky jsou přehledně shrnuty v Tab. 5. Zde si můţeme 

povšimnout potvrzeného předpokladu o vysokém vlivu HPV na celkové výsledky. 
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Hloubka HPV 
Max M    

[kNm/m] 

Max V         

[kN/m] 

Max tlak         

[kPa] 

Max def.         

[mm] 

0,5 m 140,48 73,46 91,00 46,8 

1 m 101,63 53,57 75,94 29,6 

1,5 m 73,94 38,73 61,24 19,8 

2 m 56,25 30,30 54,18 14,3 

2,5 m 45,70 26,20 48,91 11,2 

3 m 40,58 25,40 46,20 9,5 

Tab. 5 Dosažné výsledky v závislosti na hloubce HPV (Geo5) 

Vezmeme-li jako referenční hodnoty výsledky pro hloubku HPV 3 m, můţeme 

například vidět, ţe vystoupání hladiny o 2,5 m výše znamená přírůstek ohybových momentů o 

246% oproti původnímu stavu. Pomocí výše zmíněného principu byly vytvořeny Grafy 1 a 2. 

V grafech je znázorněn procentuální přírůstek hodnot pro kaţdou úroveň HPV. 

  

Graf 1 Procentuální vývoj velikosti posouvajících sil v závislosti na změně HPV 
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Graf 2 Procentuální vývoj velikosti ohybových momentů v závislosti na změně HPV 

V Grafech 3 a 4 je znázorněn přehled vývoje průběhu posouvajících sil a ohybových 

momentů pro jednotlivé úrovně HPV. Hodnoty pro vykreslení byly převzaty z programu 

GEO5 na základě jeho výstupů. Ty vţdy tvoří dokument a grafická část. Jeden dokument je 

pro ilustraci součástí Přílohy 1. Grafické výstupy průběhů vnitřních sil pro jednotlivé úrovně 

HPV jsou zvlášť doloţeny v Příloze 2 aţ 7. 

 

Graf 3 Velikost a průběhy posouvajících sil v závislosti na změně HPV 
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Graf 4 Velikost a průběhy ohybových momentů v závislosti na změně HPV 

Oproti klasickému ručnímu výpočtu má software GEO5 jednu velkou výhodu a to, ţe 

dokáţe vyřešit a znázornit deformace konstrukce. Tyto deformace jsou vykresleny v Grafu 5. 

Jedná se opět o sumarizaci výsledků pro všechny řešené úrovně HPV. Je zřejmé, ţe nejmenší 

deformace -9,5 mm nastane při nejniţší hladině podzemní vody. Zvýší-li se však hladina o 2,5 

m, deformace vzroste téměř pětkrát na hodnotu -46,8 mm. 

 

Graf 5 Deformace konstrukce v závislosti na změně HPV 
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Výpočty bylo prokázáno, ţe zvyšující se HPV výrazně ovlivňuje nutnou hloubku 

vetknutí konstrukce do zeminy. Z přiloţené Tab. 6 vyplývá rozdíl mezi nejmenší a největší 

vypočtenou hodnotou aţ 2,08 m. 

Hloubka 

HPV  

Přehled délky paţící konstrukce 

Nutná hloubka 

konstrukce v 

zemině 

Celková délka 

konstrukce 

0,5 m 5,78 8,78 

1 m 5,21 8,21 

1,5 m 4,72 7,72 

2 m 4,30 7,30 

2,5 m 3,95 6,95 

3 m 3,70 6,70 

Tab. 6 Nutná hloubka vetknutí pro jednotlivé stupně HPV 

Při statickém posouzení kaţdého případu byla rovněţ ověřována vnější stabilita celé 

konstrukce v modulu „Stabilita svahu“. Nutno podotknout, ţe pro všechny ověřované případy 

hloubky HPV tato stabilita vyhověla. Ilustrační výstup z posudků je součástí Přílohy  8. 

4.2 Klasický výpočet 

Pro klasický výpočet byly pouţity zcela totoţné vstupní parametry, jako pro výpočet 

v programu GEO5. Hloubka HPV se rovněţ pohybovala v rozmezí   〈         〉. Paţící 

konstrukce byla řešena jako nosník na tuhých podporách s předem stanoveným zatíţením. Dle 

zásad Blumovy metody se konstrukce zatíţila trojúhelníkovými zatěţovacími obrazci od 

zemních tlaků. Ty se vypočetly pomocí zjednodušených vzorců dle Coulombovy teorie. Toto 

řešení bylo moţno pouţít z důvodu nulových úhlů        . Pro zrychlení práce se konstrukce 

rozdělila na 3 intervaly plynoucí z Obr. 16. 
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Obr. 16 Zjednodušené schéma pro odvození intervalů výpočtu 

Pro kaţdý z intervalů byly zvlášť odvozeny rovnice pro výpočet napětí, posouvajících 

sil a ohybových momentů. Posléze se tyto vzorce vloţily do programu Excel od společnosti 

Microsoft. Výpočty se prováděly kaţdých 10 cm po délce konstrukce, a to do doby, neţ se 

hodnota ohybového momentu rovnala nule. Tím byla splněna momentová podmínka 

rovnováhy k teoretickému bodu C. 

4.2.1 Odvození rovnic pro výpočet 

Na základě působícího zatíţení v dané úrovni pod povrchem terénu musely být 

odvozeny 3 stupně rovnic.  
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4.2.2 Výpočet a výsledky 

Stejně jako v programu GEO5, tak i v rámci ručního výpočtu bylo zvoleno posouzení 

štětové stěny dle 2. kombinace prvního návrhového přístupu EC 7. Z toho plyne také nutnost 

pouţití dílčích koeficientů redukce zatíţení a materiálu. V rámci tohoto výpočtu se však 

uplatnil pouze koeficient redukce úhlu vnitřního tření    . Výpočet návrhové hodnoty    je 

patrný ze vztahu (28).  Ta je zvlášť důleţitá při výpočtu koeficientů aktivního a pasivního 

tlaku pomocí vztahů (29),(30). 

 
        (

    

    
)        (

    

    
)         (28) 

 
      (   
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)         (29) 

 
      (   
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)         (30) 

Všechny dosaţené výsledky jsou shrnuty v Tab. 7. Je patrné, ţe oproti výpočtu 

v programu GEO5 vycházejí hodnoty pro HPV 0,5 m větší aţ o 50 %. 

 

 

 



49 

 

Hloubka HPV 
Max M    

[kNm/m] 

Max V         

[kN/m] 

Max tlak         

[kPa] 

0,5 m 206,98 68,73 137,42 

1 m 157,29 56,84 125,29 

1,5 m 121,39 47,16 114,64 

2 m 96,74 39,68 105,94 

2,5 m 80,90 34,40 99,47 

3 m 71,61 31,37 95,34 

Tab. 7 Dosažné výsledky v závislosti na hloubce HPV (EXCEL) 

Výpočet nutné délky vetknutí konstrukce do zeminy se řídil dle zásad Blumovy metody. 

To znamená, ţe se hloubka teoretického bodu C zvětšila o hodnotu          . Důvodem 

toho řešení je zajištění rovnováhy ve vodorovném směru. V této hloubce se předpokládá 

působení síly   , která uvádí nevyrovnané horizontální síly od zemních tlaků do rovnováhy. 

Konečné výsledky vyplývají z Tab. 8. [2], [8] 

Hloubka HPV  

Přehled délky paţící konstrukce 

Nutná hloubka 

konstrukce v zemině [m]   

Celková délka 

konstrukce [m]   

0,5 m 5,80 8,80 

1 m 5,27 8,27 

1,5 m 4,80 7,80 

2 m 4,38 7,38 

2,5 m 4,05 7,05 

3 m 3,79 6,79 

Tab. 8 Nutná hloubka vetknutí pro jednotlivé stupně HPV 

Na přiloţených Grafech 6 a 7 jsou znázorněny křivky procentuálního vývoje hodnot 

posouvajících sil a ohybových momentů v závislosti na úrovni HPV. Jako referenční byly 

brány opět hodnoty pro HPV 3 m pod povrchem. Od nich se poté odvíjí celkový procentuální 

vývoj. 
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Graf 6 Procentuální vývoj velikosti posouvajících sil v závislosti na změně HPV 

 

Graf 7 Procentuální vývoj velikosti ohybových momentů v závislosti na změně HPV 
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Graf 8 Velikost a průběhy posouvajících sil v závislosti na změně HPV 

 

Graf 9 Velikost a průběhy ohybových momentů v závislosti na změně HPV 
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tlaků jsou rozdílné o více jak 51 %. Rozdílný vývojový trend v procentuálním vývoji 

jednotlivých vnitřních sil ukazují Grafy 10 a 11. 

 

Graf 10 Rozdílné procentuální vývoje posouvajících sil 

 

Graf 11 Rozdílné procentuální vývoje ohybových momentů 
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5 ZÁVĚR 

Předmětem bakalářské práce byla analýza vlivu kolísání hladiny podzemní vody na 

průběh a velikost vnitřních sil vetknuté paţící štětové stěny. Cílem bylo na jednoduchém 

ilustrativním příkladu aplikovat dva rozdílné přístupy k výpočtu, oba však dle zásad EC 7. 

Následně byly získané výsledky zpracovány do vývojových grafů a tabulek. 

Jako první byl proveden výpočet v programu GEO5. Jelikoţ nebylo hlavním úkolem 

srovnávat návrhové přístupy k výpočtu, bylo rozhodnuto o pouţití pouze jednoho z nich. 

S odkazem na dřívější zkoumání byl pro posouzení zvolen NP 1 (Kombinace 2). 

V následných výsledcích se jasně potvrdil předpoklad o výrazném vlivu HPV na velikost a 

průběhy vnitřních sil. V případě vystoupání HPV o 2,5 m se např. výsledky ohybových 

momentů lišily o více jak 240 %.  Pro jednotlivé úrovně HPV byly zpracovány procentuální 

křivky vývoje jak posouvajících sil, tak ohybových momentů. 

Při ručním výpočtu byla zkoumaná konstrukce rozdělena na tři intervaly, pro které byly 

odvozeny rovnice pro výpočet. Jelikoţ pracují pouţité přístupy k výpočtu na odlišných 

principech, lišily se taktéţ dosaţené výsledky. Tento rozdíl je nejvíc patrný ze zpracovaných 

souhrnných grafů procentuálních vývojů vnitřních sil. 

Hlavním přínosem této práce je poukázání na vysoký vliv úrovně HPV na celkové 

výsledky statického výpočtu. Je potřeba si uvědomit, ţe tuto skutečnost není radno 

podceňovat a řešitel dané úlohy by měl pečlivě zváţit všechny moţné situace, které mohou 

v souvislosti s úrovní HPV nastat. Taktéţ se nesmí zapomenout na fakt, ţe se vzrůstající HPV 

se mění nejen velikost a průběhy vnitřních sil, ale rovněţ se prodluţuje nutná hloubka 

vetknutí konstrukce do zeminy. 

Do budoucna by bylo určitě zajímavé porovnat výsledné hodnoty s měřením na reálné 

paţící konstrukci. V rámci této bakalářské práce nebylo v silách jak technických, tak 

časových takové měření provést. Můţe se však jednat o námět pro některou z navazujících 

prací. 
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