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Abstrakt 

Návrh únosnosti a sedání pilotového základu obvykle vychází z předpokladu, že veškeré 
zatížení od horní stavby je přenášeno pouze pilotami. Vliv přilehlých spojovacích konstrukcí, které 
jsou v kontaktu s podložím (kalich, deska, patka, pás atd.), je obvykle zanedbán. Potřebná data 
z experimentálního měření vlivu těchto konstrukcí, na celkovou únosnost základů, byla získána na 
zkušebním zatěžovacím zařízení (stand), v areálu Stavební fakulty, VŠB-TU v Ostravě. 
Průběh experimentu a výsledky zatěžovacích zkoušek jsou uvedeny v tomto příspěvku.  
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Abstract 

Calculation of bearing capacity and settlement of pile foundation is usually based on the 
premise that all loads from the top of the building are transmitted by only piles. The influence of the 
adjacent connecting structures that are in contact with the ground (pile cap, slab, block, belt, etc.) is 
usually neglected. Contribution for the slab connected with head piles was tested on equipment stand, 
within the Civil Engineering Faculty, Technical University in Ostrava. The course of the experiment 
and the results of load tests are presented in this paper. 
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 1 ÚVOD 
Cílem experimentu bylo ověření chování sdruženého základu porovnáním s ekvivalentním 

plošným základem a pilotou [2]. Byly zkoumány tři typy základových konstrukcí. Vrtaná pilota, 
deska na podloží a sdružený základ tvořený pilotou a deskou shodných rozměrů [1], [3], [4], [6], [10]. 
Měření probíhalo na modelech železobetonových konstrukcí zmenšených zhruba v poměru 1:10. 
Rozměry bylo nutno přizpůsobit tvaru a kapacitě zkušebního zařízení stand [5].  

 2 ZAŘÍZENÍ STAND, STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA  
Zařízení stand [5], které je vybudováno v areálu Fakulty stavební, Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, slouží ke zkoumání interakce mezi základovými konstrukcemi 
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a podložím. Slouží rovněž pro účely geotechnických měření. Jedná se o ocelovou rámovou 
konstrukci ukotvenou do základových pásů. Únosnost základů standu včetně zajištění proti vytažení 
je zvýšena řadou mikropilot [5]. Základní kostru tvoří rámy svařené z ocelových válcovaných profilů, 
doplněné o dva příčníky, jejichž polohu lze měnit v horizontálním směru. Zatěžovací zařízení 
(hydraulické lisy) lze libovolně kotvit k příčníkům. Polohu lisů lze tedy v rozmezí půdorysné plochy 
libovolně měnit. Kapacita zatížení tohoto zařízení je do 1000 kN. 

 3 PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH TĚLES 
Před zahájením realizace jednotlivých zkušebních těles bylo provedeno srovnání terénu pod 

zkušebním zařízením. Byla odstraněna vrstva humusu a škvárového násypu až na rostlý terén. 
Rostlou zeminu podloží tvoří homogenní jíl s vysokou plasticitou a tvrdou až pevnou konzistencí. 

 3.1 Pilota 
Modely pilot byly realizovány dne 15.3.2014 v dopoledních hodinách, za slunečného suchého 

počasí při teplotě 10–12 °C. Piloty byly provedeny z betonu třídy C16/20, X0, který byl vyztužen 
vložením ocelové závitové tyče. Pilota byla vybetonovaná do otvoru předvrtaného v rostlém podloží 
pomocí motorového šnekového zemního vrtáku. Průměr vývrtu byl 150 mm, délka byla dána 
možnostmi vrtného zařízení a činila 850 mm. Po betonáži byl beton piloty zhutněn ponorným 
vibrátorem.  

  
Obr. 1: Realizace pilot 

 3.2 Sdružený základ 
Sdružený základ sestával z modelu jedné betonové vrtané piloty spojené s nadbetonovanou 

železobetonovou patkou. Patka byla provedena nadbetonováním nad již provedenou samostatně 
stojící pilotou o průměru D = 150 mm, a délce h = 850 mm. Byl použit beton C16/20 X0, výztužná 
síť 6/100-6/100. 

  
Obr. 2: Realizace betonové patky nad pilotou – sdružený základ 
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 3.3 Samostatná základová deska 
Model základové desky (patky) byl proveden z betonu třídy C16/20 X0, o rozměrech 

600 × 600 × 250 mm. Betonáž byla provedena do dřevěného bednění na rostlý terén. Deska byla 
vyztužena betonářskou sítí 6/100-6/100 mm při spodním i horním povrchu. Síť byla na koncích 
ohnuta z důvodu převazby. Po provedení betonáže byla směs zhutněna ponorným vibrátorem.  

  
Obr. 3: Realizace samostatné desky (patky) 

 4 MĚŘENÍ 
Všechny tři tělesa byly postupně podrobeny zatěžovací zkoušce, při které bylo měřeno 

zatížení a svislé deformace tělesa. U modelu plošného základu (desky a kombinovaného základu) 
bylo měřeno rovněž sedání přilehlého terénu. Při instalaci zařízení a zapojení čidel a sběrnic byly 
využity zkušenosti z předcházejících zkoušek základových desek [7], [8], [9].  

 4.1 Měření samostatné piloty 
Model osamělé piloty byl měřen dne 7.5.2014. S ohledem na zatlačení byly na hlavu piloty 

vloženy ocelové podložky. Následně byl instalován dutý hydraulický lis ENERPAC HOLL-O-
CILINDER s ručním tlakováním a ocelové nástavce ukotvené k nosníku konstrukce stand. Snímače 
dráhy byly ukotveny k ocelovým nosníkům. Tlak ve válci a snímače dráhy byly napojeny na sběrnici 
ALMEMO 2590-4S V5. Měření probíhalo v cyklech po 5 kN s časovou prodlevou 5 min mezi 
jednotlivými zatěžovacími cykly. Měření bylo ukončeno, jakmile ocelové podložky dosáhly úrovně 
okolního terénu. Po ukončení měření byl uvolněn tlak ve válci. 

  
 Obr. 4: Měření na modelu samostatné piloty 

(pilota s podložkami – vlevo, měřící sestava – vpravo) 
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 4.2 Měření sdruženého základu 
Model kombinovaného základu (pilota-deska) byl měřen dne 15.7.2014. Pro měření byl použit 

hydraulický lis ENERPAC CLRG-2002. Lis byl ke konstrukci standu ukotven pomocí ocelových 
nástavců a podložek. Nosníky pro instalaci měřičů dráhy byly umístěny z obou stran lisu tak, aby 
umožnili měření pohybu základu i povrchu přilehlé zeminy. Pro měření sedání základu bylo použito 
čtyř snímačů dráhy. Zemina byla měřena pomocí sedmi snímačů rozmístěných od základové desky 
do vzdálenosti 600 mm. Všechny snímače dráhy a snímač tlaku ve válci byly napojeny na sběrnici 
dat. Měření probíhalo v pěti-minutových cyklech po 20 kN a trvalo zhruba 2 hodiny a 30 minut. 
Bylo ukončeno, jakmile již nebylo možno dosáhnout další úrovně tlaku v hydraulickém válci. 
Po ukončení měření byl tlak ve válci uvolněn a bylo doměřeno dotvarování podloží. 

  
Obr. 5: Měření na modelu sdruženého základu 

(celkový pohled vlevo, detail měření přilehlého terénu) 

 4.3 Měření samostatné desky 
Měření samostatné desky (patky) bylo provedeno dne 25.8.2014. Měření bylo provedeno 

obdobným způsobem jako měření kombinovaného základu. Byl použit hydraulický lis ENERPAC 
CLRG-2002 ukotvený pomocí ocelových nástavců a podložek ke konstrukci standu. Obdélníkové 
nosníky pro instalaci měřičů dráhy byly doplněny o úhelníkové příčné nosníky tak, aby bylo možno 
měřit deformaci terénu o vliv zatěžování na stávající kombinovaný základ. Pro měření základové 
desky (patka) byly použity čtyři snímače dráhy, zemina byla měřena celkem osmi snímači. Sedm 
snímačů bylo rozmístěných od základové desky do vzdálenosti 600 mm. Poslední snímač zeminy byl 
od desky vzdálen 1,0 m. Další snímač dráhy byl umístěn na stávající kombinovaný základ. Snímač 
tlaku ve válci a snímače drah byly napojeny na sběrnici dat. Měření probíhalo v pěti-minutových 
cyklech po 20 kN. Měření bylo ukončeno, jakmile došlo k rozlomení desky (viz obr. 6 vpravo) a 
nebylo možno dosáhnout další úrovně tlaku v hydraulickém válci. Po ukončení měření byl tlak ve 
válci uvolněn a bylo doměřeno dotvarování podloží, měření probíhalo 2 hodiny 25 minut. 

  
Obr. 6: Měření na modelu desky (vlevo – celkový pohled, vpravo – detail měření přilehlého terénu) 
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 5 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 
Z jednotlivých měření byla získána data o zatížení modelů základových konstrukcí a jejich 

svislých deformacích (sedání). U desky a kombinovaného základu navíc data o svislých deformacích 
povrchu přilehlého terénu. Z datových souborů byly sestaveny přehledné grafy. 

 
Obr. 7: Výsledky měření na modelu piloty, závislost sedání na zatížení 

Jak je patrno z grafu závislosti deformací modelu piloty na svislém tlaku, lze stanovit únosnost 
na mezi přetvoření Udef, při svislé deformaci s = 0,1 × d (kde d je průměr piloty, součinitel podmínek 
působení re = 1,25 až 1,3). 

  s = 0,1 × d = 0,1 × 150,0 = 15 mm; Uve = 101,0 kN 

Udef = Uve / re = 101,0 / 1,25 = 80,8 kN 

 
Obr. 8: Výsledky měření na modelu kombinovaného základu (graf závislosti sedání na zatížení) 
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Obr. 9: Výsledky měření na modelu základové desky (patky), (graf závislosti sedání na zatížení) 

 

Obr. 10: Shrnutí výsledků měření na všech třech modelech (graf závislosti sedání na zatížení) 

Na grafu Obr. 10 jsou zobrazeny svislé deformace (sedání) všech tří typů základových 
konstrukcí. Minimální deformace při maximálním zatížení vykazuje dle očekávání kombinovaný 
základ. 

 

Obr. 11: Porovnání součtové křivky (pilota + deska) s křivkou sdruženého základu 
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Z aritmetického součtu trendů průměrných deformací modelu samostatné piloty a samostatné 
základové desky (patky) byla zkonstruovaná součtová křivka, která je v grafu na obr. 11 vyznačena 
fialově. Tato křivka svým tvarem zhruba odpovídá křivce průměrného trendu kombinovaného 
základu. Což příliš nekoresponduje s předpokladem vyšší únosnosti sdruženého základu vzhledem 
k zvýšení plášťového tření piloty od přitížení deskou. 

Na dalších níže uvedených grafech (obr. 12 a 13), jsou zaznamenány svislé deformace 
základové půdy v bezprostředním okolí zkoumaného sdruženého základu a desky. Z grafů je patrné 
zabořování okolní zeminy u hrany základů zhruba do vzdálenosti 100–150 mm. Za touto hranicí 
dochází k nadzvedávání zeminy vlivem jejího vytlačování z podloží. U kombinovaného základu 
(obr. 12) je hranice mezi klesáním a zvedáním terénu méně patrná. 

 
Obr. 12: Deformace povrchu terénu u modelu sdruženého základu  

 
Obr. 13: Deformace povrchu terénu u modelu desky (patky) 

 6 ZÁVĚR 
Experiment prověřil možnost provádění a zkoušení modelů základových konstrukcí především 

vrtaných betonových pilot na zařízení stand [5]. Bylo získáno množství dat, které budou využity pro 
porovnání s teoretickými výpočty, především s výpočty chování základových konstrukcí na podloží 
pomocí numerického modelování metodou konečných prvků.  

U kombinovaného základu byla prakticky zkoumána zvýšená únosnost v plášťovém tření 
piloty přitížené horní deskou. Tato zvýšená únosnost však nebyla na daném modelu prokázána. 
Součtová křivka trendů piloty a desky (patky) svým tvarem zhruba odpovídá křivce průměrného 
trendu sdruženého základu. Lze tedy konstatovat, že pro dané podloží a pro daný tvar a rozměry 
základů je sedání kombinovaného základu rovno aritmetickému součtu sedání samostatné piloty 
a samostatné základové desky (viz obr. 11). 

Vedle výsledků sedání modelů základových konstrukcí, přinesly experimenty rovněž údaje 
o chování povrchu přilehlého terénu. Grafické vyhodnocení těchto hodnot je znázorněno ve výše 
uvedených grafech deformací povrchů přilehlého terénu (viz obr. 12 a 13). 
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