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Anotace: 

 Hlavním cílem této diplomové práce je komplexní návrh a posouzení dočasného pažení 

a definitivního ostění pro stavební jámy čerpací stanice, jež jsou součástí veřejné kanalizace obce 

Baška. Před vlastním návrhem je vyhodnocen IG průzkum zájmové oblasti a proveden vlastní 

doplňkový IG průzkum formou odběru vzorků a laboratorních měření a následně zpracování 

návrhu technologie provádění díla. Byla vymyšlena a popsána metodika zadání a vyhodnocení 

dočasného pažení v podobě velkorozměrových pažících boxů do matematických modelů, popsány 

jsou i ostatní prvky a jejich metodika zadání. Na základě těchto předpokladů byly zpracovány 

matematické modely tří stavebních jam a jejich variantních provedení v programech Plaxis2D 

v množství 15 modelů a Geo5 v množství 12 modelů. Pro kontrolu vypočtených dat je proveden 

ruční výpočet definitivního ostění z ŽB prefabrikátů a jeho posouzení. Výsledkem diplomové 

práce je vyhodnocení optimálního návrhu technologie a realizace díla na základě vypočtených  

a podrobně vyhodnocených dat. Nechybí zde ani zhodnocení projektu z časového  

a ekonomického hlediska, součástí je také výkresová dokumentace. Závěrem se stává shrnutí, 

úvaha, a doporučení pro výstavbu v rámci matematického modelování a použité technologie.  

Abstract: 

The main objective of this diploma thesis is the complex design and analysis of the temporary 

shoring and the final lining of pit filling stations which are part of the public sewerage system 

of Baska.  Before the proposal itself, an GEOE survey of the areas of interest is evaluated  

and a specific additional GEOE survey is carried out using sampling and laboratory 

measurements, followed by a draft of the technical implementation aspects.  

The methodology and the practical evaluation of temporary shoring is devised and specified 

in the form of large-scale sheeting boxes, in which the mathematical models are described, 

together with other elements and the methodology for their completion.  Based on these 

assumptions, mathematical models of the three pits and of their variant models were 

developed in the Plaxis2D program (15 models in total) and the Geo5 program (a further  

12 models).  Manual calculation is carried out to check the calculated data for the final lining 

with precast reinforced concrete and its assessment. The outcome of this thesis is  

an evaluation of the optimal design and technical implementation on the basis of calculated 

and thoroughly evaluated data.  Project evaluation from the time and economic perspectives is 

included as well as part of the design documentation.  Finally, there is a summary, overall 

assessment and recommendations for the construction of the mathematical models  

and technical aspects.  
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1_Úvod k dané problematice 
 

 

 Historii naší civilizace provází velice mnoho významných událostí, které lidstvo 

posunuly o značný kus cesty kupředu ve svém vývoji. Jedním ze stavebně-inženýrských 

milníků našeho civilizačního růstu je výstavba veřejné kanalizace. Pro dnešního člověka 

naprosto samozřejmá věc, bez které bychom sotva v tomto počtu a ve zdraví na planetě 

přežili. Kdy a kde byla vybudována vůbec první kanalizace není přesně známo. První zmínky  

o existenci veřejného kanalizačního systému a odpadové jámě se vyskytují v mytologii 

semitských Akadů v Babylonu okolo roku 2600 před Kristem. Na území České republiky jsou 

nejstarší zprávy o odvádění odpadu z doby raného středověku. Veřejná kanalizace je dnes  

i v menších obcích nezbytnou součástí. Je proto jen otázkou času než dojde k její výstavbě 

v lokalitách kde ještě není.  

 Jednou z těchto lokalit je obec Baška. Zde již výstavba kanalizace probíhá. Díky 

výškové členitosti území dojde k vybudování výtlačných řádů a čerpacích stanic. Úkolem této 

diplomové práce je navrhnout a posoudit stavební jámy pro čerpací stanice kanalizace v již 

výše jmenované obci v Moravskoslezském kraji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 1: Lokalizace obce Baška, zdroj: www.mapy.cz 
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 Obec je vzdálená 6 km od Frýdku-Místku směrem Frýdlant nad Ostravicí. Na obrázku 

č.2 je rozdělení jednotlivých katastrálních území, na nichž se stavba kanalizace realizuje. 

Nadmořská výška zájmového území se vzhledem k značné rozlehlosti oblasti pohybuje mezi 

296 až 359 m n.m. 

 

 

 Celkem je realizováno osm čerpacích stanic (ČS1-ČS8), z nichž tři jsou předmětem 

této diplomové práce. Jsou to čerpací stanice ČS2, ČS4 a ČS8, všechny realizované v roce 

2012. Celková situace s vyznačením přesné polohy každé čerpací stanice je v příloze č.1-1. 

Čerpací stanice ČS2 se nachází v oblasti 1B, podrobná situace této čerpací stanice je v příloze 

č.1-2. Čerpací stanice ČS4 náleží oblasti 3B, její podrobná situace je v příloze č.1-3 a čerpací 

stanice ČS8 se nalézá v oblasti 2A, jejíž podrobná situace je v příloze č.1-4. 

 Je zde navržen celý proces výstavby od vyhodnocení inženýrsko-geologického 

průzkumu, který je doplněn vlastní průzkumnou činností. Dále pak návrh technologie pažení, 

statické řešení a posouzení dočasného a definitivního pažení těchto jam. Tvorba 

matematických modelů je realizována v programech Plaxis2D a GEO5. Dále je zde uvedeno 

vyhodnocení výsledků z těchto modelů a jejich srovnání. Součástí je také ekonomické  

a časové zhodnocení celého projektu. 

Obr. 2: Zájmové území stavby 
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1.1 Geomorfologické členění zájmové oblasti 

 Vnější Západní Karpaty 

 Západobeskydské podhůří 

 Podbeskydská pahorkatina 

 Třinecká brázda 

 

 Vnější Západní Karpaty geomorfologická soustava v rámci Západních Karpat na 

Východní Moravě a ve Slezsku; plocha 7185,96 km2; soustava mladých vrásnozlomových 

flyšových pohoří vyvrásněných v průběhu alpinského vrásnění ve třetihorách; nejvyšší bod 

Lysá hora 1323,3 m v Moravskoslezských Beskydech; dělí se na podsoustavy: Jihomoravské 

Karpaty, Středomoravské Karpaty, Moravsko-slovenské Karpaty, Západobeskydské podhůří 

a Západní Beskydy.[13] 

 

 Západobeskydské podhůří podsoustava Vnějších Západních Karpat; pruh nižšího 

terénu při úpatí výrazného svahu Západních Beskyd na Východní Moravě a ve Slezsku, 

z území ČR pokračuje na území Polské republiky, část na našem území (geomorfologický 

celek) se nazývá Podbeskydská pahorkatina; složená z kry kulmských a devonských hornin 

s pokryvem neogenních a čtvrtohorních usazenin a vyvřelin; vyznačuje se pahorkatinným  

až vrchovinným povrchem, na rozvodích jsou zbytky neogenních zarovnaných povrchů, místy  

se vyskytují pedimenty a kryopedimenty, ve vrchovinných částech jsou i kryoplanační terasy 

(Ondřejník); část na východ od řeky Bečvy byla v pleistocénu zasažena pevninským 

ledovcem, který přišel z Polska; v Porubské bráně ledovcové body přetékaly přes dnešní 

evropské rozvodí do povodí Dunaje (významné místo pro napojení severského a alpského 

zalednění); vrchovinné části jsou zalesněné, v pahorkatinách převládají pole a louky.[13] 

 

 Podbeskydská pahorkatina celek Západobeskydského podhůří; členitá pahorkatina; 

plocha 1508 km2, střední výška 353,0 m, střední sklon 4°20´; budovaná křídovými  

a paleogenními flyšovými horninami vnější skupiny příkrovů (podslezskou a slezskou 

jednotkou) s vyvřelinami těšínitů, krami kulmských a bradly jurských hornin a neogenními  

a kvartérními sediment; pásmo vrchovin, pahorkatin a brázd SV-JZ směru, s převážně erozně 

denudačním povrchem na hluboce denudované příkrovové struktuře, s četnými příkrovovými 

troskami, zbytky zarovnaných povrchů, při úpatí Hostýnských vrchů a příkrovových trosek 
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jsou pedimenty; průlomová údolí a tvary vzniklé v důsledku zásahu pevninského ledovce 

v pleistocénu; ve sníženinách velké náplavové kužely; nejvyšší bod Skalka 964,2 m v okrsku 

Ondřejník.[13] 

 

 Třinecká brázda podcelek v severoýchodní části Podbeskydské pahorkatiny; plocha 

183,06 km2, střední výška 360,3 m, střední sklon 3°10´; flyšové komplexy podslezské  

a slezské jednotky, vyvřeliny těšínitové asociace, kvartérní pokryvy; mělká erozně denudační 

sníženina mezi Lysohorskou hornatinou a Těšínskou pahorkatinou, vzniklá v méně odolných 

horninách, na dně akumulační povrch spojených mladopleistocenních náplavových kuželů, 

říční terasy s pokryvem sprašových hlín, při okrajích erozně denudační georeliéf se zbytky 

zarovnaných povrchů; nejv. bod Skalická strážnice 438,1 m ve Frýdecké pahorkatině.[13] 

 

1.2_Inženýrsko-geologický průzkum 
 

 Inženýrsko geologický průzkum byl provedený firmou AZGEO s.r.o. v následujícím 

rozsahu. Nově provedenými průzkumnými sondami je geologický profil ověřen do hloubky  

až 7,5 m pod ú.t. V minulosti realizovanými průzkumnými sondami na zájmové lokalitě byl 

geologický profil ověřen do hloubky až 12,0 m pod ú.t. Celkem bylo provedeno 35 jádrových 

vrtů. Vrtná prozkoumanost území je znázorněna v příloze č.2-1 Přehledná situace lokality 

s vyznačením průzkumných prací. 

 

1.2.1_Geologické poměry zájmové lokality  
 

 Předkvartérní podloží  

 Podloží kvartérní sedimentaci tvoří v zájmovém území horniny podslezské a slezské 

jednotky paleogenního až křídového stáří. Jedná se o vápnité i nevápnité jílovce, prachovce, 

pískovce, křemenné pískovce, rohovcové pískovce (velmi tvrdé), svrchu převážně zcela  

až mírně zvětralé, nebo ve formě eluvií. Jednotlivé vrstvy hornin se navzájem rytmicky 

střídají v méně či více mocných vrstvách. S přibývající hloubkou míra alterace hornin klesá. 

Svrchní část zcela zvětralá na eluvia charakteru zemin dosahuje nejčastěji mocnosti mezi  

0,5 až 1 m, místy až téměř 2 m. Jejich povrch byl vrtnými pracemi ověřen nejčastěji 
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v rozmezí cca 4 - 5 m pod terénem (300,9 – 324,2 m n.m.) V místě vrtu J-35 dokonce horniny 

vystupují až téměř k povrchu terénu.  

 Kvartérní sedimenty 

 Na erozní povrch předkvartérního podloží přímo nasedá akumulace údolní terasy 

holocenního stáří, jenž je tvořena písčitojílovitoprachovitými štěrky a v menší míře i nepříliš 

mocnými polohami fluviálních písků, místy až štěrkopísků. Jedná se o středně ulehlé, místy 

až ulehlé velmi hrubozrnné, převážně písčité štěrky, hnědé, hnědošedé a hnědorezavé barvy. 

Často jsou i zahliněné či zajílované, přesto dosahují značné propustnosti. Valouny štěrku jsou 

většinou dobře opracované až poloopracované. Místní štěrky jsou silně kamenité a balvanité, 

velikosti balvanů štěrkovitých sedimentů v zájmovém území často dosahuje 30 – 40 cm 

v delší ose. Mezerní hmotu tvoří nejčastěji středně zrnitý až hrubozrnný písek, místy 

s proměnlivým stupněm zajílování a zahlinění. Fluviální štěrky a štěrkopísky byly vrtnými 

pracemi ověřeny v celém prostoru nivy řeky Ostravice a jejích přítoků, kde tvoří souvislou 

vrstvu. Vrtem J-33 a několika archivními vrty byly zastiženy štěrkové akumulace. 

 Dalším členem kvartérního sledu zemin na zájmové lokalitě jsou polohy eolických 

sedimentů. Sprašové hlíny tvoří nejsvrchnější část vrstevního sledu na východním a západním 

okraji zájmové plochy, mimo území samotné nivy Ostravice. Průzkumnými pracemi byly 

ověřeny na řadě míst v členitém prostoru okolo přehrady Baška a ve východní části 

zájmového území. V západní části zájmového území v Kunčičkách u Bašky byly zastiženy 

pouze vrtem J-22. Jedná se o prachovité jíly, nejčastěji tuhé až pevné konzistence. Ověřená 

celková mocnost těchto zemin na zájmové lokalitě činí 0,2 – 5 m, průměrně zde však dosahují 

cca 3 m. 

 Posledním zastiženým členem vrstevního sledu v zájmovém území jsou polohy 

antropogenních navážek. Navážky zde tvoří nejsvrchnější pokryvné vrstvy a nalézají  

se v celém prostoru zájmového území, především v jeho nejzastavenějších částech. Navážky 

jsou převážně nesoudržné. Jsou tvořeny stavebním odpadem, v němž převládají cihly, struska, 

škvára, štěrk, písek a jiné úlomky, často promísené hlínou. Vrtnými pracemi ověřená mocnost 

poloh antropogenních navážek v zájmovém území se pohybuje v rozmezí 0,2 – 2,9 m. 

Průměrně navážky dosahují cca 1,1 m. 
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1.2.3_Hydrogeologické poměry zájmové lokality  
 

 Z hydrogeologického hlediska je v zájmovém území vyvinuta hlavní, souvislá 

kvartérní zvodeň, která je vázána na prostředí vrstvy fluviálních jílovito-písčitých štěrků až 

štěrkopísků. Podzemní voda je převážně mírně napjatá, což způsobují nadložní izolátorské  

až poloizolátorské jílovité hlíny. Úroveň hladiny podzemní vody v kvartérní zvodni  

je v zájmovém území těsně spjata s výškou hladiny vody v Ostravici, resp. s režimem 

srážkových úhrnů. Aktuálními vrtnými pracemi byla ověřena i mělká podpovrchová 

pseudozvodeň (sezónní zvodnění mělkých, podpovrchových vrstev), která byla vázána na 

navážkové vrstvy, případně písčité až štěrkovité fluviální až deluvio-eolické jílovité hlíny. 

Tato pseudozvodeň ale není souvislá a je silně závislá na množství srážkových úhrnů. 

 Směr proudění podzemní vody probíhá v západní části území směrem 

k severovýchodu, ve východní části pak směrem k severozápadu do řeky Ostravice, která zde 

tvoří místní erozní bázi. Úroveň hladiny podzemní vody byla zaměřena při vrtných pracech  

a následně ve vystrojených objektech, ve kterých byly realizovány orientační hydrodynamické 

zkoušky a pohybovala se v rozmezí úrovní 302,65 až 354,6 m n.m. Výsledky záměrů hladiny 

podzemní vody jsou přehledně interpretovány plošnou formou v příloze č.2-2 Izolinie hladiny 

podzemní vody.  

 

1.3_Vlastní průzkumná činnost – IG průzkum 
 

  Z důvodu co nejreálnějšího zadání geologie do matematického modelu byla 

provedena vlastní průzkumná činnost v následujícím rozsahu. U každé čerpací stanice byl 

odebrán vzorek svrchní vrstvy GT1 (názvosloví a rozdělení kvazihomogenních celků  

se nachází v kapitole 2), u které firma AZGEO neprovedla laboratorní měření. Kvůli 

zachování reprezentativnosti vzorku nebyla vzdálenost mezi odběrem vzorku a čerpací stanicí 

větší než dva metry. Vzorky nesou pracovní označení dle čerpacích stanic, jsou to tedy vzorky 

ČS2, ČS4 a ČS8. Vzorek ČS4 byl odebrán po odkopání ornice o mocnosti 20 cm. Vzorky 

ČS2 a ČS8 byly odebrány v již stávajících blízkých jámách. Všechny vzorky byly odebrány 

jako porušené, což pro dané potřeby zkoušek bylo dostačující. Fotodokumentaci z odběru 
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vzorku ČS8 lze shlédnout na obr. č.3, odběr vzorků ČS2 a ČS4 je fotograficky 

zdokumentován v příloze č.4-5. 

 

 

 

 

 Každý vzorek byl v den odběru převezen do laboratoře Vysoké školy  

báňské – Technické univerzity Ostrava, Fakulty stavební, katedry geotechniky, kde byly 

vzorky umístěny do sušárny. Vzorky byly zkoušeny dle předepsaných norem za účelem 

zjištění požadovaných parametrů (viz kapitola 2.2). 

 

   

Obr. 3: Vlastní průzkum, jáma ČS8, autor: Jaroslav Zdvořák  
a) místo odběru b) detail místa odběru c) odebraný vzorek 
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2_Vyhodnocení IGP a návrh technologie pažení 
 

 

 V následujícím textu jsou zhodnoceny jednotlivé geologické kvazihomogenní vrstvy 

vyskytující se na jednotlivých místech lokality. Jednotlivé vrstvy jsou označeny jako 

geotechnické typy (GT) stejných fyzikálně-mechanických vlastností a stejné geneze. Tyto 

parametry vycházejí jednak z laboratorních analýz vzorků zemin, a dále z tabulkových hodnot 

uvedených v ČSN 73 1001 dle provedeného zatřídění. Uvedené hodnoty jsou reprezentativní 

pro celou popisovanou vrstvu. Z inženýrsko-geologického hlediska byly na základě litologie, 

geneze a geomechanických vlastností vyčleněny geotechnické typy GT1 až GT8. 

 

Tab. 1: Schematický vrstevní sled s uvedením geotechnických typů 

 

 Získané hodnoty fyzikálně-mechanických vlastností vychází z laboratorních analýz 

vzorků zemin z nově realizovaných i archivních sond a ze směrných normových 

charakteristik.  

Vzhledem k velké různorodosti materiálového složení GT1, jejich kyprosti, jejich 

nevelkým mocnostem a také vzhledem k tomu, že bylo předpokládáno jejich odstranění 

v průběhu stavby bez zpětného využití, firma provádějící průzkumnou činnost tuto vrstvu 

nepodrobila laboratorním zkouškám.  

Stratigrafie Litologický typ Zatřídění dle: 
ČSN 73 1001 

Zatřídění dle: 
ČSN EN ISO 
14688-1, ČSN 

EN ISO 14689-1

Geotechnický 
typ 

Ověřená 
mocnost  

od – do [m] 

Antropogén 
Antropogenní 

navážky 
Y Mg GT 1 0,2 - 2,9 

Kvartér 

Eolické 
sedimenty 

F6 CI, F6 CL, F4 
CS 

clSi, sasiCl GT 2 0,2 - 5,0 

Deluviální 
sedimenty 

F6 CI clSi GT 3 1,2 - 1,5 

Fluviální 
(náplavové jíly a 

hlíny) 

F8 CH, F6 CI, F6 
CL, F4 CS, F2 

CG, F3 MS 

clSi, sasiCl, siCl, 
grclSi, saSi GT 4 0,2 - 6,0 

Fluviální písky 
S3 S-F, S4 SM, 

S5 SC 
clSa, siSa GT 5 0,3 - 6,0 

Fluviální štěrky 

G3 G-F, G3 G-F-
Cb, G3 G-F-b G4 
GM, G4 GM-Cb, 
G4 GM-b, G5GC 

saGr, saGr-co, 
saGr-bo, saclGr, 
saclGr-b, saclGr-

bo 

GT 6 0,2 - 6,5 

Paleogén 
-  

křída 

Eluvia 
horninového 

podloží 
R6 R6 GT 7 0,1 - 1,8 

Pískovce, jílovce, 
prachovce 

R6-R4 R6-R4 GT 8 0,2 - 6,0 
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Tab. 2: Fyzikálně-mechanické vlastnosti hornin a zemin dle GT 
 GT1 GT4 GT4-1 GT4-2 GT6 GT7 GT8 

Objemová tíha 
γunsat [kN.m-3] 20,0 21,0 18,0 21,0 19,0 20,0 20,0 

Objemová tíha 
γsat [kN.m-3] 22,0 23,0 20,0 23,0 21,0 22,0 22,0 

Modul 
přetvárnosti 
Edef [MPa] 

13,4 4,0 6,0 3,0 80,0 12,5 100,0 

Efektivní 
soudržnost  
cef [kPa] 

0 12,0 12,0 12,0 0* 28,0 100,0 

Efektivní úhel 
vnitřního tření 

φef [°] 
27,0 20,0 29,0 21,0 32,0 31,0 38,0 

Koeficient 
filtrace 

kx, ky [m/den] 
0 0 0 0 * 0 0 

Poissonovo číslo  
ν 0,3 0,35 0,35 0,4 0,25 0,25 0,25 

* ČS2 = 1,69.10-5; ČS4 = 5,13.10-6; ČS8 = 8,1.10-4 

2.1_Vyhodnocení IGP v místech projektovaných čerpacích stanic 
 

V místech projektovaných čerpacích stanic ČS2 a ČS8, dosahují dna stavebních jam 

až do prostředí geotechnických typů GT7 a GT8. Těžitelnost hornin a zemin těchto vrstev 

závisí na charakteru eluvií a míře alterace (zvětrání) jednotlivých horninových vrstev. 

Dle normy ČSN 73 3050 spadá GT7 do třetí a čtvrté třídy těžitelnosti, vrstva GT8 potom 

náleží do čtvrté a páté třídy těžitelnosti. 

 

 Čerpací stanice ČS2 

 Geologická stavba byla v místě projektované čerpací stanice ověřena vrtem J-ČS2 

realizovaným do hloubky 7,5 m p.t. Vrtný profil popisující geologickou situaci této čerpací 

stanice se nalézá na obr. č.4. Do hloubky 2,6 m p.t. byly zastiženy vrstvy navážek. Svrchní 

část do hloubky cca 1 m p.t. tvoří beton a kamení, níže do hloubky cca 2,3 m p.t. potom 

balvany břidlice a prachovců promísené hlínou a do 2,6 m p.t. poloha tuhé písčité hlíny. Pod 

navážkami se nachází cca 0,5 m mocná poloha náplavových prachovitopísčitých jílů tuhé 

konzistence. Níže v hloubkovém intervalu 3,1-5,2 m byly ověřeny polohy středně ulehlých, 

písčitých štěrků hnědé až hnědošedé barvy. Fluviální štěrky obsahují i kameny a balvany 

pískovců o velikosti až přes 30 cm. Mezerní hmotou jsou zde středně zrnité, jílovité písky. 
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V hloubce 5,2 m p.t. nasedají štěrkové polohy na eluvia zvětralých pískovců. Eluvia mají 

charakter ulehlých, zvrstvených, středně zrnitých, prachovitojílovitých písků. Od 6,5 m p.t. 

byly zastiženy i eluvia jílovců charakteru středně plastických jílů pevné konzistence . Poslední 

ověřenou polohou na lokalitě jsou silně zvětralé, šedé pískovce. Naražená hladina podzemní 

vody byla zaznamenána v hloubce 3,9 m p.t., ustálená v hloubce 3,42 m p.t. V místě 

plánované čerpací stanice ČS2 byla ověřená mocnost kolektoru štěrkopísků 2,1 m a koeficient 

filtrace odpovídal 1,69.10-5 m.s.-1 s přítokem do jámy 0,37 l.s-1.  

 
  Obr. 4: Geologická dokumentace vrtu J-ČS2, Zdroj: AZGEO s.r.o. 
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 Čerpací stanice ČS4  

Geologická stavba byla v místě projektované čerpací stanice ověřena vrtem J-ČS4 

(geologická dokumentace je v příloze č. 3-1), realizovaným do hloubky 6,0 m p.t. Středně 

ulehlé, hlinité štěrky tvoří svrchní část vrstevního sledu na lokalitě do hloubky 0,4 m p.t. 

Obsahují valouny a kameny pískovce o velikosti do 13 cm, mezerní hmotou je hlína písčitá, 

tuhá. V hloubkovém rozmezí 0,4-0,7 byla zjištěna poloha tuhé, plastické, náplavové písčité 

hlíny. Níže až do hloubky 2,0 m p.t. byl zastižen náplavový, prachovitopísčitý, středně 

plastický jíl šedé barvy, do 1,0 m p.t. tuhé, níže měkké až velmi měkké konzistence a zvýšené 

vlhkosti. Pod vrstvami soudržných zemin byly ověřeny fluviální štěrkovité sedimenty.  

Do hloubky 3,8 m p.t. se jedná o písčitojílovitý štěrk, středně ulehlý, s valouny a kameny 

pískovců o velikosti do 10 cm a mezerní hmotou tvořenou plastickou písčitou hlínou až jílem. 

Poslední zastiženou polohou zemin byly středně ulehlé, hlinité štěrky šedé barvy, s valouny  

o velikosti do 6 cm a mezerní hmotou tvořenou plastickou písčitou hlínou až jílem. Hladina 

podzemní vody byla naražena v hloubce 2,5 m p.t. a ustálila se v hloubce 1,43 m p.t. 

V prostředí plánovaného umístění čerpací stanice ČS4 byla ověřena mocnost hlavní kvartérní 

zvodně 4,0 m a koeficient filtrace dosahovat hodnoty K = 5,13.10-6 m.s-1 s přítokem do jámy 

0,68 l.s-1. 

 Čerpací stanice ČS8: 

 Geologická stavba byla v místě projektované čerpací stanice ověřena vrtem J-ČS8 

(geologická dokumentace je v příloze č. 3-1) realizovaným do hloubky 6,0 m p.t. 

Antropogenní navážky tvořené prohliněnou struskou a škvárou zde tvoří svrchní 1,7 m mocný 

horizont. V intervalu 1,7-2,0 m p.t. byla ověřena vrstva náplavového, tuhého, lehce písčitého 

prachovitého jílu se střední pasticitou. Podložní, fluviální písčitojílovité štěrky byly zastiženy 

v hloubkovém rozmezí 2,0-4,1 m p.t. Obsahují valouny, kameny, ale i balvany pískovců  

o velikosti přesahující mnohdy 30 cm. Mezerní hmotu tvoří středně zrnitý jílovitý písek až 

písčitý jíl. Předkvartérní sedimentace je v intervalu 4,1-5,7 m tvořena eluvii pískovců 

charakteru ulehlého, prachovitojílovitého písku, středně zrnitého, hnědožlutorezavého, místy 

s úlomky silně zvěralých hornin do obsahu cca 15% z celkového objemu. Poslední zastiženou 

vrstvou byly hnědožlutorezavé silně až mírně zvětralé pískovce. Naražená hladina podzemní 

vody byla zaznamenána v hloubce 2,1 m p.t. a ustálená hladina podzemní vody byla 

následujícího dne zaměřena v hloubce 1,98 m p.t. V místě plánované čerpací stanice ČS8 byla 

ověřená mocnost kolektoru štěrkopísků 2,1 m a koeficient filtrace odpovídal 8,1.10-4 m.s-1 

s přítokem do jámy 3,13 l.s-1.   
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2.2_Vlastní průzkumná činnost – laboratorní měření 
  

Byly zjišťovány tyto parametry: 

 

1. Vlhkost zeminy dle ČSN CEN ISO / TS 17892-1 

2. Zrnitost dle ČSN CEN / TS 17892-4 

3. Přetvárné parametry zeminy dle ČSN CEN ISO / TS 17892-5 

4. Pevnostní parametry zeminy dle ČSN CEN ISO / TS 17892-10 

 

2.2.1_Stanovení vlhkosti zeminy ČSN CEN ISO / TS 17892-1 
 

 Vlhkostí zeminy rozumíme množství vody obsažené v zemině, které je možno 

odstranit ze zeminy při teplotě 100-110°C do ustálené hmotnosti. Vyjadřuje se jako podíl 

hmotnosti vody k hmotnosti vysušené zeminy. 

    

    Vzorec 1, Výpočet vlhkosti; Zdroj: [1] 

mw …...  Hmotnost vody v pórech 

md  …... Hmotnost vysušené zeminy 

 

Postup zkoušky: 

 Do čisté, vysušené a předem zvážené váženky (hmotnost m1) bylo vloženo cca 50g 

jemnozrnné zeminy obsahující zrna do průměru 2 mm a odváží se (hmotnost m2). Váženka 

byla umístěna do sušárny a zemina vysušená do ustálené hmotnosti (24 hodin). Po vysušení 

váženka vychladla. Pak byla zemina zvážena i s váženkou (hmotnost m3). 

 

Vyhodnocení: 

 Po dosazení do vzorce byla zjištěna vlhkost: 

   Vzorec 2, Výpočet vlhkosti; Zdroj: [1] 

 

Výsledky vyhodnocení a celý výpočetní postup je vyhotoven v příloze č.4-1. 
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Obr. 5: Zrnitostní prosévací  
              zkouška,   
              autor: Jaroslav Zdvořák 

2.2.2_Stanovení zrnitosti zemin ČSN CEN ISO / TS 17892-4 
 

 Zrnitost neboli granulometrické složení zemin udává 

hmotností podíl jednotlivých velikostních skupin zrn 

zeminy na celkovém složení zeminy. Granulometrické 

složení zeminy je znázorněno graficky křivkou zrnitosti, což 

je součtová čára, jejíž každý bod udává kolik procent 

z celkové hmotnosti vzorku činí hmotnost všech zrn 

menších než určitý průměr zrna d v milimetrech. 

 Prosévací zkouška (sítový rozbor) byla provedena 

pro zeminy s ekvivalentním průměrem >0,063 mm. Je-li 

podíl propadu skrz nejmenší síto (0,063 mm) větší než 10%, 

je nutné provést hustoměrnou zkoušku. 

 

 

Postup zkoušky:  

Zemina byla upravena tak, aby byla od sebe 

oddělena jednotlivá zrna. Takto připravená navážka je 

nasypána na vrchní síto již sestavené sady normovaných sít, 

uzavřená do prosévacího přístroje a minimálně šest minut 

proséváme. Zbytky na jednotlivých sítech jsou odváženy  

a je vypočten procentuální podíl z celkové navážky. 

Zkouška byla provedena pro tři různé vzorky, pro každý 

vzorek dvě zkoušky, to znamená, že celkem tato zkouška byla 

provedena šestkrát. 

 

 

Vyhodnocení: 

 Výsledné hodnoty jsou vyneseny do semilogaritmického grafu pro křivku zrnitosti,  

viz příloha č.4-2. Následně jsou jednotlivé zeminy zatřízeny dle ČSN 73 6133 a dle ČSN EN 

14688-2. 
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2.2.3_Stanovení stlačitelnosti zemin v edometru ČSN CEN ISO/TS 17892-5 
 

 Tímto názvem se označují parametry oedometrický modul přetvárnosti  

a oedometrický modul pružnosti, ty se využívají při výpočtu sedání. Grafickým řešením je 

oedometrická křivka stlačitelnosti. 

 

Postup zkoušky: 

1) Odebere se vzorek zeminy s původní vlhkostí. 

2) Stanoví se počáteční výška vzorku h a počáteční objem v0 (v závislosti  

na velikosti oedometrického prstence). 

3) Zkušební vzorek umístěn do oedometrického prstence mezi suché filtrační destičky 

(rovnoměrné po celé ploše válce). 

4) Nanese se 1. stupeň zatížení, který by měl zhruba odpovídat napětí v hloubce odběru  

(např. závaží o hmotnosti 5 kg vytvoří napětí 0,05 Mpa). 

5) Záznam hodnoty stlačení odpovídající ustálenému sedání. 

6) Postupně se nanáší další zatěžovací stupně. Napětí ve zvoleném časovém odstupu  

se postupně zvyšují, až je dosaženo napětí cca o 30% vyšší, než jakému má být zemina 

v budoucnu vystavena (vhodné jsou např. stupně 0,05;0,1;0,15;0,2;0,3;0,4;0,5; Mpa). 

 

 

Vyhodnocení: 

 Z výsledků měření se stanoví závislost poměrného přetvoření na napětí a dále 

příslušný modul přetvárnosti. 

 

∆
   Vzorec 3, Výpočet přetvoření; Zdroj: [3] 

 

Jednotlivá čtení pro zatěžovací stavy: 

. . .   Vzorec 4, Výpočet modulu přetvárnosti; Zdroj: [3] 

 

Vyhodnocení a výpočet je uveden v příloze č.4-3. 
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2.2.4_Krabicová smyková zkouška ČSN CEN ISO / TS 17892-10 
 

 Zkouška slouží ke zjištění pevnostních parametrů 

zeminy (c-soudržnost, φ-úhel vnitřního tření). Pevnost 

zeminy je nutné znát ke statickému řešení úloh z mechaniky 

zemin pro výpočet únosnosti zemin, stability svahu, výpočet 

zemních tlaků atd. Při namáhání zeminy dojde nejčastěji 

k porušení smykem. Smyková pevnost zeminy τ-smykové 

napětí, při němž se vzorek zeminy usmykne při stálém 

normálovém napětí σ. Vzhledem k účelu těchto parametrů, 

tj. zadání vstupních hodnot do matematického modelu, jsou 

nutné efektivní parametry φ a c. 

 

 

 

Vzorec 5, Výpočet smykové a normálové síly; Zdroj: [4] 

T – smyková síla ve smykové ploše 

N – normálová síla ke smykové ploše 

A – velikost smykové plochy 

 

Postup zkoušky: 

 Vzorek zeminy vložíme do smykového přístroje mezi porézní destičky. Vzájemnou 

polohu nepohyblivé a pohyblivé části zajistíme šrouby procházející oběma částmi krabice. 

Nejmenší napětí by mělo odpovídat napětí geostatickému, které působilo na zeminu v té 

hloubce, odkud byl vzorek odebrán. Bylo zvoleno zatížení 0,01 MPa, 0,02 MPa a 0,04 MPa.  

Po zatížení vzorku vyčkáme na konsolidaci zeminy (délka konsolidace závisí na typu 

zeminy). K výpočtu smykového napětí se použije kalibrační křivka příslušného dynamometru, 

umožňující přepočet mezi deformací a smykovou silou. 

Vyhodnocení zkoušky: 

 Výsledky zkoušky a hodnoty zaváděné do matematického modelu jsou znázorněny  

a uvedeny v příloze č.4-4. 

Obr. 6: Krabicová smyková zkouška,    
    autor: Jaroslav Zdvořák 

	  Platí: 
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Obr. 7: Ukázka smontovaného    
             pažícího boxu VB100,  

               autor: Jaroslav Zdvořák 

2.3_Návrh technologie dočasného pažení 
 

V tomto konkrétním případě budou použity 

velkorozměrové boxy VB100. Principiálně tato 

technologie spočívá na bázi hnaného pažení. Jsou  

to nejvšestrannější pažící boxy, které jsou pevné, 

robustní a vysoce odolné (snesou zemní tlak až  

54,3 kN/m2). Jedná se o nejpoužívanější pažící box 

pro hloubku až 6 m. Je vhodný v případech velkých 

bočních tlaků v blízkosti velkých staveb, domů, 

frekventovaných cest, při nevyloučení dopravy 

apod. Lze ho uložit do předem vykopané jámy nebo 

použít zátažný způsob pro osazení do výkopu. 

Základní box lze osadit nižšími nástavbovými boxy. 

Základní vnitřní šířka boxu je 830-1328 mm  

a pomocí mezitrubek ji lze rozšířit na maximální 

šířku 4000 mm. Hmotnost boxu je od 1849 kg. 

 
Tab. 3: Pažící box VB100 – specifikace 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 L [m] H [m] tPI [mm] Lc [m] hc [m] ed [kN/m2]

Základní box  4,0 2,44 100 3,61 1,52 29,65 
Nástavec 4,0 1,33 100 3,61 - 29,65 

L Délka desky  

H Výška  

tpi Tloušťka desky 

Lc Vzdálenost rozpěr  

hc Průchodná výška potrubí 

b Šířka výkopu  

bc Pracovní šířka 

ed Maximální zatížení 

Obr. 8: Pažící box VB100 – schéma, zdroj [25]

Základní box 

Nástavec 
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Obr. 9: Ukázka boxu VB100, autor: Jaroslav Zdvořák  
a) Pažící box VB100 rozměry 2,4x3,5 m b) Pažící box VB100 rozměry 2,4x4m 
c) Vodící profily d) Detail vodícího profilu, kde se zasune a začepuje vřeteno  

e) Vřeteno s rozpěrou f) Vřeteno se dvěma nasunutými rozpěrami 

   

   

   

 

 

 

 

Podrobný technický popis BOXU VB100 včetně návodu ke smontování a obsluze je 

v příloze č.5. 
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     Tab. 4: Parametry stavebních jam 

2.4_Návrh technologického postupu dočasného pažení 
 

 Profily stavebních jam 

jsou uvedené v tabulce č.4. Mezi 

základní technické parametry 

patří kontrola a dodržení směru 

svislého úklonu, mezní odchylky 

rozměrů jsou dle projektové 

dokumentace +100 mm (směrem 

ven z jámy) a 0 mm (směrem do jámy). Výlom provádí obsluha průběžně při prohlubování  

a výztuž provádí předák při spouštění pažení. Rozpojení horniny proběhne kolovým rýpadlem 

Caterpillar M318D, dodatečně ručním sbíjením. Dále bude před zahájením stavebních prací 

provedeno vytýčení energetických sítí správci těchto sítí. V případě vytýčení sítí v profilu 

stavební jámy nebo v jeho bezprostřední blízkosti musí být sítě odkryty ručně, bez vytýčení 

sítí nesmí být práce zahájeny. Druh a typ výztuže jsou již výše popsané těžké boxy VB100. 

Hloubení bude prováděno po vnitřním 

obvodu pažícího boxu tak, aby byl box 

zatlačován v předstihu před hloubením 

profilu o 20 cm, rovněž v případě 

komorového pažení musí být ocelové 

pažnice zatlačovány min. o 20 cm 

v předstihu před kótou dna jámy. Prostor 

výrubu mezi výztuží a čelbou zajišťuje 

předstih pažícího boxu, zamezuje vyjetí 

hornin z boků do profilu díla. Pokud  

by přesto vlivem nepříznivých 

hydrogeologických podmínek došlo 

k vyjetí boků, musí být práce na dalším 

hloubení zastaveny, kaverny neprodleně 

vyplněny materiálem, v případě nutnosti 

výplňovým betonem. Na obrázku č.11 je 

vidět postupné zahlubování jámy ČS2. 

Rozměry stavební 
jámy        [m] 

ČS2 ČS4 ČS8 
 

Ražený výlom    4,0 x 4,0 4,0 x 4,0 4,0 x 4,0 
 

Světlý výlom 3,8 x 3,8 3,8 x 3,8 3,8 x 3,8 
 

 Hloubka jámy   6,2 4,35 4,95 
 

 Hloubka  
upraveného dna  

6,0 4,15 4,75 
 

Obr. 10: Situace jámy ČS2  
autor: Jaroslav Zdvořák 
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Obr. 12: Úprava dna jámy ČS2, autor: Jaroslav Zdvořák 

Obr. 11: Ukázka hloubení jáma ČS2, autor: Jaroslav Zdvořák 

a) Postupné zahlubování a rozpírání boxu c) Detail rozepření 

   

 

 

Po vyhloubení na požadovanou kótu vytvoříme konstrukci dna jámy, skládající se  

z 10 cm silné vrstvy zhutněného štěrku a na této vrstvě bude zhotovena betonová deska 

tloušťky10 cm z betonu C12/15. Fotodokumentace vytvoření dna jámy viz obr.č.12. 

 

   

 

Boxy budou nachystány u každé stavební jámy v množství na celou požadovanou 

hloubku v dosahu stavební šachty. Jako lezní oddělení poslouží typizovaný hliníkový žebřík  

o minimální délce hloubka dna +1,1 m. Bude opřen o box, při sestupu nebo výstupu musí být 

přidržován druhým pracovníkem. Lezení lezním oddělením je v době těžení zakázáno. 

Po celou dobu hloubení bude hladina podzemní vody snižována kontinuálním 

čerpáním. Do prostoru dna bude instalována čerpací jímka o průměru 0,8 m, která bude 

plynule popouštěna tak, aby byla vždy v předstihu o 0,5-1,0 m před hloubením stavební jámy. 

Čerpání bude prováděno výkonným čerpadlem na povrch a voda bude odváděna do nedaleké 
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vodoteče. V případě silných přítoků bude zřízena druhá jímka stejného provedení. Po dobu 

hloubení stavební jámy musí být prováděn geotechnický monitoring.  

Mezi strojní a elektrická zařízení pro hloubení patří zemní stroj (kolové rýpadlo)  

na odtěžování na celou hloubku, na zatlačování pažení a dopravu materiálu na dno jámy. 

Odvoz vytěžené zeminy proběhne nákladním vozem Tatra. Jako další nutné vybavení je 

čerpadlo včetně příslušenství, jedno záložní čerpadlo, elektrocentrála, kango, případně 

kompresor a sbíjecí kladivo. Hadice na čerpání vody musí být uchycena řetízkem k ohlubni 

stavební jámy, nesmí dojít k ostrému zlomu čerpací hadice. 

Při práci v riziku hluku a vibrací jsou pracovníci povinni dodržovat přestávky v práci  

u sbíjecích kladiv SK-9 po 30 min. sbíjení následuje 10 min bezpečnostní přestávka. 

V případě práce za zhoršených světelných podmínek bude pracoviště osvětlovat halogen 

1000 W.  

Objekt stavební jámy včetně ohlubně a včetně technických prostředků v tomto 

prostoru. Za bezpečný stav na pracovišti odpovídá směnový předák. Před zahájením prací 

provede předák kontrolu přístupových cest a pracoviště.  

Všichni zúčastnění pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s pokyny pro obsluhu 

a údržbu použitých strojních a elektrických zařízení. Na povrchu a v bezprostředním okolí 

šachty musí být zachován volný prostor o šířce 1,5 m, na který se nesmí ukládat vytěžená 

zemina ani jakýkoliv materiál. Ohrazení jámy na ohlubni bude provedeno dvoutyčovým nebo 

plným zábradlím do výšky 1,1 m a 1,5 m od hrany jámy a okopovým hrazením z fošen nebo 

pažnic UNION, které musí přesahovat okolní terén min. o 0,3 m, pokud tuto funkci neplní 

pažící box, který není zatlačený méně jak 30 cm nad okolní terén. Bez tohoto okopového 

hrazení smí být prováděny jen práce hloubícím stroje, není povolen vstup pracovníků na dno 

jámy. Stav výstroje šachty a povrchu okolí šachty musí být kontrolován a při zjištění 

anomálie (ujíždění rámu, pokles terénu apod.) musí být provedená potřebná opatření.  

Při odtěžování z hloubení musí pracovníci opustit prostor hloubení. Zavěšování břemen může 

provádět pouze odborně způsobilý, zacvičený pracovník s vazačským průkazem. Obsluha 

musí z bezpečného místa sledovat odtěžování, zatlačování rámu, dopravu materiálu nebo 

nářadí a podle potřeby operaci usměrňuje. Pro případný nouzový transport zraněného 

pracovníka stavební šachtou na povrch musí být v blízkosti ohlubně k dispozici pevná 

(kovová) nosítka s úchyty pro upevnění vázacích prostředků zdvihacího zařízení. Pracovníci 

jsou povinni používat ochranné pomůcky přidělené zaměstnavatelem: pracovní oděv a obuv, 

rukavice, přilba. Druh a počet hasicích přístrojů povinná pro zemní stroj a nákladní auto musí 
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být v následujícím uvedeném množství – zásoba absorpční látky k likvidaci uniklé nebo 

rozlité hořlavé kapaliny v blízkosti pracoviště 1 pytel sorbentu, chráněný před nepřízní počasí. 

Místo uložení materiálu na staveništi potřebného k hloubení jámy určí stavbyvedoucí. 

Vykopání sond, ochrana nebo přeložení sítí zasahujících do terče jámy a jejich vyvěšení  

a ochrana šalováním nebo umístěním do chráničky tak, aby nedošlo k jejich porušení při těžbě 

nebo dopravě materiálu. Snížení terénu, vysvahování 1:10 kolem budoucí jámy, zhotovení 

rampy, v případě nutnosti zpevnění pracovní plochy pro hloubící stroj betonovými panely 

(rozhodne směnový technik), zahloubení ze sníženého terénu do hloubky 0,5 m na půdorys 

jámy a osazení pažícího boxu. Zajištění boků jámy pažením samostatnými díly boxu VB100. 

Další postup spočívá v rozpojování a odtěžování horniny, střídavého zatlačování pažících 

boxů, přidávání nástavců tak, aby nevzniklo nebezpečí pádu horniny do prostoru jámy, zřízení 

čerpací jímky a čerpání vody. 

 

2.5_Návrh definitivního ostění 
 

 Budou použity betonové prefabrikáty od firmy PREFA LOGOS s.r.o. Konkrétně  

se jedná o velké rámové propusti typu IZM 25/10. Po úpravě dna jámy, tedy provedení štěrkové 

vrstvy a vybetonování, osadíme nejprve propust dno IZM 25/10 (rámová propust opatřená dnem o 

tloušťce 250 mm). Na tento díl pak přijdou další rámové propusti IZM25/10 už bez dna, spojení 

propustí musí být zaizolováno podle detailu na obr. č.14,e). Ve volném prostoru 600 mm mezi 

definitivním ostěním a dočasným pažením bude ode dna jámy  

ve výšce 1,5 m vytvořen betonový základ z materiálu C12/15. Tento betonový základ se realizuje 

z důvodu přitížení vlastní čerpací stanice, aby nedošlo účinkem vztlakové síly podzemní vody 

k vyplavení konstrukce čerpací stanice.  

 

Tab. 5: Rozměry propusti IZM 25/10 

Označení  
výrobku 

Délka 
l 

[mm] 

Šířka 
b 

[mm] 

Výška 
h 

[mm] 

Hmotnost
[kg] 

Tloušťka 
stěny 
[mm] 

Světlost
[mm] 

IZM 
25/10 2650 2200 1000 4400 200 

2250 x 
1800 

 Obr. 13: Prefabrikovaná ŽB  
rámová propust IZM, zdroj [24]

l 

h 

b 
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      Obr. 14: Vytvoření definitivního ostění,  
                      autor: Jaroslav Zdvořák 

a) Hotové definitivní ostění ČS2  
b) Hotové definitivní ostění ČS8  
c) Hotové definitivní ostění ČS4 
d) Detail spoje jednotlivých propustí       
  1 - dvakrát těsnící pásek Waterstop   

  2 - cementová malta a zatření spár 
e) Osazení 1. Rámové propusti 
 

Definitivní ostění po vybudování působí jako betonová nádrž. Na obrázku č.14 jsou 

vyfotografovány všechny jámy čerpacích stanic s definitivním ostěním. 
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3_Statické posouzení variantních řešení pažení stavební jámy 
3_matematickým modelováním, tvorba modelů pro zhodnocení 
3_(Plaxis2D, GEO5) 
 

Na začátku je nutno ozřejmit úvahu o vytvoření matematického modelu. Výrobce 

poskytuje ve svém katalogu pouze základní vlastnosti. Jedná se o váhu, výšku, tloušťku, 

šířku, variabilitu umístění rozpěr a hodnotu maximálního zemního tlaku, kterému pažení 

odolá. Výrobcem garantovaná hloubka, pro kterou toto pažení lze použít, je maximálně 6 m. 

Charakteristiky jako modul deformace, moment setrvačnosti a průřezovou plochu výrobce 

neuvádí. Tyto parametry nelze od výrobce získat, protože spočívají v patentu tohoto pažení. 

Stěny boxu jsou duté a jsou vyplněny patentovým žebrováním, které je právě unikátní  

a zajišťuje vynikající odolnost a tuhost tohoto pažení. Jediná firma v ČR distribuující tyto 

boxy je STAVEBNÍ CENTRUM GROUP s.r.o. sídlící v Ostravě. Po ujištění technicko-

obchodním zástupcem, že chybějící údaje opravdu nelze získat, je nutno pažící boxy zadávat 

do modelu parametricky. Vše je popsáno ve vstupních datech pro samotný výpočet. Vlastní 

výpočet dočasného pažení a definitivního ostění je proveden v programu Plaxis2D 2010  

a v programu GEO5 13CS, modulu pažení-posudek. Pro oba použité softwary platí stejné 

vstupní parametry zemin a pažících prvků. Výpočet je proveden ve dvou variantách. První 

variantou je přímé hloubení jámy, druhou variantou je vysvahování jámy 1:10  

a následné dohloubení jámy. Přiblížení se situaci in-situ přispívá přitížení v podobě spojitého 

zatížení dvacetitunovým kolovým rýpadlem, působícího na 3 m délky ve vzdálenosti 4 m od 

okraje jámy. Ve skutečnosti je BOX VB100 zaháněn v předstihu 20 cm před hloubením, tedy 

20 cm je jeden krok. V modelu vytvářeném v programu Plaxis2D je nejprve aktivováno 

spojité zatížení od kolového rýpadla, poté vyhloubena první půlmetrová etáž pro zabudování 

pažení. To je pak zaháněno vždy o půl metru v předstihu před hloubením, tedy jeden krok  

je v modelu půl metru (0,5 m = 1 fáze). Jakmile je dosaženo úrovně hladiny podzemní vody, 

je hloubena ještě navíc půl metru v předstihu jímka pro odčerpávání vody. Po dosažení dna 

jámy se aktivuje 10 cm štěrkové vrstvy, poté se aktivuje betonové dno jámy a v další fázi  

je spočítán stupeň stability. K docílení reálného chování pažení je potřeba zadat horizontální 

fixaci o výšce 1 m na nejspodnější část pažení, která se v modelu Plaxis2D zdeformuje 

v řádech několika centimetrů. Ve skutečnosti je tento box velmi tuhý, k takovéto deformaci 

podle výrobce a i dle zjištění in-situ nedošlo a nedojde. Způsob zadání definitivního ostění  

je popsán v dalším bodu. 
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3.1_Prvky vstupující do matematického modelu 
 

 V následující tabulce jsou konkrétní fyzikálně-mechanické parametry zemin, které 

jsou zadávány jak do programu Plaxis2D, tak do programu GEO5. V tabulce č.7 je pak 

skladba a mocnost vrstev jednotlivých jam. Jáma ČS2 a ČS8 jsou stejného složení,  

ale rozdílných mocností vrstev. Geologie jámy ČS4 je svou skladbou i mocnostmi odlišná  

od ostatních. V dalších bodech je specifikováno zadání všech prvků vstupujících do modelu. 

 Geologie 

Tab. 6: Fyzikálně-mechanické parametry zemin zadávané do matematického modelu 
 GT1 GT4 GT4-1 GT4-2 GT6 GT6-1 GT6-2 GT7 GT8 Štěrk 

γunsat [kN.m-3] 20,0 21,0 18,0 21,0 19,0 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 

γsat [kN.m-3] 22,0 23,0 20,0 23,0 21,0 21,0 21,0 22,0 22,0 23,0 

Edef [MPa] 13,4 4,0 6,0 3,0 80,0 90,0 80,0 12,5 100,0 430,0 

cef [kPa] 0* 12,0 12,0 12,0 0* 0* 6,0 28,0 100,0 0* 

φef [°] 27,0 20,0 29,0 21,0 32,0 35,0 35,0 31,0 38,0 42,0 

kx, ky [m/den] 0* 0* 0* 0* ** 0,44 0,44 0* 0* 0* 

ν 0,3 0,35 0,35 0,4 0,25 0,25 0,3 0,25 0,25 0,2 

*Nulové parametry do programu Plaxis2D zadány hodnotou 0,01 

**Pro ČS2 je K = 1,46 m/den; pro ČS4 K = 0,44 m/den; pro ČS8 je K = 69,98 m/den 

Tab. 7: Geologická skladba matematických modelů a zadávaná HPV 

ČS2 ČS4 ČS8 

Zemina 
Mocnost 

vrstvy 
[m] 

Úroveň 
HPV 
[m] 

Zemina 
Mocnost 

vrstvy 
[m] 

Úroveň 
HPV 
[m] 

Zemina 
Mocnost 

vrstvy 
[m] 

Úroveň 
HPV 
[m] 

GT1 2,6 

3,4 

GT6 0,4 

1,43 

GT1 1,7 

2,0 

GT4 0,5 GT4-1 0,3 GT4 0,3 
GT6 2,1 GT4-2 1,3 GT6 2,1 
GT7 1,8 GT6-1 1,8 GT7 1,6 
GT8  GT6-2 1,65 GT8  

GT8 

 
*Vrstvy GT jsou v tabulce seřazeny tak, jak po sobě následují v modelu od ú.t. dolů 

    Vstupní parametry pažících prvků jsou zadávány do obou programů stejné. Jedná 

se o následující: stěna pažícího boxu, rozpěra, betonové dno a definitivní ostění jámy. 
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 Stěna pažícího boxu 

 V programu Plaxis2D ji zadána funkcí Plate a příslušným nadefinováním souřadnic 

v prostoru modelu, v programu GEO5 je zadána v záložce geometrie a v prostoru souřadnicí  

z (hloubka pod ú.t.). Vstupní parametry pažení jsou odvozené parametricky,  

a to obdélníkovým průřezem s tloušťkou 0,1 m x 1 bm. Jako materiálovou charakteristiku 

používám modul deformace v tahu a tlaku oceli E = 210 GPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Obr. 16: Specifikace pažení a) Plaxis2D b) GEO5 

4,0 m 

2,44 m 

0,1 m 

Obr. 15: Stěna boxu VB100, autor: Jaroslav Zdvořák 
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Obr. 17: Dílec rozpěry boxu VB100, autor: Jaroslav Zdvořák 

 Rozpěry 

Do modelu vstupuje pomocí funkce Fixed and anchor s tím, že jeden prvek je zadán 

jako dva prvky proti sobě, každý s poloviční délkou. Rozpěra se skládá ze začepovaných 

dílčích kusů. Ohybovou tuhost výrobce neuvádí, proto je zadána parametricky. Používáme 

modul deformace pro ocel (210 Gpa). Průřezová plocha je zohledněna osobně změřeným 

převládajícím průměrem dutého průřezu viz obr. č.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Betonové dno  

Tento prvek do modelu v Plaxis2D vstupuje pomocí 

funkce Plate. V modelu je aktivován ve fázi ihned po 

vytvoření štěrkového dna. V programu GEO5 je tento 

prvek nahrazen jednou rozpěrou v místě betonového dna.  

 

 

Obr. 18: Specifikace rozpěry a) Plaxis2D b) GEO5 

 

Obr. 19: Specifikace betonového  
               dna C12/15 v Plaxis2D 

 

11,9 cm 

10,0 cm 

A - průřezová 
plocha dutého 

průřezu 3268 mm2 
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 Definitivní ostění 

 Je zadáváno v Plaxis2D pomocí funkce Plate. Pro zachování reálné situace 

definitivního ostění v modelu musí každá propust představovat uzavřený rám jako  

ve skutečnosti. Aby tohoto bylo dosaženo, je doplněn každý metrový vertikální úsek 

horizontálním prvkem Plate téhož materiálu přes celou šířku jámy, viz obr. č.20. V programu 

GEO5 definitivní ostění simulují svislé pažící prvky a horizontálních prvky-rozpěry s tím,  

že rozteč rozpěr je v první variantě 1 cm na 1 bm v horizontální poloze. Je to z toho důvodu, 

aby bylo dosaženo obdoby uzavřeného rámu jako v Plaxis2D. Je zadána i druhá varianta 

s roztečí 1 m pro srovnání výsledných momentů s programem Plaxis2D. Prostor vzniklý mezi 

dočasným pažením a definitivním ostěním po odebrání dočasného pažení bude zpětně 

zasypán stejnou zeminou, která zde byla před hloubením. 

 

 

 

Způsob zadání 
do Plaxis2D Reálná podoba 

Obr. 20: Způsob zadání definitivního ostění do Plaxis2D 

Horizontální 
prvek IZM 25/10 

Podkladní 
beton C12/15 

Betonové dno C12/15 

Štěrková vrstva 

Vertikální prvek 
IZM 25/10 
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Součástí definitivního ostění je podkladní beton o výšce 1,5 m. V Plaxis2D je zadáván 

jako prvek Plate viz obr. č.22 a prostor mezi svislým prvkem podkladního betonu a vlastního 

definitivního ostění je ponechán definovaný jako odvodněný. V GEO5 je podkladní beton 

jako součást ostění o výšce 1,5 m se svými specifickými vlastnostmi. 

 

   

 

 

  

Obr. 21: Specifikace definitivního ostění IZM 25/10 

a) Plaxis2D b) GEO5 

Obr. 22: Specifikace podkladního betonu C12/15 

a) Plaxis2D b) GEO5 
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3.2_Matematické modelování v Plaxis2D 
 

Model ve variantě s přímým hloubením má rozměry 49,5 m x 30 m. Model ve variantě 

se svahováním má rozměry 124 m x 30 m. V obou variantách je zhuštěna síť v bližším 

prostoru kolem jámy. Ve variantě se svahováním je provedena v první fázi skrývka jedné 

vrstvy. U ČS2 a ČS8 je  to odebrání vrstvy GT1, u ČS4 vrstva GT6. Vzniká tak svahovaná 

jáma o rozměrech 18 m x 18 m se sklony svahu 1:10. Opět se přitíží spojitým zatížením 

kolovým rýpadlem ve stejné vzdálenosti jako ve variantě bez svahování a poté je jáma 

dohloubena. Model pro variantu definitivního stění, který navazuje na obě varianty předchozí, 

je patrný z 3D modelu na obr. č.20.  

  

 Čerpací stanice ČS2 

 

  
 

 Čerpací stanice ČS4 

 

 

Obr. 23: Základní model a vygenerování sítě ČS2 

Obr. 24: Základní model a vygenerování sítě ČS4  

GT6

GT4

GT6

GT7 

GT8

GT1

GT4

GT6

GT7 

GT8
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 Čerpací stanice ČS8 

 

 

 

 

 Čerpací stanice ČS2 – se svahováním  

 

 

  

Obr. 26: Základní model a vygenerování sítě ČS2 se svahováním 

Obr. 25: Základní model a vygenerování sítě ČS4 

GT1

GT4

GT6

GT7 

GT8

GT1

GT4

GT6

GT7 

GT8
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 Čerpací stanice ČS4 – se svahováním  

 

 
 Čerpací stanice ČS8 – se svahováním  

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Základní model a vygenerování sítě ČS4 se svahováním 

Obr. 28: Základní model a vygenerování sítě ČS8 se svahováním 

GT1

GT4-1 

GT4-2 

GT6-1 

GT6-2 
GT8 

GT1

GT4

GT6

GT7 

GT8



VŠB-TUO Fakulta stavební, Katedra geotechniky a podzemního stavitelství                                    

Diplomová práce: Návrh a posouzení stavebních jam pro čerpací stanici                         

 
40 

 
.Bc. Jaroslav Zdvořák

3.3_Matematické modelování v GEO5 
 

Pro výpočet v GEO5 je zvolen modul Pažení posudek. Aby podobně jako v Plaxis2D 

bylo v modelu co nejlépe dosaženo napodobení reálné situace, je zvažováno několik 

předpokladů. Z hlediska zajištění skutečné tuhosti boxu dočasného pažení nahrazuje betonové 

dno jedna rozpěra navíc o stejných parametrech jako rozpěry ostatní. Výpočet definitivního 

ostění představují dvě varianty. První s horizontální roztečí rozpěr 1m a druhá s roztečí 1 cm. 

První variantou je záměr docílit možného srovnání výsledků s výslednými momenty  

a posouvajícími silami s programem Plaxis2D a druhou variantou ověření statického posudku 

definitivního ostění od firmy Prefa logos, vypočteného v programu IDA Nexis32. Srovnání  

a vyhodnocení vnitřních sil dočasného pažení včetně rozpěr a definitivního ostění je věnována 

kapitola 4. Všech 12 provedených modelů v  GEO5 je nastaveno dle tabulky č.8. Zbylé 

vstupní parametry a schémata modelů jsou v příloze č.6-1. 

. 

Tab. 8: Nastavení výpočtu - GEO5 

Celkové nastavení výpočtu: 
Výpočet aktivního tlaku - Coulomb (ČSN 730037) 
Počet dělení stěny na konečné prvky = 20 
Výpočet pasivního tlaku - Caqout-Kerisel (ČSN 730037) 

 

Nastavení výpočtu fáze: 
Metodika posouzení : výpočet podle EN 1997 
Dílčí součinitelé posouzení pažení 
Zadání koeficientů : Standard 
Návrhová situace : dočasná u dočasného pažení, trvalá u definitivního ostění 
Návrhový přístup : 1 - redukce zatížení a materiálu;  
Číslo kombinace : 1 

 

Součinitelé redukce 
zatížení - F 

Souč. 
Kombinace 1 [-] Kombinace 2 [-] 

Nepříznivé Příznivé Nepříznivé Příznivé 

Stálé zatížení γG 1,35 1,00 1,00 1,00 

Proměnné zatížení γQ 1,50 0,00 1,30 0,00 

Zatížení vodou γw 1,30*; 1,00** - 1,00 - 
 

Součinitelé redukce 
materiálu - M 

Souč. Kombinace 1 [–] Kombinace 2 [–] 

Součinitel redukce úhlu 
vnitřního tření γφ 1,00 1,25 

Součinitel redukce 
efektivní soudržnosti γc 1,00 1,25 

Součinitel redukce 
neodv. smykové pevnosti γcu 1,00 1,4 

Součinitel redukce 
Poissonova čísla γv 1,00 1,00 

*pro definitivní ostění IZM25/10  **pro dočasné ostění VB100 
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3.4_Posouzení definitivního ostění jámy – ruční výpočet 
 

Tento výpočet se provádí z důvodu ověření posouzení hlavní nosné výztuže  

ŽB prefabrikátů, a také pro porovnání maximálních momentů působících na spodní rámovou 

propust. Je vycházeno z aktivního zemního tlaku, jehož průběh je spočítán a graficky 

znázorněn v příloze č.7-1. Statické schéma bylo zjednodušeno na oboustranně vetknutý 

nosník, který nahrazuje spodní rámovou propust po její výšce 1 m. V příloze č.7-1 se nachází 

též statický výpočet a posouzení této jedné rámové propusti. Na obrázku č.29 je 3D model 

propusti IZM 25/10 s hlavní nosnou výztuží. 
. 

Tab. 9: Použité normy pro posouzení ŽB propusti IZM25/10 

ČSN 73 6206  Navrhování betonových a železobetonových mostních konstrukcí 

ČSN EN 206-1  Beton část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN 73 1001  Základová půda pod plošnými základy 

ČSN 73 0037  Zemní tlak na stavební konstrukce 

ČSN EN 12 390-8  Zkoušení ztvrdlého betonu – hloubka průsaku tlakovou vodou 
. 

Tab. 10: Použitý materiál na ŽB propust IZM25/10 

Beton C30/37 (prostředí XF4) 

CHRL: Cl 0,2
Maximální velikost zrna D22 
Konzistence S2
Maximální průsak 50 mm 

Ocel 10 505 (B500B) 
Konstrukční svary uvažovány dle požadavku 
na svařování této oceli

 

 

 

 
  

Obr. 29: 3D model propusti IZM 25/10 s hlavní nosnou výztuží ØR14 

C30/37 

B500B ØR14 
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4_Vyhodnocení, interpretace výsledků, ekonomické a časové_zhodnocení, 
4_doporučení 
 

. 
   

 

 

 

4.1_Stupeň stability – Plaxis2D 

Tab. 11: Vyhodnocení stupně stability – Plaxis2D 
  Stupeň stability 

  
Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Dočasné pažení 

Varianta A  
s přímým hloubením jámy 

5,05 3,97 4,58 

Varianta B 
 se svahováním 1:10 a dohloubením 

jámy 
6,64 5,85 6,31 

Definitivní ostění Varianta C 7,14 5,94 6,76 

 

Graf  1: Vyhodnocení stupně stability – Plaxis2D 

 
A – Dočasné pažení boxy VB100 s přímým hloubením jámy 

B – Dočasné pažení boxy VB100 se svahováním 1:10 a dohloubením jámy 

C – Definitivní ostění IZM 25/10 
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Obr. 30: Schéma postupu návaznosti  
jednotlivých variant provedení výpočtu pro lepší ozřejmení vyhodnocení výsledků.

Varianta A – s přímým hloubením jámy 

Varianta B – se svahováním 1:10 a dohloubením jámy 

Varianta C 
Definitivní 

ostění 
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Graf vyhodnocení stupně stability stanovené metodou konečných prvků v programu 

Plaxis2D popisuje jeho vývoj u každé stavební jámy v jednotlivých etapách výstavby (A, B, 

C). Obecně lze říci, že nejnižšího stupně stability je dosahováno u každé jámy ve fázi A, kdy 

je hloubka dosažená přímým hloubením největší. Když je jáma svahována  

a poté dohloubena, což je varianta B, rapidně se zvýší stupeň stability. Nejvyššího stupně 

stability je dosaženo ve variantě C, kdy je zabudováno definitivní ostění. Z grafu je dále 

patrno, že vývoj stupně stability u ČS2 a ČS8 je výrazně podobný. To je dáno díky obdobné 

geologii (stejný sled geologických vrstev, ale jiné mocnosti a rozdílná HPV). Ve všech 

případech je potvrzena stabilita zemního tělesa v obou zvažovaných variantách dočasného 

pažení a taktéž u definitivního ostění. 
. 

4.2_Vyhodnocení a posouzení sil v rozpěrách dočasného pažení VB100 
 

 Aby bylo možné posoudit síly v rozpěrách, byla odvozena z maximální dovolené 

hodnoty zemního tlaku ed na stěnu boxu maximální síla na jednu rozpěru. U každé jámy, 

a i každé varianty provedení (s přímým hloubením a se svahováním), se tato síla liší díky 

nestejné ploše aktivní pažící stěny. Mezní síla na jednu rozpěru je nazvána Fmax, její určení 

vychází z následujícího vzorce.  

 

 

 

 

b - délka stěny boxu [m]   

 

h - hloubka jámy [m]   

 

n - počet rozpěr  

 

ed - maximální zemní tlak [kN/m2] 

 

 

 

 

. .
	  

Obr. 31: Schéma odvození výpočtu Fmax 

b

h

ed 
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 Nejprve jsou graficky vyhodnoceny výsledné normálové síly v rozpěrách z programu 

Plaxis2D a GEO5, kde jsou přehledně znázorněny jednotlivé síly a červeně vyznačeny hranice 

mezní síly Fmax, na ukázku jsou zde uvedeny vyhodnocení normálových sil rozpěr jámy ČS2 

provedené přímým hloubením v programu Plaxis2D v grafu č.2, a pro srovnání vyhodnocení 

stejné jámy a varianty z programu GEO5 v grafu č.3. Kompletní vyhodnocení všech tří jam  

a obou variant je v příloze č.8-1 a 8-2. 

 

Graf  2: Normálové síly v rozpěrách ČS2 – Plaxis2D, přímé hloubení jámy, varianta A 

 

 

Graf  3: Normálové síly v rozpěrách ČS2 – GEO5, přímé hloubení jámy, varianta A 

 

 

 Celkové vyhodnocení všech případů představují grafy č.4 a č.5 s procentuální 

využitelností rozpěr. Z každého případu je vzata největší vypočtená síla, dle které se určí její 

procentuální podíl z její příslušné Fmax.  

 

 Jak je vidět z grafů procentuální využitelnosti, v případě jam ČS2 a ČS4 ve variantě 

s přímým hloubením se dostáváme na 60% využitelnosti pažení. Ve variantě se svahováním  

a následným dohloubením využitelnost klesá, z toho plyne, že jsme ještě daleko více na straně 

bezpečnosti. Při srovnání metody konečných prvků a GEO5 získáváme značné rozdíly, je to 
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dáno rozdílným přístupem výpočtu, nicméně v obou programech maxima vypočtených sil 

řádově korespondují. Musím zde připomenout, že výrobce garantuje únosnost tohoto pažení 

do jakýchkoliv geologických podmínek do 6 metrů hloubky. U jámy ČS2 jsme na hranici 

oněch šesti metrů, to znamená, že toto pažení konkrétně zde funguje s velkou bezpečnostní 

rezervou, která je nutná, neboť jáma slouží i jako pracovní prostor kde se pohybují lidé! 

 

Graf  4: Procentuální srovnání využitelnosti rozpěr – Plaxis2D 

 

A – Dočasné pažení boxy VB100 s přímým hloubením 

B – Dočasné pažení boxy VB100 se svahováním 1:10 a dohloubením 

 

Graf  5: Procentuální srovnání využitelnosti rozpěr – GEO5 

 

A – Dočasné pažení boxy VB100 s přímým hloubením 

B – Dočasné pažení boxy VB100 se svahováním 1:10 a dohloubením 
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4.3_Poklesová kotlina – Plaxis2D 
 

 Ve fázi po vyhloubení dočasného pažení a úpravě dna jámy je vyhodnocena poklesová 

kotlina. Nejvíce se projevuje do vzdálenosti cca 3,0 m od jámy. Její maximální hodnota  

je dosahována u pažících stěn. Na obr. č.32 je vyhodnocení poklesové kotliny u jámy ČS2, 

kompletní vizualizace poklesových kotlin všech jam je v příloze č.8-3. Z tabulky  

č.12 je patrné, že ve variantě A dochází k poklesu terénu, grafický výstup této varianty pak 

vypovídá o větším poklesu na pravé straně jámy, a to díky přitížení kolovým rýpadlem.  

Ve variantě B naopak dochází ke zvedání terénu. Tento jev vzniká vysvahováním jámy, kdy 

se nám vytvoří smykové plochy, která pak ovlivňují následné dohlubování jámy. Na pravé 

straně jámy se i v této variantě projeví účinek zatížení kolového rýpadla tím, že dochází 

k menšímu poklesu než na levé straně jámy. Varianta C je po vytvoření definitivního ostění, 

dochází ke zvýšení terénu v blízkosti jámy do maxima 11,9 mm, viz tab. č.12.  

 

Tab. 12: Vyhodnocení poklesových kotlin – Plaxis2D 

 

       

 

  Svislá deformace [mm] 

  
Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Dočasné pažení 

Varianta A  
s přímým hloubením jámy 

-2,0 -10,0 -2,5 

Varianta B 
 se svahováním 1:10 a dohloubením 

jámy 
+6,7 +4,4 +4,9 

Definitivní ostění Varianta C +11,3 +8,13 +11,9 

Obr. 32: Vyhodnocení poklesové kotliny jámy ČS2 

a) Varianta s přímým hloubením b) Varianta se svahováním 1:10 a dohloubením jámy 

   

Max. 
Max. 
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4.4_Posuny – Plaxis2D 
 

Posuny jsou hodnoceny ve vybraných místech (označena bílou šipkou) dle schématu  

na obrázku č.33. Znaménková konvence je kladný směr ve smyslu příslušné šipky. Toto 

vyhodnocení doplňuje hodnocení předešlé. Posuny jsou vyhodnocovány ve stejné etapě 

stavby jako poklesová kotlina, tedy ve fázi po dokončení dočasného pažení a vytvoření dna 

jámy. Maximálních vertikálních posunů je dosahováno vždy v místě dna jámy.  

Z vertikálních posunů IV a V jsou vyšší 

hodnoty V, kde se projevuje přitížení kolovým 

rýpadlem, varianty A a B se liší směrem  

těchto vertikálních posunů, viz tab. 13.  

U horizontálních posunů I a II lze též sledovat 

ovlivnění přitížením, kdy na straně II je posun 

větší. Díky množství výstupů jsou uvedeny 

v příloze č.8-4 graficky totální posuny u jam 

ČS4 a ČS8 a jejich příslušného variantního 

provedení, navíc varianty C, která v tabulce 

není vyhodnocena. U této varianty je dostačující        vyhodnocení poklesové kotliny. ČS2 má  

vyhodnocení poklesové kotliny. U ČS2 je průběh obdobný jako u ČS8, proto v příloze není 

uveden.  

Tab. 13: Vyhodnocení posunů x,y u dočasného pažení 
 POSUNY [mm] 

 SMĚR I (x) SMĚR II (x) SMĚR III (y) 

 
Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Varianta A 
s přímým hloubením 

jámy 
2,3 6,3 2,4 2,8 7,7 2,5 5,4 3,3 4,3 

Varianta B 
se svahováním 1:10  

a dohloubením jámy 
3,2 2,1 2,4 3,8 4,7 2,5 14,4 5,2 6,7 

 

 SMĚR IV (y) SMĚR V (y)  

 Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8    

Varianta A 
s přímým hloubením 

jámy 
1,6 4,3 2,2 2,0 4,5 2,6    

Varianta B 
se svahováním 1:10  

a dohloubením jámy 
-9,4 -4,2 -4,3 -8,9 -4,3 -4,2    

Obr. 33: Schéma pro hodnocení posunů 
III

IV V

I II
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4.5_Pórové tlaky – Plaxis2D 
 

 Vyhodnocení pórových tlaků je prováděno ve fázi po kompletním dokončení 

definitivního ostění. Nejvyšších hodnot přírůstků pórových tlaků bylo dosahováno na dno 

jámy, hodnoty na boky jámy jsou brány v její spodní polovině hloubky, kde bylo dosahováno 

maximálních hodnot. Hodnoty pórových tlaků jsou přehledně uvedeny v tabulce č.14  

a na obr. č.34 je ukázkou pórových tlaků grafický výstup jámy ČS2 varianty A. 

 

Tab. 14: Vyhodnocení přírůstků pórových tlaků 

 Maximální pórové tlaky [kN/m2] 
 Dno Boky 
 Jáma 

ČS2 
Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Varianta A   
s přímým hloubením jámy 165,4 95,6 96,7 57,6 33,5 55,4 

Varianta B 
se svahováním 1:10 a dohloubením jámy

161,6 104,6 116,0 67,9 54,5 79,2 

Varianta C 
definitivní ostění 248,2 93,3 126,6 77,1 36,4 45,5 

 

Obr. 34: Ukázka grafického výstupu přírůstků pórových tlaků v případě  
jámy ČS2, varianty A dočasného pažení 
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4.6_Vyhodnocení smykových ploch 
 

 Vyhodnocení spočívá na základě matematických modelů. Model má v tomto směru 

proti reálné situaci nedostatky a to z důvodů, které jsou popsány v následujícím bodu 4.6, zde 

jsou vyhodnoceny a doplněny vyhodnocením stupně porušení.  

U jam ČS2 a ČS8 mají smykové plochy následující průběh. Ve variantě A přímým 

hloubením vznikají zárodky smykových ploch odpovídající teorii tvorbě smykových ploch 

v podzákladí. Ve variantě B vznikne smyková plocha od svahování, a v případě varianty C po 

dokončení definitivního ostění smyková plocha vzniká v nepatrné míře pod dnem jámy,  

viz obr. č.35. 

 

 

U jámy ČS4 vznikají ve variantě A i B taktéž zárodky smykových ploch pod dnem 

jámy, současně ve variantě B vzniká smyková plocha od svahování a v případě C vzniká 

specifický průběh smykové plochy pro tuto jámu ČS4, viz obr č.36. Stupeň stability vyhoví 

s velkou rezervou ve všech případech, jak bylo již výše v textu vyhodnoceno.  

. 

 

Obr. 35: Průběhy smykových ploch – jáma ČS2 

Jáma ČS2 
Varianta B 

Jáma ČS2 
Varianta C 

Jáma ČS4 
Varianta B 

Jáma ČS4 
Varianta C 

Obr. 36: Průběhy smykových ploch – jáma ČS4 
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4.7_Stupeň porušení τrel 

 

 Program Plaxis2D neumožňuje namodelovat úplnou reálnou situaci a počítá s jistou 

idealizací modelu tak, že těleso pažícího boxu pevně doléhá k okraji hloubené jámy, a je tedy 

plynule zatěžováno na celou plochu pažení zeminou. Toho v reálném prostředí zcela docílit 

nelze, ať už zrnitostí materiálu štěrkopískových vrstev, apod. 

Tento výstup hodnotím u nejhoršího případu, tedy jámy ČS4 ve variantě C.  

Na obrázku č.37 je graficky zobrazena oblast porušení v nastaveném rozsahu 0,9-1,0.  

Dle charakteru a velikosti vyznačených oblastí se jedná o relativně rozsáhlou oblast 

zeminového okolí, která je na hranici porušení či porušená. Toto vyhodnocení koresponduje 

s reálnou situací, kdy trychtýřovitá oblast porušení má tendenci vtlačovat se do stavební jámy 

dnem. Při realizaci k tomuto jevu docházelo, a tudíž bylo nutno odtěžovat více zeminy než 

byla předpokládaná kubatura. Pravděpodobně i vznikají smykové plochy při postupném 

hloubení, a tím dochází k onomu porušení zeminy, což bylo prokázáno i při výstavbě, kdy 

docházelo k drobným sesuvům zeminy z okolí hloubení do dna jámy. 

 

 

  
Obr. 37: Stupeň porušení τrel – jáma ČS4, varianta C, definitivní 
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4.8_Vyhodnocení vnitřních sil pažících prvků 
 

Zde jsou vyhodnoceny vnitřní síly dočasného pažení v obou variantách a definitivního 

ostění jámy, u kterého v případě výpočtu GEO5 přibyla doplňková varianta D, která řeší 

srovnání se statickým výpočtem od firmy Prefa logos. Bližší specifikace v následujícím bodu 

vyhodnocení 4.8. Pro zařazení varianty D je na obrázku č.38 doplněné schéma postupu 

návaznosti jednotlivých variant provedení výpočtu. V tabulce č.15 jsou vypsány maximální 

hodnoty ohybových momentů a posouvajících sil v pažení. Rozdíl v hodnotách Plaxis2D vs. 

GEO5 je dán rozdílnou simulací dna jámy. 

 

 

 

 

 

 

Tab. 15: Vnitřní síly pažících stěn – dočasné pažení ve variantě A, B a definitivního ostění  
ve variantě C, D 

 
 

Max. ohybové 
momenty 

[kNm] 

Max. posouvající síly 
[kN] 

  
Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Plaxis2D 

Varianta A   
s přímým hloubením jámy 4,01 2,62 2,56 39,14 47,64 50,60 

Varianta B 
se svahováním 1:10 a 
dohloubením jámy

1,63 0,84 1,61 8,06 16,64 16,86 

Varianta C 
definitivní ostění 1,83 0,96 1,71 12,41 8,36 9,88 

GEO5 

Varianta A   
s přímým hloubením jámy 9,51 6,85 7,27 38,12 26,78 30,79 

Varianta B 
se svahováním 1:10 a 
dohloubením jámy

6,36 4,71 4,45 23,69 20,09 18,67 

Varianta C 
definitivní ostění 4,34 5,41 4,02 27,20 26,77 22,62 

Varianta D* 
definitivní ostění 63,97 38,1 41,56 188,43 106,95 139,11

*doplňková varianta D je vyhodnocena a blíže popsána v části 4.8 

Obr. 38: Doplněné schéma postupu návaznosti jednotlivých  
variant provedení výpočtu 

Varianta A – s přímým hloubením jámy 

Varianta B – se svahováním 1:10 a dohloubením jámy 

Varianta C  
Definitivní ostění 

Varianta D  
Definitivní ostění 
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 Vyhodnocení vnitřních sil dna v tabulce č.16 poukazuje na menší momenty v případě 

dočasného pažení ve variantě B. Ve variantě C dochází k rapidnímu nárůstu vnitřních sil, 

protože betonové dno je doplněno spodní rámovou propustí IZM25/10 s tloušťkou  

dna 250 mm.  

Tab. 16: Vnitřní síly dna jámy – beton C12/15, varianta A, B; IZM25/10 varianta C  

  Max. ohybové momenty 
[kNm] 

Max. posouvající síly 
[kN] 

  
Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Jáma 
ČS2 

Jáma 
ČS4 

Jáma 
ČS8 

Plaxis2D 

Varianta A   
s přímým hloubením jámy 1,04 0,80 0,95 7,36 7,34 7,28 

Varianta B 
se svahováním 1:10  
a dohloubením jámy 

0,66 0,52 0,64 4,69 3,65 4,38 

Varianta C 
definitivní ostění 15,78 8,29 13,46 38,60 23,37 33,82 

.4.9_Vyhodnocení vnitřních sil definitivního ostění IZM25/10 
 

 Ruční výpočet posouzení definitivního ostění, který je v příloze č.7-1, slouží jako 

jedno ze tří ověření relevantnosti vypočtených dat s nezávislou kontrolou se statickým 

posudkem tohoto prefabrikátu od firmy Prefa logos. Schéma systému kontroly vnitřních 

pažících prvků je na obr. č.39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 39: Výpočet definitivního ostění – schéma kontroly vypočtených dat 

Ze statického posudku 
realizovaného firmou  

 Prefa logos 
(srovnání s variantou D) 

V rámci diplomové práce 

Výpočet vnitřních sil definitivního ostění  

Kontrola relevantnosti 
vypočtených dat 

Výpočet v GEO5 
Varianty: C, D 

Ruční statický výpočet 
Varianty: C 

Výpočet v Plaxis2D 
Varianty: C 
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Ruční výpočet vychází z aktivního zemního tlaku působícího na ostění jámy, tedy 

jednu spodní propust o výšce 1 m. Posuzuje hlavní nosnou výztuž jednoho prefabrikátu. 

Výsledné návrhové a mezní momenty s posouzením jsou uvedeny v tabulce č.17. 
 

Tab. 17: Návrhové momenty – srovnání variant C 

 

Tab. 18: Návrhové momenty – srovnání variant D 

 

Tab. 19: Návrhové momenty na mezi únosnosti rámové propusti IZM 25/10 

 

MOMENTY NA MEZI 
ÚNOSNOSTI HLAVNÍ 

NOSNÉ VÝZTUŽE 
IZM25/10 

 Toto jsou momenty 
na mezi únosnosti 
získané ručním 
výpočtem. S těmito 
momenty posuzuji 
všechny návrhové 
momenty variant C 
a D z tab. č.17 a 18. 

 

Podélná výztuž Příčná výztuž 
Posouzení MRd 

[kNm] 
MRd 

[kNm] 
Jáma ČS2 91,2 81,8 Všechny momenty 

!!!! VYHOVUJÍ !!!! 
Jáma ČS4 91,2 81,8 

Jáma ČS8 91,2 81,8 

NÁVRHOVÉ MOMENTY Rámová propust je pro tyto 
přístupy výpočtu uvažována 
v této poloze:  
 

 

 
Ruční výpočet 

varianta: 

Výpočet v 
Plaxis2D 
varianta: 

Výpočet v
GEO5  

varianta: 
C C C 

Med
-
 

[kNm] 

Med
+

 

[kNm] 

Med 
max 

[kNm] 
Med 

max 
[kNm]  

Jáma ČS2 3,09 1,54 1,83 4,3 

Jáma ČS4 2,09 1,05 0,96 5,4 

Jáma ČS8 2,84 1,42 1,71 4,0 

NÁVRHOVÉ MOMENTY Rámová propust je pro tyto 
přístupy výpočtu uvažována 
v této poloze:  
 

 
 

 

Výpočet v 
GEO5  

varianta: 

Statický posudek 
firmy Prefa logos 

D D 

Med
max 

[kNm] 
Med

-
 

[kNm] 
Med

+
 

[kNm]  
Jáma ČS2 64,0 67,3 59,2 

Jáma ČS4 38,1 44,7 33,5 

Jáma ČS8 41,6 47,5 38,5 
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Propust IZM 25/10 je na zatížení od aktivního zemního tlaku značně naddimenzována. 

Toto naddimenzování však není tak markantní při srovnání se statickým posudkem od firmy 

Prefa logos. Tento posudek je v následující větě pouze slovně nastíněn. Jeho výpočet byl 

proveden v programu IDA Nexis32, propust má statické schéma jako uzavřený rám a je 

zadáno několik zatěžovacích stavů, včetně dynamického zatížení. V tabulce č.18 jsou 

uvedeny ve sloupci Statický posudek firmy Prefa logos výsledné maximální momenty. Tyto 

momenty se shodují s výstupy z programu GEO5 doplňková varianta D. V této variantě se 

díky husté horizontální rozteči rozpěr 1 cm, kterými je simulována rámová propust jako 

uzavřený rám, dosahuje shodných výsledků s posudkem od Prefy logos, kde byl zadán přímo 

uzavřený rám v IDA Nexis. Dále je patrno, že se přibližně shoduje ruční výpočet jak 

s výstupy z Plaxis2D varianty C, tak s výstupy z GEO5 varianty C, viz tab. č.17. Všechny 

vypočtené návrhové momenty v tabulkách č.17 a č.18 vyhoví posudku v tabulce č.19. 

Poslední poznámkou k tomuto vyhodnocení je poukázání na rozdílnou velikost momentů 

variant C s variantami D, to je dáno odlišným přístupem výpočtu. 

4.10_Vyhodnocení dosahu depresního kuželu HPV 
 

  Protože proudění v kolektoru existujícího v každém modelu má charakter typu 

proudění směrem do jámy pro přítok z jedné strany, pro stanovení dosahu deprese je použit 

empirický vzorec dle Kusakina. Dosahy deprese jsou vypočteny v tabulce č.18. Na obrázku 

č.40 je schéma dosahu depresního kuželu HPV. 

√ 			  
 

 
 

 

Tab. 20: Dosah depresního kuželu HPV dle Kusakina 

 H [m] h0 [m] K [m.s-1] R [m] 

Jáma ČS2 3,60 1,20 1,69.10-5 10,8 

Jáma ČS4 4,02 1,10 5,13.10-6 7,6 

Jáma ČS8 3,70 0,75 8,10.10-4 92,9 

K…..koeficient filtrace [m.s-1] 
R…..dosah deprese [m] 
H, h0…..výšky dané HPV dle obr. č.39 
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4.11_Ekonomické a časové zhodnocení 
 

Pro zhodnocení návrhu taktéž z finanční stránky byl vytvořen ukázkový rozpočet  

jámy ČS8 dle skutečného provedení v programu BUILDpower S za spolupráce pana  

Ing. Jana Kajana z firmy VOKD, a.s. Rozpočet se nachází v příloze č.9-1 a je zpracován pro 

stavební jámu ČS8. Časové zhodnocení zobrazuje tabulka č.21. 

Tab. 21: Časové zhodnocení realizace čerpacích stanic 

 ČERVEN  ČERVENEC 

 
ČINNOST 

Týden 
23. 

Týden 
24.

Týden 
25.

Týden 
26.

Týden 
27.

Týden 
28. 

Týden 
29. 

Týden 
30.

1 
Příprava 
staveniště 

                       

2 Zemní práce 

                

3 Pažení a ražení 
díla 

                

4 
Vybudování 
definitivního 
ostění 

                

5 Vystrojení jámy 

                

6 
Konečné 
meliorační  
a úklidové práce 

                

  

Obr. 40: Schéma – dosah depresního kuželu 

Křivka depresního 
kuželu 

H 

h0 

HPV 

R  

Podloží GT8
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4.12_Doporučení 
 

Jednoznačně je výhodnější varianta B provedení svahované jámy a následně 

dohloubení dočasným pažením, dále pod ochranou dočasného pažení vybudování 

definitivního ostění, tedy varianta C, jak znázorňuje schéma na obrázku č.41.  

 

 

 

 

 

 

 

Výhody jsou jak statického, tak technologického i ekonomického charakteru. Výhody 

pro dočasné pažení ze statického hlediska plynou z jednotlivých vyhodnocení. Shrnutí výhod 

varianty B je v tabulce č.22. 

 

Tab. 22: Výhody variantního provedení B dočasného pažení  

Statické hledisko 

Vyšší stupeň stability 

Menší vnitřní síly pažících prvků 

Menší síly dosahované v rozpěrách 

Technologické 
hledisko 

Větší výškový světlý pracovní prostor 

Není dosaženo maximální hloubkové hranice použití boxů než u 
varianty A (ČS2), kdy je hloubka jámy 6,2 m 

Méně cyklů zahánění pažení a odtěžování vlastní jámy* 

Vyšší rychlost provedení* 

Ekonomické hledisko Menší počet použitých boxů 

*tyto výhody platí zároveň pro ekonomické hledisko 

 

  

Varianta A – s přímým hloubením jámy 

Varianta B – se svahováním 1:10 a dohloubením jámy 

Varianta C 
Definitivní 

ostění 

Obr. 41: Nejvýhodnější varianta výstavby – barevně zvýrazněna 
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5_Závěr 
 

 V rámci diplomové práce byly splněny všechny cíle stanovené v zadání. Hlavním 

těžištěm diplomové práce je komplexní návrh a posouzení stavebních jam pro čerpací stanice 

v matematických modelech a dílčích ručních výpočtech. Vlastnímu návrhu předcházelo 

vyhodnocení IG-průzkumu s doplněním vlastní průzkumné činnosti, která přispěla ke 

zpřesnění matematických modelů. Byla vymyšlena a popsána metodika zadání a vyhodnocení 

dočasného pažení v podobě velkorozměrových pažících boxů do modelů, popsány  

a vyhodnoceny jsou i ostatní prvky a jejich metodika zadání. Důležité je zmínit, že geologické 

podmínky zjištěné při hloubení in-situ se v některých  případech  rozcházely  od  provedeného 

průzkumu firmy AZGEO s.r.o. Důvodem bylo znemožnění 

přístupu vrtné soupravy na některé soukromé pozemky. 

Z tohoto důvodu vznikla odchylka, která ovlivňuje rozdílnost 

matematického modelu a skutečnosti. Další závažnou 

rozdílností modelu je zatláčení boxu. V modelu toto probíhá 

idealizovaným způsobem rovnoměrně jako tuhý celek, ve 

skutečnosti však dochází k zahánění nejprve jedné strany  

a pak strany druhé, čímž v rozpěrách začnou působit síly  

s pohyblivým úhlem αi, viz obr. č.42. Ten zapříčiní např. 

vznik kroutících momentů, změnu úhlu působení zemního 

tlaku vůči pažící stěně a začne docházet k nečekaným 

posunům pažení, které se projevovaly při výstavbě. Rozbor 

vlivu tohoto jevu by byl nad rámec této diplomové práce  

a musela by se rozpracovat podrobná metodika mechaniky 

boxu. 

Teoreticky lze říci, že dočasné pažení BOXY VB100 by bylo možné použít  

i do větších hloubek než garantovaných 6 m jen v případě statického posouzení podloženého 

přesným matematickým modelem vytvořeným na základě výsledků z aktuálního  

IG průzkumu. Nejlépe odvrtem jádra v místě budoucí jámy na úroveň požadované hloubky 

v případě existence únosného nejlépe skalního podloží, v případě neúnosného podloží by bylo 

vhodné dle předpokládaného geologického profilu a výšky HPV určit hloubku vrtu. 

Toto lze konstatovat ale pouze teoreticky, finální rozhodnutí o úpravě garantované hloubky  

pažení by záleželo na výrobci. Ve skutečnosti z vyhodnocení stupně stability a maximálních 

αi
αi 

αi 

αi 

     Obr. 42: Zatláčení boxu

Osa pažících 
prvků 
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sil v rozpěrách je jasné, že výrobce pažících boxů si nechává velkou bezpečnostní rezervu, 

aby tyto záruky stability do jakýchkoliv geologických podmínek do hloubky 6 m mohl 

garantovat. Tato rezerva je žádoucí, protože prostor jámy slouží i jako pracovní pro lidskou 

sílu, riziko kolapsu zemního tělesa je nutné eliminovat těmito velkými bezpečnostními 

rezervami, které byly ověřeny třemi variantami výpočtu v rámci diplomové práce. O tom 

vypovídá i vysoký stupeň stability ve všech matematických modelech realizovaných 

v programu Plaxis2D a posouzení sil v rozpěrách. 

 V příloze č.9 se nachází výkresová dokumentace definitivního ostění jam. U tohoto 

definitivního ostění proběhla kontrola vypočtených vnitřních sil třemi výpočty různých 

přístupů realizované v rámci diplomové práce a jedním nezávislým statickým posudkem 

těchto ŽB prefabrikátů od firmy Prefa logos. Zhodnocení proběhlo i po stránce ekonomické  

a časové, položkový rozpočet dle reálného provedení je k nahlédnutí v příloze č.10-1. 

Výsledky této práce byly ověřeny i ve skutečnosti, kdy byly již takto provedeny 

s minimálními komplikacemi tyto tři zpracované jámy čerpacích stanic ČS2, ČS4 a ČS8 

v rámci projektu „Kanalizace Baška“. 
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