
 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014        Dominik Habarta 

 



 

 

VŠB-Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební 

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství 

 

 

 

 

Podzemní stavby pro bydlení 

Underground structures for housing 

 

 

 

 

 

 

Student:                    Dominik Habarta 

Vedoucí bakalářské práce:           Ing. Martin Stolárik, Ph.D.  

Ostrava 2014 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení studenta 

  Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu.  

 

V Ostravě ……………………….    …………………………………… 

         podpis studenta 



 

 

 

Prohlašuji, že 

 

•  byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – 

školní dílo. 

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít (§ 35 

odst. 3). 

• souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

• bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona. 

•  bylo sjednáno, že užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu 

využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode 

mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

•  beru na vědomí, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její 

obhajoby. 

 

 

 

V Ostravě ……………………..    …………………………………… 

podpis studenta 

 

 



 

 

Anotace: 

Bakalářská práce se zabývala obecně problémem podzemních staveb pro bydlení, tzv. 

podzemním urbanismem. V práci byla zpracována rešerše zaměřená na historický vývoj 

podzemních staveb pro bydlení a přehled používaných geotechnických metod. Celá rešerše 

byla vztažená převážně na území starého kontinentu. Následně byla zpracována parametrická 

studie zabývající se modelovou situací založení pasivního zeleného domu. V rámci této studie 

byly provedeny výpočty stability svahu, sklonu svahu a zemních tlaků v závislosti  

na zvolených zeminách a jejich parametrech. Dále byly zpracovány návrhy tížné stěny a 

záporového pažení. Všechny výpočty byly realizovány pomocí softwaru Geo5 v modulech 

Tížná stěna a Pažení návrh. Výsledkem parametrické studie je návrh zabezpečení stavební 

jámy. Bylo navrhnuto trvalé zabezpečení za pomoci tížné stěny a dočasné zabezpečení 

pomocí záporového pažení.     

 

 

 

Abstract: 

This bachelor thesis deals with a general problem of underground housing structures,  

the so-called underground urbanism. In the thesis, research with the focus on historical 

development of underground housing structures was carried out and an overview of 

geotechnical methods was made. The entire research focused primarily on the old continent. 

Subsequently, a parametric study of a model situation with regard to establishing a 

passive eco house was made. Within the scope of this study, computations of slope stability, 

slope inclination and earth pressures, in relation to the selected soils and their parameters were 

carried out. In addition, drawings of gravity wall and rider bracing were prepared. All 

computations were done using the software Geo5, modules gravity wall and sheeting design. 

The result of the parametric study is a design proposal for securing a foundation pit. A 

permanent securing using a gravity wall and temporary securing using rider bracing were 

proposed. 
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1 Úvod   

Vzhledem ke stoupající populaci obyvatelstva a zasídlení měst je vhodné uvažovat  

o jiné alternativě bydlení, než je klasické povrchové. Touto alternativou by se mohlo stát 

podzemí. Pro vybudování podzemní stavby jsou nezbytné odborné i technické znalosti, 

znalost metod zakládaní povrchových i hlubinných staveb a dostatečné finanční prostředky.  

Bakalářská práce je rozdělena do tří základních částí. První, rešeršní část, je zaměřena  

na historický vývoj podzemních staveb převážně na starém kontinentu. Součástí této kapitoly 

je také problematika tzv. Zelených domů chráněných zemí.    

Ve druhé části je představen vývoj materiálů, nástrojů, technologických postupů  

a geotechnických metod používaných v podzemním stavitelství. K nejvýznamnějším 

technologickým postupům zakládání a zabezpečování staveb patří gravitační stěny, podzemní 

stěny a pažící konstrukce. Obecně jsou tyto konstrukce využívány k zabezpečení svahů  

před samotnou realizací stavby. Zároveň však mohou být i trvalou součástí suterénů staveb 

jako konstrukční stěny. 

Stěžejní část bakalářské práce je parametrická studie zabývající se modelovou situací 

založení pasivního zeleného domu. Zajištění svahu může být provedeno pomocí gravitační 

stěny nebo pažící konstrukce. V takovémto případě je nutné dodržet podmínku, že vnější 

strana gravitační stěny i pažící konstrukce musí být kolmá na základovou spáru, protože ji 

současně využijeme jako nosnou stěnu realizovaného domu. Parametrická studie zvoleného 

svahu na navrhovaný zkušební dům byla provedena z hlediska technologických postupů  

a bezpečnosti. Na základě parametrů zvolených zemin byl stanoven výpočet stability svahu  

a velikosti zemních tlaků. Na závěr byl proveden návrh gravitační stěny a pažící konstrukce. 
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2 Rešerše 

Podzemní urbanismus je obor stavebnictví, který se zabývá možnostmi využití 

podzemního prostoru pro výstavbu lidských sídel, silničních a železničních tunelů, podchodů 

pro pěší, vodohospodářských štol a tunelů, podzemních garáží, parkovišť a metra  

od nejstarších dob až po současnost.   

2.1 Pravěk 

Nejstarším obdobím dějinného vývoje trvajícího ve střední Evropě asi do 10. až 8. tis. 

př. n. l. je doba kamenná, paleolit. V chladnějším klimatu doby ledové nevznikají žádné 

stavby a člověk žije převážně v jeskyních. Důkazem toho jsou jeskynní nástěnné malby 

vyobrazující život prvních lidí. Unikátem České republiky jsou Mladečské jeskyně, které se 

nacházejí v CHKO Litovelské Pomoraví. Jsou zřejmě nejstarším, největším a nejsevernějším 

sídlištěm moderních lidí (kromaňonců) v Evropě, kteří zde prokazatelně žili již před více než 

31 tis. lety. Mezi nejslavnější pravěké naleziště v České republice patří jeskyně Šipka  

u Štramberku. Nálezy související s životem lidí lze datovat do středního paleolitu. Z období 

paleolitu pochází také proslulá keramická soška Venuše z Dolních Věstonic. Lze tedy 

usuzovat, že i v oblasti Pavlovských vrchů využíval člověk tamější jeskyně ke svému 

přebývání. 

 
       Obr. 1 Jeskyně [4] 

 

V období střední doby kamenné, zvané mezolit, která trvá ve střední Evropě přibližně  

od 10. až 8. tis. př. n. l. do 6. tis. př. n. l., lidé pro svoji ochranu využívají především skalní 

převisy, na jejichž stěnách jsou opět patrné pravěké malby. [2] 
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Obr. 2 Nástěnné malby [5] 

 

V mladší době kamenné si člověk buduje dlouhé domy na rozlehlých pláních. 

Doba bronzová, 2300/2200 - 800/750 př. n. l. je charakteristická tím, že velké domy 

ustupují menším, které tvoří hradiska, tzn. výšinné osady s víceméně pravidelnou vnitřní 

zástavbou opevněné hradbami a příkopy. 

V době železné, 800/750 - 40/25 př. n. l. lidé žijí stále v zemědělských osadách. Osady 

bývají nehrazené. Vedle nich se pak vyskytují i hrazená sídliště dvorce a hrazená výšinná 

sídliště, která buď bývají menší (tzv. castella) a větší oppida. Oppida bývají někdy 

označována jako nejstarší města na našem území. [6] 

I v současné době se používají jeskyně k bydlení. V Evropě jsou takovým příkladem 

oblasti, na území dnešního Španělska. Zde tímto způsobem žije přibližně 80 000 lidí, podobně 

je tomu i ve Francii, kde se počet těchto obyvatel odhaduje na 10 000. Minimální výdaje  

za stavební úpravy a materiál, stálá vnitřní teplota bez velkých nákladů na vytápění nebo 

chlazení je důvodem, proč i v současné Číně žije v obydlích využívajících plně či částečně 

podzemní prostory kolem 30 miliónů lidí. [7] 

2.2 Starověk 

 Podle odhadů je nejstarší velkou podzemní stavbou komplex Hypogeum v Hal Safieni 

u La Valette na ostrově Malta. Stáří stavby je odhadováno na období po roce 2400 př. n. l.  

a bylo objeveno až v roce 1905. Objekt se nachází 12 m pod zastavěnou městskou částí, má 

čtyři úrovně s rozlohou větší než 500 m
2
. V té době obyvatelé Malty neznali železnou rudu, 

proto byl celý komplex vyrubán kamennými nástroji. [3] 

 



4 

 

     
Obr. 3, 4Komplex Hypogeum [8] 

Egypt 

Také Egypt má své podzemní stavby. Řadí se zde například pohřební komnaty 

faraonů. Mnohé jsou vybudovány pod velkými pyramidami v Gíze nebo vytesány mosaznými 

nástroji do kvalitních vápenců v Údolí králů.  

Stará říše 

Džoserova stupňovitá pyramida v Sakkáře byla postavena stavitelem Imhotepem 

kolem roku 2650 př. n. l. Jedná se o první kamennou stavbu v historii. Ve své době byla 

největší stavbou na světě. Pyramida má základnu o rozměrech 109 m x 121 m a tyčí se do 

výšky 62,5 m nad pouštním pískem. Pod základnou se nachází jedenáct šachet sahajících až 

do hloubky 32 m pod zemský povrch. Ze dna šachet vybíhají směrem na západ chodby, které 

šachty spojují. Na dně šachet se nacházely pohřební místnosti se sarkofágy. [9] 

 
Obr. 5 Džoserova stupňovitá pyramida [10] 

Střední říše 

Pyramida Amenemheta III. se rozkládala na ploše 105 m x 105 m a sahala do výšky 

 75 m se sklonem stěn 57°15‘50“. Byla obehnána ohradní zdí. Pro výstavbu použili sušené 
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cihly a stabilitu zajišťovaly mohutné vápencové bloky o velikosti 5 m
2
. Pod stavbou byl 

vybudován důmyslný systém podzemních chodeb. Severně od paty objektu se nacházelo deset 

šachet v řadě, které sloužily k posmrtnému odpočinku. Faraon zde nikdy nebyl pohřben. 

Stavitelé udělali chybu, že postavili pyramidu na nestabilním jílovém podloží a do systému 

podzemních chodeb začala prosakovat voda, která tvořila trhliny. [9] 

 
Obr. 6 Pyramida Amenemheta III [11] 

Nová říše 

Chrám Sethi I. byl vyhlouben do pískovcové skály. Kaple se rozkládá na prostoru  

6,15 m x 5,69 m a sloužila jako zdroj vody ve vyprahlé poušti. Byla zde vyhloubena 

studna.[9] 

 
Obr. 7 Chrám Sethi I [12] 



6 

 

Řím 

Na území starověkého Říma, především pod městy Syrakusami, Alexandrií  

a samotným Římem, se nacházejí podzemní labyrinty, které původně sloužily jako ložiska  

pro těžbu kamene. Později se zde uchovávaly ostatky zesnulých. V době pronásledování 

křesťanů sloužily tyto podzemní prostory jako modlitebny a úkryty. [3] 

Jordánsko 

Skalní město Petra vzniklo původně jako pohřebiště kolem roku 2500 př. n. l. Leží 

uprostřed vysokých pískovcových skal v místě, kde se setkávají tři údolí. Jediná přístupová 

cesta je úzká soutěska dlouhá 1,5 km a široká 3 až 5 m. Po východu ze soutěsky je v železitém 

pískovci vytesána pokladnice. Na výšku měří 43 metry a na šířku asi 30 metrů. Centrum 

města tvořila kolonáda s tržištěm a kašnou. Na severu najdeme pozůstatky královského 

paláce. Všechny stavby, které můžeme ve městě vidět, tj. pokladnice, chrámy, kláštery, 

hrobky, divadlo, byly vytesány do pískovce. V dobách největšího rozkvětu zde žilo kolem  

30 tisíc lidí. Po dobytí Římany roku 106 n. l. postupně upadlo v zapomnění. [13] 

      
Obr. 8, 9 Skalní město Petra [14] 

2.3 Středověk 

Toto období je označováno jako období temna, což platí i pro podzemní urbanismus.  

Po pádu Římské říše nejsou v Evropě po dlouhých 1000 let žádné zmínky o budování 
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účelových podzemních staveb. Jediné co zůstalo, bylo dobývání nerostů, zpravidla drahých 

kovů. Nepokročila ani technologická úroveň nástrojů. Stále se využívaly k rozpojování skalní 

horniny kovové sekáčky na dřevěné násadě. 

Turecko 

Pouze na území Byzantské říše jsou ve středověku realizovány účelové podzemní 

stavby. Jedná se o podzemní zásobárny vody. Nejznámější a největší z nich je Yerebatan 

Sarayi ve městě Istanbul. Stavba spadá do období 6. stol. n. l. Cisterna basilika byla 141 m 

dlouhá, 73 m široká, o objemu 85 000 m
3
 a byla budována v otevřeném výkopu. Jedná se  

o velký klenutý prostor, jehož strop je podepřen 336 kamennými sloupy. Cisterna zajišťovala 

vodu pro císařský palác a okolní paláce v případě válečného ohrožení. [15]  

 

Obr. 10 Cisterna Yerebatan [15] 

Mezi nejznámější podzemní stavby ve světě patří podzemní města v Kapadokii          

ve východním Turecku. Zde v upravovaných jeskyních vznikaly od 4. stol. n. l. stovky 

podzemních svatyň, do nichž mohlo najednou vstoupit až třicet tisíc lidí. Komplex vděčí  

za svůj vznik zdejším vulkánům Erciyes Dagi a Aladag. Jejich sopečný popel se po milióny 

let usazoval a postupně se přeměňoval v měkkou horninu zvanou tuf. Místní obyvatelé  

do měkkých skal a věží vytesávali po řadu generací svá obydlí, kostelíky, kláštery či pevnosti. 

První počátky výstavby se datují do období konce 2. tis. před n. l. Největší rozvoj nastal  

po 6. stol. n. l. zejména během velkého rozkvětu v období Byzantské říše. S použitím 



8 

 

vhodných nástrojů bylo jednodušší vybudovat skalní obydlí než postavit klasický dům. Dnes 

skalní domy nejsou určeny k bydlení. 

 
Obr. 11 Kapadokie [16] 

 

Neustálé nájezdy Peršanů přiměly obyvatele Kapadokie vybudovat dokonce celá 

podzemní města, která v době ohrožení poskytovala bezpečí. Nejznámější jsou Derinkuyu, 

Kaymakli a Güzelyurt. Tyto rozsáhlé úkryty mívaly několik pater, zdroj vody, důmyslný 

větrací systém a masivní uzávěry vchodů. Obrovskou výhodou porézního tufu je jeho 

schopnost pohlcovat kouř. Tato výhoda uchránila schované obyvatele před nájezdníky.       

Pod městem Derinkuyu se nacházejí největší podzemní prostory, které byly raženy  

z 52 svislých šachet a sahají až do úrovně nepropustného podloží. Tyto šachty byly využívány 

jako studny a pro větrací účely. Na dvanácti podzemních úrovních byly vybudovány obytné 

místnosti, skladiště, dílny, sýpky, prostory pro vzdělávání a chrámy. Celý komplex byl  

mezi sebou propojen chodbami. Nejnižší úroveň sahala do hloubky 85 m. V dobách ohrožení 

mohlo podzemní město ukrýt až 10 tisíc osob se zásobami a zvířaty až na několik týdnů. 

Větrání bylo zajištěno skrz nejvyšší obytnou úroveň, která byla protkána 15 tisíci větracími 

vrty o průměru 0,2 – 0,3 m. Půdorysná plocha největšího chrámu je 65 m x 7 m.  

Ve druhé polovině 20. stol. bylo mezi městy Kayseri a Nigde objeveno kolem  

30 podzemních měst a stále se odkrývají nová. Podzemní města byla budována pro ochranu 

křesťanů před muslimskými armádami. [3,17]            
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Obr. 12 Derinkuyu [18] 

Španělsko 

Vhodné podmínky pro stavbu podzemních obydlí se nacházejí v městské části 

Sacromonte v Granadě. Strukturu skály tvoří směs křemene, hlíny a kulatých oblázků, které 

jsou dostatečně měkké, aby se v nich dalo snadno kopat, ale zároveň dostatečně soudržné, aby 

tvořily stabilní stěny malých jeskyní. Některé z jeskyní jsou přírodní, ale většinu vybudoval 

člověk. V 16. stol. zde vystřídali Araby Romové, kteří jeskyně dále rozšiřovali. Dnes je kopec 

jeskyněmi prakticky protkán. V současné době jsou příbytky přebudovávány na luxusní 

obydlí. [19]  

 
Obr. 13, 14 Obydlí v Granadě [19] 
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Česká republika 

I ve střední Evropě se v období raného středověku objevují stavby, které jsou alespoň 

částečně zapuštěné pod úroveň terénu. V této době naše území osídlují slovanské kmeny.     

Pro období 6. až 13. stol. n. l. jsou typické jednodílné zemnice resp. polozemnice.  

V Roztokách u Prahy jich bylo nalezeno přes 120. Pro tyto stavby je typická rozloha 9 - 19 

m², přičemž otopná zařízení se obvykle nacházejí v severozápadním rohu. Terénní jámy při 

jižní straně zahloubeniny svědčí o tom, že polozemnice měly hřebenovou střechu. Při stavbě 

těchto obydlí se uplatnila technika pažení podzemní části. 

 
Obr. 15 Polozemnice v Archeoskanzenu Modrá u Uherského Hradiště [foto autora] 

 
Obr. 16 Rekonstrukce polozemnice v Archeoskanzenu Pohansko u Břeclavi [20] 

 

U starých vesnických domů z románského období je síň největší částí celé stavby. 

Komora bývala zapuštěná a zpravidla dvoupodlažní, podobná polozemnici. Obytná místnost 

musela být dost vysoká, aby se člověk mohl pohybovat pod úrovní kouře, protože domy 

neměly komín. Nejstarší zkoumaný vesnický dům pochází ze Saků.  

Od 10. stol. postupně vznikají na současném území České republiky města. Každé 

město má sklepní prostory pod úrovní domů. Jedná se o důmyslný systém podzemních 

chodeb. Tyto podzemní prostory, stejně jako sklepení hradů a zámků, byly původně určeny  

ke skladování potravin a získávání pitné vody. Pod jednotlivými domy, lemujícími středověká 

náměstí, vznikala sklepení, do kterých vedly z povrchu úzké komíny ke spouštění kusů ledu. 
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Roztátou vodu i přebytečnou podzemní vodu odváděly kanály trativodů. Podzemí chránilo 

obyvatele před požáry nebo obléháním nepřátelskými vojsky. Výstavba a udržování plné 

funkčnosti podzemních soustav byla náročná a současně nákladná. Nejdůmyslnější podzemní 

systémy budovala města hornická, která měla dostatečné zdroje bohatství. K nejrozsáhlejším  

a nejznámějším patří znojemské, jihlavské, táborské a brněnské podzemí. [21,22] 

Znojemské podzemí 

Budování podzemních prostor započalo na přelomu 14. a 15. stol. Jejich hlavním 

úkolem bylo uskladňování potravin, a pokud nastalo obléhání a válečný konflikt, sloužily jako 

úkryt. Při budování chodeb bylo primitivními způsoby odtěženo přibližně  

50 000 až 55 000 m
3
 tvrdé skály. Za zmínku stojí i systém odvodnění. Voda se 

shromažďovala v celé řadě jímek a studní a byla odváděna tzv. jezuitským vodovodem. Díky 

němu bylo město zásobováno pitnou vodou i v období válek. Systém byl založen na principu 

hlavního tahu a vedlejších větví, které zasahují do různých čtvrtí města. Stavba vedla více jak 

kilometr mimo hradby města v měkkých písčitých horninách. Do dnešních dob se nedochoval 

plán podzemního labyrintu. [23] 

     
Obr. 17, 18 Znojemské podzemí [24] 

Jihlavské podzemí 

Jihlavské katakomby o rozloze 50 000 m
2
 a délce asi 25 km jsou druhý nejrozsáhlejší 

podzemní komplex v České republice. Katakomby se nacházejí pod celým městem  

a pod většinou městských památek. Mezi 14. – 16. stol. n. l. havíři vyrazili tři patra v rulovém 

a žulovém podkladu. Ražba tehdejšími nástroji byla velmi zdlouhavá a namáhavá. Sklepní 

prostory používali majitelé jako sklady, lednice, únikové chodby i řemeslnické dílny a také  

k ukládání cenností či k zavedení kanalizace a vodovodního řádu. Během druhé světové války 
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chodby využívalo Gestapo jako protiletecký kryt. V 60. letech 20. stol. došlo k masivnímu 

propadu chodeb, což vedlo k vybetonování skoro celého prostoru. [25] 

      
Obr. 19, 20 Jihlavské katakomby [25] 

Táborské podzemí  

Současně se založením města Tábor byly budovány pod městem rozsáhlé sklepní 

prostory. Období zahájení výstavby se datuje do 15. stol. n. l. Sklepy sloužily pro uchovávání 

potravin a piva. V dobách válek nebo velkých požárů bylo podzemí využíváno lidmi jako 

bezpečný úkryt. Sklepy byly vysekávány v rulovém podloží, či granitové skále. Některé 

dosahovaly až tří pater pod sebou s hloubkou až 12 m. Jejich propojováním vznikla rozsáhlá 

podzemní síť v délce téměř 14 km, která sahala až za městské hradby. [26] 

      
Obr. 21, 22 Táborské sklepení [27] 

Brněnské podzemí 

Historické centrum města je takřka protkáno sklepy a podzemními prostory.  

Tehdejší lidé je využívali pro skladováni potravin. 
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Labyrint pod Zelným trhem 

Zdejší sklepy vznikaly pod jednotlivými domy od středověku po novověk. Vzhledem 

k tomu, že tržiště bylo centrem obchodního ruchu, byly budovány skladovací prostory přímo 

pod domy kolem tržiště i v jeho přilehlém okolí. Vstupovalo se do nich schodištěm z domů 

nebo přímo z ulice či náměstí. Dokladem toho jsou dochované půlkruhovité, většinou 

kamenné portálky, osazené s větším či menším odstupem od průčelní zdi tak, že rameno 

schodů bylo z části pod budovou a zbytek zasahoval do uličního prostoru. Menší i větší 

prostory v různých úrovních, chodby propojující jednotlivá patra, sklepy četných pivnic, 

taveren, hostinců i krčem, štoly, přivádějící vodu do kašny, i stoky, zbavující tržiště nečistot, 

vytvořily pod povrchem tohoto náměstí skutečný podzemní labyrint. Nejníže položený sklep 

je gotického původu a zasahuje až pod tramvajovou kolej v Masarykově ulici. Tento prostor, 

který zřejmě později sloužil jako lednice, byl dodatečně ještě prohlouben a jeho dno je nyní   

v hloubce 13 m pod dlažbou. V současnosti je zaplaven vodou. Největší sklep je dlouhý téměř 

23 m a jeho výška se pohybuje od 3,5 m do 4 m. Je renesančního původu s barokními 

dozdívkami. Ostatní prostory vznikly v období baroka a klasicismu a stavebně byly 

upravovány až do současnosti. 

      
Obr. 23, 24 Sklepení Zelného trhu[28] 

Obdobná sklepení a studny se nacházejí v podzemí Dominikánského náměstí, Římského 

náměstí, Náměstí Svobody, Jakubského náměstí, Moravského náměstí, Pekařské ulice, Orlí i 

Petrova. [28] 

Mincmistrovský sklep  

„Sklepení domu mincmistrů“ je označení historických sklepních prostorů, objevených  

při průzkumu brněnského podzemí v roce 1999. Velmi cenný sklepní komplex svou expozicí 

připomíná dnes již téměř zapomenuté řemeslo ražby mincí v Brně a na Moravě. 
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Kostnice u Sv. Jakuba 

V pátek 22. června 2012 se veřejnosti otevřela Kostnice u sv. Jakuba a zájemci tak 

mají možnost spatřit na vlastní oči unikátní prostory, které byly objeveny v roce 2001. 

Nachází se zde kosterní pozůstatky obětí středověkých morových a cholerových ran, 

válečných událostí z doby třicetileté války a švédského obléhání. 

Špilberk 

Významnou část brněnského podzemí tvoří Špilberské kasematy pod hradem Špilberk. 

Původně sloužily jako sklad vojenského materiálu, zbraní a střeliva, ale také jako dočasný 

úkryt zesílené pevnostní posádky v případě obléhání. Masivní cihelné klenby odolávaly  

i silnému dělostřeleckému bombardování. Prostory byly vybaveny světlíky, topeništi  

s kachlovými kamny i stravovacím zázemím se čtyřmi pecemi na chleba a dvěma kuchyněmi. 

Od konce 18. stol. sloužily k vězeňským účelům. V jižní i severní části dolního patra bylo 

zřízeno celkem 60 kobek, sbitých ze silných prken a trámů. Jejich délka se pohybovala kolem 

dvou metrů, šířka mezi 125 a 140 cm a výška od 2 m do 2,5 m. Nejnižší prostory zůstávaly  

v naprosté tmě a nebylo možné je ani vytápět. V horní části byly cely slabě osvětleny denním 

světlem, prostupujícím větracím šachtami. [28] 

 
                                                Obr. 25 Kasamlaty pod hradem Špilberk [28] 

2.4 Novověk 

Hlavními rysy novověkého podzemního urbanismu byly tunely a odvodňovací štoly.  

Z Itálie se postupně šíří tunelářské postupy do okolních zemí. Lidé rekonstruují středověká 
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sklepení. Začínají se objevovat podchody pro chodce, kanalizační štoly, vodovodní štoly, 

kolektory a jiné podzemní stavby. Prvním městem na světě, kde byla v roce 1863 

zprovozněna téměř šestikilometrová trasa metra, byl Londýn. Dnes má toto metro 270 stanic  

a přes 400 km tratí. Jako druhé na světě a první v kontinentální Evropě bylo v roce 1896 

otevřeno metro v Budapešti. V současné době je tento dopravní systém zaveden ve více než 

100 velkoměstech po celém světě. [3] 

Ve vinařských oblastech se budují sklepy. Nejrozsáhlejší podzemní sklady vína jsou  

ve Francii, Itálii, Španělsku a Portugalsku. I na našem území se setkáváme ve vinařských 

oblastech s rozsáhlými sklepními komplexy. Na Hodonínsku jsou známé Templářské sklepy. 

[3,29] 

     
Obr. 26, 27 Templářské sklepení [30] 

Zajímavé a důmyslné podzemní stavby přinesl konec 19. stol. Jedná se především  

o podzemní továrny, rozsáhlé vojenské komplexy, bunkry a kryty. Mezi 1. a 2. světovou 

válkou si Francouzi na hranici s Německem ke své obraně vybudovali Maginotovu linii. 

Největší nástup vojenských podzemních staveb vyvrcholil po studené válce. Byly budovány 

více účelové podzemní stavby. S těmito stavbami se nejčastěji setkáváme v severských 

zemích díky dobrým skalním podmínkám. [3] 

   
Obr. 28, 29 Maginotova linie na hranici mezi Francii s Německem [31] 
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Podzemní komplex v Sovích horách 

            Podzemní chodby patří k největším pozůstatkům Hitlerova stavitelství v Dolním 

Slezsku. Bylo jich vybudováno celkem sedm: Rzeczka, Wlodarz, Sobón, Sokolec, Jugowice 

Górne a Osówka, která je nejzachovalejší. Se stavbou se začalo v létě roku 1943. Mezi 

dělníky převažovali vězni z koncentračního tábora Gross-Rosen. Projekt byl označen krycím 

názvem Obr a Německo do něj investovalo přes 150 miliard marek. Dílo nebylo kvůli své 

monstróznosti dokončeno. Přesto dnes můžeme obdivovat podzemní město o rozloze  

6,5 km
2
, z něhož je návštěvníkům zpřístupněno 1,7 km betonových chodeb a několik sálů. 

Součástí komplexu jsou také nadzemní budovy. Mezi největší patří Kasyno a Silownia. 

Kasyno je padesátimetrová stavba s monolitickou střechou. Silownia má rozlohu 30 x 30 m  

a je postavena z betonových bloků. [32]  

     
Obr. 30, 31 Nedostavěný Hitlerův komplex v Sovích horách [32] 

I v Československu se po 1. světové válce začal v pohraničí budovat rozsáhlý komplex 

podzemního opevnění, který měl zajistit obranu státu proti vpádu okupantů. Jedná se hlavně  

o nejznámější pevnosti: Hanička, Bouda, Dobrošov a další. Po podpisu Mnichovské dohody  

o odstoupení Sudet Německu byly tyto pevnosti bez boje předány zástupcům německé 

armády. Hanička je v současnosti přístupná jako muzeum. [33]  

 
Obr. 32 České pevnost Hanička [34] 
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2.5 Současnost  

Objekty podzemního urbanismu 

 Díky zvyšování počtu obyvatel, míře zastavěné plochy, cenám pozemků  

a ekologickému smýšlení dnešních metropolí se musíme poohlížet po nových způsobech 

využití stavebních ploch. Minulost nám ukázala, že využívání podzemních prostor má své 

výhody. Přibližně před 50 lety se začíná mohutně realizovat podzemní výstavba v Japonsku  

a v Evropě, zejména ve Švýcarsku a Skandinávii. Zde se nachází z geologického hlediska 

výhodné podmínky, především pevné skalní horniny hned pod povrchem. Na světě  

v současné době vzniká mnoho projektů na využití tzv. třetí podzemní úrovně pro umístění 

staveb veřejného zájmu. Od východního pobřeží Baltského moře až po západní úžiny se  

ve Skandinávii staví vše pod zemí: silnice, tunely a dokonce nákupní střediska. 

Finsko 

Již v roce 1985 v Helsinkách byl uveden do provozu podzemní obchodní dům  

s využitelnou plochou 4 260 m
2
. Objekt tvoří tři kaverny o rozměrech 90 x 10 x 5 m. Nově 

využívají v Helsinkách největší podzemní autobusové nádraží. Nejnavštěvovanější památkou 

hlavního města je pak Temppeliaukio, klášter vytesaný ve skále. Díky nahrubo opracovaným 

stěnám má skvělou akustiku a je pro umělce i posluchače oblíbeným koncertním sálem. [3]  

    
Obr. 33, 34 Klášter vytesaný do skály v Temppeliaukio [35] 

 

V Helsinkách byl poprvé na světě představen detailní plán podzemního města.  

Do roku 2020 má být vybudováno 400 podzemních prostor o celkovém objemu 9 000 000 m
3
. 

Město vybudovalo celou síť podzemních cest, která bude v budoucnu sloužit jako zásobovací 

podzemní okruh. Na sever od Helsinek budou podél moře vybudovány tři městské okruhy, 

které povedou zčásti rovněž pod zemí. Jeden z plánovaných investičních projektů bude 
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podzemní železnice ve tvaru kapky, která má spojovat předměstí s bývalým hlavním 

nádražím. Vysokorychlostní železniční trať propojí nádraží se stanicí metra na helsinském 

letišti Vantaa vzdáleném 20 km od města. Všechny jmenované stavby předčí 50 km dlouhý 

tunel, který má procházet Tallinnem a spojovat Finsko s Evropou. Rozhodnutí o jeho 

výstavbě ještě nepadlo. V úžině Fehmarnbelt na druhé straně Baltského moře se staví  

v hloubce 40 m pod povrchem vody 18 km tunel. Náklady, více než 5 miliard eur, hradí 

Dánsko, které tímto získá stálé spojení s Německem. [3,36] 

Švédsko 

Ve Švédsku se podzemní stavební činnost rozvíjí zejména ve Stockholmu.  

Pod jezerem Mälaren vzniká železniční tunel, který má propojit hlavní město s okolním 

světem. Nejzajímavější švédské podzemní stavby nalezneme na severu země v Kiruně, městě 

proslaveném svými minerály. Na osvětlených chodnících zhruba půl kilometru pod zemí se 

tlačí víc lidí než na těch nejfrekventovanějších chodnících ve Stockholmu. Lidé mohou sejít 

do podzemní nákupní galerie, sledovat práci horníků, navštívit muzeum nebo si půjdou 

zaplavat.[36]  

 
Obr. 35 Podzemní bazén vytesaný ve skále [36] 

Norsko 

V Norsku se již od studené války využívá podzemí k výstavbě podzemních 

víceúčelových hal, které slouží ke kulturnímu i sportovnímu využití obyvatel. Mezi největší 

se řadí olympijská hala Gjovik s kubaturou výrubu 141 000 m
3
. Ražba probíhala v pevných 

prekambrických rulách. Rozměry výrubu jsou 61 x 91 x 25 m. Podzemí nám nabízí konstantní 

teploty od +6 do +8 °C.  
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Obr. 36, 37 Olympijský stadion Gjovik [37] 

 

V poslední době se snaží zkrátit Norové své 25 000 km dlouhé pobřeží výstavbou 

podzemních tras a podmořských tunelů. Tunel, který má v budoucnu spojit dvě největší 

norská města Oslo a Bergen, bude měřit téměř 25 km a má být nejdelším silničním tunelem  

na světě. [3,36] 

Japonsko 

Japonsko drží nejdelší tradici ve stavbě podzemních obchodních center. Od roku 1975 

začali vznikat první střediska, byly budovány v okolí železniční stanice a metra v Osace. 

V dnešní době tyto obchodní prostory zaujímají rozlohu přes 127 000 m
2
 a nachází se zde  

přes 1000 obchodů a restauračních zařízení. V dnešní době se na japonských ostrovech 

vyskytuje více než 20 velkých podzemních obchodních objektů. [38] 

2.6 Zelené domy 

Historie budov částečně krytých zeminou nebo dokonce téměř zapuštěných do terénu 

sahá do 70. let minulého století. Stavby dostaly název Zelené domy. Jejich výstavba byla 

podmíněna vznikem projektů zaměřených na ekologii a životní prostředí. Větší rozmach 

zelených projektů zažíváme až v 90. letech 20. stol. V Anglii byl v roce 2006 přidán  

do legislativy pojem „Green House“ a tím se zároveň stanovily standardy těchto budov.       

Od této doby musí Zelený dům splňovat přísná kritéria a stavba je regulována danými 

normami. [39] 

Jižní Chlum 

Jedná se o stavební lokalitu, která se nachází na jižním svahu asi 3 km severozápadně 

od centra Zlína. Ekosídliště tvoří nenásilný přechod městské výstavby do volné přírody.  

Jsou zde vybudované ukázkové domy se zelenými střechami porostlými vegetací. Zadní stěna 
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domu je situována na sever a splývá s okolním terénem, nebo je do něho celá zapuštěná. Jižní 

a východní fasády jsou dostatečně prosvětlovány sluncem. Zvláštní pozornost je věnována 

tepelným vlastnostem stavby, nákladům na provoz a údržbu, odolnosti proti živelným 

pohromám. Díky tomu, že jsou domy obklopeny zeminou, spotřebují o čtvrtinu méně energie 

než běžný rodinný dům. Vegetační střecha zpomaluje odtok dešťové vody a tím brání 

rychlým povodním. Hlukově izolační vlastnosti umožňují výstavbu v okolí rušných cest  

i v blízkosti letišť. [40] 

    
Obr. 38, 39 Ekosídliště Jižní Chlum [40] 

Terénní vlna 

V Krkonoších v obci Mladé Buky se připravuje výstavba řadových 

nízkoenergetických domů. Návrh pochází z dílny architekta Antonína Nováka ze studia 

DRNH. Vily částečně zapuštěné do terénu a se zelenými střechami mají nenásilně splynout 

s okolní krajinou. Jejich uspořádání je dáno vrstevnicemi terénu. Obytné místnosti jsou 

orientovány západním až severozápadním směrem, bohatě prosklené a propojené se zahradou 

s výhledem na panorama hor. Zelená střecha má funkci tepelně izolační a akumulační. Projekt 

počítá s výstavbou dvou typů domů, které se liší svou velikostí. Jedná se o patnáct menších vil 

se zastavěnou plochou 100 m², garáží 28 m² a terasou 21 m² a šest větších vil se zastavěnou 

plochou 200 m², garáží 32 m² a terasou 60 m². [41] 

 
Obr. 40 Návrh zelených domů Krkonoše [41] 
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Zemědrap Mexiko 

V hlavním městě Mexika má být postaven první zemědrap na světě. Tuto variantu 

zvolili architekti s ohledem na stávající legislativu, která omezuje další výstavbu budov. 

Zákony navíc umožňují realizaci projektů maximálně do výšky osmi pater. Pokud se bude 

stavět, měla by se budova nacházet pod ústředním mexickým náměstím Zócalo, které patří 

mezi největší na světě. Hloubená stavba by nenarušila historické panorama mexické 

metropole a mohla by nabídnout další kancelářské a obytné plochy. Zhruba 300 metrů 

hluboká konstrukce ze skla a oceli má tvar obrácené pyramidy s centrální propustí, která by 

zajišťovala přísun denního světla a ventilaci. Další přísun přirozeného světla by měl zajistit 

systému optických vláken. Zdroji obnovitelné energie budou turbíny poháněné nahromaděnou 

podzemní vodou. V prvních deseti patrech by se nacházelo muzeum o dějinách města.            

V dalších deseti patrech by vznikly byty a ve zbývajících 45 patrech kanceláře a obchodní 

prostory. Pokud bude realizace projektu schválena, vyjde podle odhadů na 800 milionů 

dolarů. [42] 

 
Obr. 41 Návrh Mexického země drapu [42] 
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Dům z jaderného sila 

Ukázkou rekultivace starých podzemních staveb je dům v chráněné krajinné 

oblasti Adirondack State Park ve státě New York. V době studené války zde bylo silo 

základny s odpalovací rampou pro rakety a atomový kryt. Opuštěný komplex koupili v roce 

1991 noví majitelé a za 20 let vytvořili ze základny luxusní podzemní usedlost o obytné ploše 

362 m
2
. Stačí sejít po schodišti dlouhém 38 m, z něhož se vchází do dvou plně vybavených 

moderních apartmánů o rozměrech 214 m
2
. Obytný komplex lze uzavřít dveřmi o váze  

907 kg. Za nimi je 15 m dlouhý tunel, který vede k raketovému silu válcovitého tvaru  

o průměru 15 m vybudovanému 56 m pod povrchem. Obyvatelé usedlosti by měli být 

chráněni i před případným jaderným útokem. [43] 

 
Obr. 42 Přestavěné jaderné silo Adirondack State Park [43] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.letuska.cz/zajezdy/pobytove?utm_source=topkontakt-partner&utm_medium=topkontakt
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3 Přehled geotechnických metod použitých pro výstavbu 

Tato kapitola se zabývá materiály, technologií a metodami výstavby podzemních děl 

od pravěku až po současnost.  

Mezi nejčastěji využívané materiály v pravěku byly kosti, kámen nebo dřevo. Z nich se 

vyráběly nástroje k rozpojování hornin a zemin. Od starověku lidé zdokonalovali své 

poznatky o tavení kovů a následně je využívali k výrobě nových pracovních nástrojů. 

Zásadním objevem bylo zpracování železné rudy. Železné nástroje se v průběhu staletí staly 

důležitou součástí všech odvětví běžného života. Později se bez velkých změn začaly vyrábět 

tyto nástroje z pevné oceli. V současnosti nové technologie výroby a zpracování materiálů 

umožňují výrobu a konstrukci pracovních nástrojů nejvyšší kvality.  

Zpočátku byly zeminy odstraňovány pomocí kostěných, dřevěných a kamenných nástrojů. 

S příchodem železných nástrojů byla překonávána i skalní podloží. Princip byl jednoduchý. 

Pokud měla skála puklinu, těžilo se podél ní. Kovové sekáče v podobě klínu se zasekly  

do pukliny. Údery těžkým kladivem na klín se skála drolila. Pokud byla skalní stěna  

bez puklin, rozdělal se v bezprostřední blízkosti oheň. Nahřátá skála byla polévána vodou  

a rychlým ochlazením pukla. Pro ražbu v soudržných zeminách a poloskalních horninách bylo 

využíváno pevně kovaných motyk a krumpáčů. Tyto jednoduché metody ražení přetrvaly  

až do novověku. S příchodem střelného prachu, který byl objeven v 7. až 9. stol. n. l. v Číně, 

začala být ražba skály daleko snazší. [3] 

Historický vývoj geotechnických metod a aplikace 

• 540 až 523 př. n. l. - vodovodní štola na řeckém ostrově Samos délky 984 m - ražba pomocí 

klínů a kladiv 

 • 41 – 52 n. l. - vodovodní štola délky 653 m z Fucinského jezera v Itálii - Římané používali 

ohňovou metodu 

• středověk - úpadek tunelářství, stavby sklepů a chodeb hradů a klášterů - k rozpojování 

skalní horniny využívány kovové sekáčky na dřevěné násadě.  

• pol. 17. stol. n. l. - používání střelného prachu 

• 30. léta 19. stol. n. l. - rozvoj tunelování s výstavbou železnic – tzv. Alpské tunely 

• 1813 - první použití vrtací techniky 
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• 1889 - použití betonu v tunelech 

• druhá pol. 19. stol. n. l. - výstavba podzemních drah 

• 20. stol. n. l. - rozvoj výstavby silničních tunelů a speciálních podzemních staveb (podzemní 

hydrocentrály, sportovní haly, úložiště radioaktivních odpadů,…)  

Novodobé metody ražení: 

 Stará rakouská tunelovací metoda – porubem, příčníková 

 Belgická podchycovací tunelovací metoda – pilířová 

 Německá jádrová tunelovací metoda 

 Nová rakouská tunelovací metoda - Aplikuje se na principu observační metody  

a cyklického ražením. Prvotní zajištění výrubu je primárním ostěním. Měřením 

deformací ověřujeme, zda není překročen kritický stav a únosnost primárního ostění. 

Pokud jsou deformace mimo zvolený rozsah bezpečnosti, je nutno zesílit výstroj 

ostění. Zajišťování se provádí např. ocelovou výstrojí, kotvami, další vrstvou 

stříkaného betonu. Dvojvrstvé ostění je základním znakem NRTM (primární  

a sekundární). [3] 

 Prstencová metoda je využívána pro ražbu v soudržných zeminách, poloskalních  

a skalních horninách. Princip metody spočívá v ražbě na délku ochranného prstence. 

Razí se v plném profilu díla. Definitivní ostění je montované ocelové nebo 

železobetonové. Ostění se ukládá pomocí ektoru.   

Metody gravitační stěny a záporového pažení byly použity při řešení parametrické studie: 

 Opěrné stěny - opěrná konstrukce slouží k udržení zeminy pod větším úhlem než je 

její přirozený úhel sklonitosti. 

 Gravitační stěna z prostého betonu - gravitační zeď působí proti zemnímu tlaku 

pouze vlastní tíhou, proto jsou často rozměry této stěny značné a tím je i vysoká 

spotřeba betonu. Pro zvýšení účinku se v některých případech využívá náklonu zdi 

směrem do zeminy. [44] 

 Pažení stavebních jam - pažící konstrukce jsou využívány pro zajištění stěn 

stavebních jam a okolních objektů. Nejčastěji používané konstrukce jsou záporové 

pažení, pilotové stěny, milánské stěny, trysková injektáž, štětové stěny a hřebíkové 

stěny nejčastěji v kombinaci se stříkaným betonem. Setkáváme se se čtyřmi typy 

pažících konstrukcí – pažení dočasné, pažení trvalé, pažení kotvené horninovými 

kotvami a nekotvené. V závislosti na geologických a hydrogeologických podmínkách, 

výšce a půdorysu stavební jámy je zvolena vhodná pažící konstrukce.    
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 Záporové pažení - Tato metoda se využívá nad hladinou podzemní vody. Jedná se  

o dočasné pažení stěn stavebních jam. Hlavními prvky pažení jsou zápory, pažiny,  

a pokud je potřeba, tak kotvy. Kotvy jsou provedeny skrz ocelové převázky. 

Zápory bývají vyrobeny z válcovaných ocelových profilů. Nejčastěji používané 

profily jsou I, U a HEB profily. Zápory se do země osazují před vrtaným vrtem, nebo 

zaberaněním pod úroveň uvažovaného dna stavební jámy. Současně musí být zajištěna 

svislost konstrukce. Osazení zápor musí předcházet statický výpočet. Z něho se 

vyhodnotí vzdálenost jednotlivých zápor od sebe, obvykle to bývá 1,8 až 2,5 m. 

Zápora se ve vrtu upevní pod budoucím dnem stavební jámy betonem nižší pevnostní 

třídy a zasype se až do úrovně stávajícího terénu. Pokud má být zápora vytažena  

po dokončení stavby, musí být ošetřena proti přilepení betonu.  

Pažiny se vkládají mezi zápory a tvoří výplň mezi nimi. Jak výkop postupuje, 

vkládají se pažiny mezi zápory. Úkol pažin je vytvořit stěnu, která odolá zemnímu 

tlaku. Materiál pažin je dřevo a ocel. Aby se dosáhlo dokonalého kontaktu pažiny se 

zeminou, jsou klínovány dřevěnými klíny proti přírubám zápor. Při odtěžování zeminy 

se musí zajistit postup pažení, aby se nestalo, že stěna stavební jámy zůstane  

bez pažení. 

Stabilizace se provádí u hlubších výkopů pramencovými horninovými kotvami. 

Kotvy se osazují skrz převázky. Jsou to obvykle nosníky z ocelových profilů, které 

bývají ve vodorovném směru převázány přes dvě a více zápor. Tvoří opěru pro hlavy 

kotev. [45] 
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4 Modelová analýza vybraného objektu z hlediska geotechnických 

technologií 

 

4.1 Parametrická studie - výška konstrukce 9,6 m 

Parametrická studie má sloužit jako modelové srovnání v problému založení objektu 

rodinného domu ve svahu. Rodinný dům je zvolený tak, aby byla jeho převážná část  

pod úrovní terénu svahu. Tato volba přináší spoustu výhod, ale také složitější zakládání 

objektu a nutnost zajištění jámy ve svahu. Pro parametrické výpočty byl zvolen řez domu 

upravený na základě získaného projektu obdobného domu. Zkušební dům má výšku 9,6 m  

a délku základové spáry 14,6 m. Jako modelové prostředí je zvoleno 5 druhů zemin. 

Cílem je získat co nejefektivnější parametry zajištění svahu pro práce nutné k realizaci daného 

objektu. 

 
Obr. 43 Řez navrhnutého domu 9,6 m 

4.1.1 Výběr zeminy 

Základní parametry zemin a jejich klasifikace byly zvoleny podle již neplatné  

ČSN 73 1001. Třídy zemin jsou vybrány pro parametrickou studii s ohledem na to,  

aby obsahovaly co možná nejnepříznivější parametry v celé škále zemin uvedených  

v Směrných normových charakteristikách. Od štěrkovitých zemin přes písčité až  

po jemnozrnné zeminy. Zástupce štěrkovitých zemin je štěrk hlinitý (GM). U písčitých zemin 

jde o písek hlinitý (SM). Jemnozrnné zeminy jsou zastoupeny jílem s nízkou plasticitou (CL), 

hlínou s vysokou plasticitou (MV), jílem s vysokou plasticitou (CH). Nejdůležitější parametry 
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zemin, které dále používáme pro zvolené výpočty, jsou: Objemová hmotnost (γ [kN/m
3
]), 

Poissonovo číslo (ν [-]), Modul pružnosti a přetvoření (E [Pa]), Úhel vnitřního tření (ϕ [°]), 

Soudržnost zeminy (c [kPa]). Zvolené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Pokud se  

v Směrných normových charakteristikách nabízel interval pro jednotlivé vlastnosti, byla 

volena střední hodnota. [1] 

Zeminy ν β γ Edef ϕef Cef 

GM 0,30 0,74 19,0 70 33 4 

SC 0,35 0,62 18,5 8 27 8 

CL 0,40 0,47 21,0 25 19 12 

MV 0,40 0,47 21,0 25 18 7 

CH 0,42 0,37 20,5 20 15 4 
    Tab. 1: Parametry zemin 

Prvním krokem při tvorbě parametrické studie byla volba úhlu svahu, ve kterém se 

objekt bude nacházet. Zvolené zeminy byly modelovány jako svah vždy s předem určeným 

sklonem a pomocí Pettersonovy metody byl určen stupeň stability pro jednotlivé úhly  

a zeminy. 

4.1.2 Stabilita svahu Pettersonova metoda  

Pettersonova metoda se využívá pro řešení stability svahu zemního tělesa. Jedná se  

o poměrně jednoduchou a rychlou výpočetní metodu pro určení stupně stability svahu. 

Pettersonova metoda je silová, založená na rovnováze jednotlivých proužků. Spolupůsobení 

sousedících proužků se neuvažuje. Smyková plocha se volí nejčastěji jako kruhová.  

Nad zvolenou smykovou plochou ve svahu se provede rozdělení svahového tělesa na stejně 

velké svislé proužky. U každého proužku se určí silové působení dané vlastní tíhou  

a případného zatíženi (viz obrázek 44). Podíl součtu pasivních a aktivních sil dává hodnotu 

stability (stupeň bezpečnosti). Pasivní síly svah stabilizují, zatím co aktivní síly svah 

destabilizuji. Jestliže není, smyková plocha známá je třeba ji stanovit. [1] 

 
    Obr. 44 Pettersonova metoda [1] 
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Posouzení stupně stability 

  
             

             
 
∑(     )   ∑  

∑  ∑  
 

Rovnice 1. 

F - stupeň stability svahu 

N - normálová síla 

φ - úhel vnitřního tření 

c - soudržnost zeminy 

l - délka smykové plochy 

T – tangenciální síla 

T0 – pasivní síly působící proti usmýknutí 

Ukázka postupu ručního výpočtu stability svahu podle Pettersonovy proužkové metod: 

Posouzení stability svahu pro výpočet je tvořen soudržnou zeminou GM a sklonem 

20°. Smyková plocha byla zvolena kruhová a prochází patou svahu. Poloměr a střed smykové 

plochy byl volen s ohledem na předpoklad výskytu nejnebezpečnější smykové plochy. 

Smyková plocha s nejnižším stupněm stability. Poloměr je 113,95 m a detail smykové plochy 

je na obrázku 45. 

 
Obr. 45 Detail smykové plochy 

 

Svah nad smykovou plochou rozdělíme na 10 stejně velkých proužků. Zvolená šířka 

proužku činí 7,47 m. Šířky proužků jsou označeny bi. Následující krok je určení vzdálenosti 

středu jednotlivých proužků od středu smykové plochy. Vzdálenosti se označují xi. Rozdělené 

vzdálenosti jsou dobře patrné na obrázku 46.  
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Další krok výpočtu je určení úhlů, které svírají výslednice tíhy jednotlivých proužků Gi  

a jejich průmět do normálové složky závislý na orientaci smykové plochy v jednotlivých 

proužcích. Tento úhel je označen jako αi. Úhly pro jednotlivé proužky jsou zobrazeny  

na obrázku 47. 

  
        Obr. 46 Zobrazení rozměrů střednic proužků                          Obr. 47 Zobrazení úhlů 

 

Další fáze výpočtu je výpočet výslednic tíhy jednotlivých proužků. Tíhu Gi 

jednotlivých proužků vypočteme jako součin plochy proužku a jejich objemové tíhy. Grafické 

znázornění tíh jednotlivých proužků je na obrázku 48. 

 

Poslední geometrická vlastnost nutná k výpočtu stability je délka jednotlivých proužků 

na smykové ploše. Kruhová smyková plocha je zde nahrazena lineárním zjednodušením. 

Délka výseče se násobí soudržností a připočítává se k pasivním silám stabilizujícím svah. 

Protože zjednodušení dává délku poněkud menší než odpovídající kruhové výseče, je možno 

jej použit, protože pak je výpočet na straně bezpečné. Délky označujeme jako Li a jsou 

zobrazeny na obrázku 49. 
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            Obr. 48 Grafické znázornění tíh proužků                          Obr. 49 Grafické znázornění délek proužku  

Po výpočtu všech nutných konstant je nejlepším přístupem zpracování do tabulky  

a součet aktivních a pasivních sil. Z jejich poměru je poté možno vypočíst stupeň stability.  

Tabulka 2 udává všechny použité hodnoty pro výpočet. 

i hi bi Gi Xi αi Ni=G∙cosαi Ti=G∙sinαi N∙tgϕ ΔLi c∙ΔLi 

1 2,44 7,47 346,73 69,21 37,00 276,91 208,67 137,46 9,42 30,13 

2 4,98 7,47 706,53 61,73 33,00 592,54 384,80 294,14 8,90 28,48 

3 6,68 7,47 948,38 54,26 18,00 901,96 293,06 447,74 8,51 27,22 

4 7,66 7,47 1 087,47 46,78 24,00 993,45 442,31 493,15 8,20 26,25 

5 7,99 7,47 1 134,45 39,30 20,00 1 066,03 388,00 529,18 7,97 25,50 

6 7,73 7,47 1 096,98 31,82 16,00 1 054,48 302,37 523,45 7,79 24,92 

7 6,91 7,47 980,74 24,34 12,00 959,30 203,91 476,20 7,66 24,51 

8 5,56 7,47 789,70 16,87 9,00 779,98 123,54 387,18 7,56 24,20 

9 3,71 7,47 526,56 9,39 5,00 524,56 45,89 260,39 7,50 24,01 

10 2,60 7,47 368,45 1,91 1,00 368,39 6,43 182,87 7,48 23,93 

      

SUMA = 2 398,99 3 731,78 

 

259,14 
Tab. 2: Sumarizace hodnot z Pettersonovy metody 

Výsledný stupeň stability pro zvolenou smykovou plochu se vypočítá podle vztahu: 

  
             

             
 
∑(     )  ∑  

∑  
 = 
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Po dosazení hodnot z tabulky 2 do vztahu vyjde výsledný stupeň stability F = 1,61. 

Toto řešení vyhovuje normovému požadavku na dlouhodobou stabilitu svahu, který má být 

pro stálé svahy vyšší nebo roven 1,5. 

Pro parametrickou studii byly pomocí výpočtového software Geo5 provedeny výpočty 

v rámci modulu Stabilita svahu. Výpočty se týkaly jednotlivých zemin a sklonu svahu.        

Pro každý sklon svahu se použily zeminy z tabulky 1 a byly zapisovány vypočtené stupně 

stability do tabulky 3. Důležitý parametr je stupeň stability F = 1,5. Tato hodnota  

je požadována pro trvalé svahy. Tabulka 4 znázorňuje přiřazení jednotlivých zemin a jim 

odpovídající úhly z vyplývajících parametrů. Dále z tabulky 4 je patrné, že GM  

je nejstabilnější zemina. Její stabilita je i při 20° sklonu svahu, zatím co CH je stabilní jen  

při 10° sklonu svahu. Tyto sklony byly použity dále pro jednotlivé výpočty. 

 

Sklon [°] GM SC CL MV CH 

 

Zemina Sklon [°] 

10,0 3,391 2,994 2,212 1,942 1,517 

 

GM 20,0 

12,5 2,639 2,299 1,751 1,511 1,185 

 

SC 17,5 

13,5 2,427 2,105 1,597 1,381 1,085 

 

CL 13,5 

17,5 1,828 1,572 1,181 1,029 0,812 

 

MV 12,5 

20,0 1,553 1,332 0,995 0,87 0,688 

 

CH 10,0 

      Tab. 3: Stabilita jednotlivých zemin                 Tab. 4: Sklon úhlu zemin  

4.1.3 Zemní tlaky 

Další důležitou částí parametrické studie je výpočet zemních tlaků působících na budoucí 

stěnu výkopu pro rodinný dům. Po určení sklonu svahu byla určena výška stěny výkopu tak, 

aby byl rodinný dům pod zemí jako na obrázku 43. Rozměry navrhované stavební jámy jsou 

uvedeny pro jednotlivé zeminy v příloze 1. 

Pokud na sebe vzájemně působí zemina a stavební konstrukce, jedná se o tzv. zemní tlak 

(zemní sílu). Podle pohybu konstrukce a zeminy rozeznáváme tři druhy zemních tlaků. 

1. Zemní tlak v klidu Sr  

-zemina vyvolává tlak na konstrukci. Konstrukce odolá tlaku zeminy, neprobíhá 

deformace, pootočení či posunutí. 

2. Aktivní zemní tlak Sa 

-zemina vyvolá u konstrukce pootočení nebo posun ve směru tlaku zeminy.  

Posun v hodnotách 0,0001 - 0,001 její výšky. 
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3. Pasivní zemní tlak Sp 

-je zapříčiněn, jestliže je konstrukce zatlačena do zeminy vnější silou. Posun 

konstrukce vůči zemině je v hodnotách 0,001 – 0,01 její výšky. [1] 

 

Obr. 50 Druhy zemních tlaků [1] 

a: tlak v klidu, b: aktivní zemní tlak, c: pasivní zemní tlak 

 

 
Obr. 51 Závislost zemních tlaku [1] 

 

Ukázka postupu ručního výpočtu Aktivních tlaků: 

Výpočet byl proveden podle Coulombovy teorie. Konstrukce byla vysoká 12 m a byla 

ve svahu tvořeném zeminou GM a sklon svahu představoval 20°. Ve výpočtu bylo počítáno se 

soudržností zeminy o hodnotě 4 kPa, kterou zemině dodá její jemnozrnná složka. 

Nejprve byla vypočtena hodnota součinitele aktivního zemního tlaku Ka podle vzorce: 

   
    (   )

          (   ) (  √
    (   )     (   )

    (   )     (   )
)

   = 
       

              (  √
    (     )     (     )

    (    )     (    )
)

  = 0,36 

Poté tzv. udržovací výška: 

    
   

  √  
 = 

   

   √    
      m  
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Výpočet svislého geostatického napětí: 

   (     )    = (12 – 0,66) ∙ 19 = 215,46 kPa 

Následně se vypočetl Aktivní tlak zeminy: 

         = 215,46 ∙ 0,36 = 77,57 kPa 

Hodnota    byla rozdělena na vodorovnou a svislou složku:  

           (   ) = 77,57   cos 11 = 76,145 kPa 

           (   )   77 57             4 8 kPa 

Následně roznásobena koeficientem bezpečnosti pro stálé zatížení γG = 1,35 podle EC7 

          γG    7   45     35     2 79  kPa 

          γG     4 8     35   19,967 kPa  

Výsledný Aktivní tlak vodorovný: 

     
 

2
     (     )    

 

2
   2 79  ( 2      )  582 3       

 

Výsledný Aktivní tlak svislý: 

     
 

2
     (     )    

 

2
  9 9 7  ( 2      )    3 2       

Výpočet těžiště:  

         2          34    
   34

3
 3 78     2  3 78  8 22  

Z následujících tabulek 5,6,7 získaných výpočtem pro jednotlivé zeminy v programu 

Geo5 je patrné, že největší vodorovný tlak zaznamenává tabulka 7, zároveň má i největší 

hodnoty vodorovných sil. Největší vodorovná síla 10 770,47 kN/m i vodorovný tlak  

1 776,48 kPa je vypočten u štěrku hlinitého (GM) se sklonem svahu 20°. Z tabulky 5 vyšla 

největší hodnota vodorovné síly 999,86 kN/m a vodorovný tlak 193,50 kPa u zeminy jíl  

s vysokou plasticitou (CH) s pouhým sklonem svahu 10°. 
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Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

Svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 12,00 19,97 102,71 8,22 113,24 582,58 

SC 17,5 11,80 19,06 120,33 8,27 100,90 637,07 

CL 13,5 11,30 19,12 172,35 8,00 94,54 852,28 

MV 12,5 11,20 19,42 184,77 7,74 100,81 959,16 

CH 10,0 10,80 16,93 193,50 7,36 87,48 999,86 
Tab. 5: Aktivní tlak 

 

     

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

Svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 12,00 0,0 167,73 8,00 0,0 1 006,40 

SC 17,5 11,80 0,0 191,63 7,87 0,0 1 130,63 

CL 13,5 11,30 0,0 252,32 7,53 0,0 1 425,63 

MV 12,5 11,20 0,0 252,47 7,47 0,0 1 413,86 

CH 10,0 10,80 0,0 246,94 7,20 0,0 1 333,45 
Tab. 6: Tlak v klidu 

     

Zemina 

Sklon 

svahu        

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

Svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 12,00 -345,31 1 776,48 7,96 -2 093,57 10 770,47 

SC 17,5 11,80 -157,83 996,49 7,76 -957,64 6 046,29 

CL 13,5 11,30 -63,93 576,26 7,34 -380,39 3 429,11 

MV 12,5 11,20 -54,39 517,52 7,35 -314,73 2 994,50 

CH 10,0 10,80 -33,28 380,34 7,12 -183,82 2 101,04 
Tab. 7: Pasivní tlak 
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4.1.4 Návrh tížné stěny 

Jako první návrh zajištění stavební jámy pro obytný objekt byla zvolena Tížná 

železobetonová stěna. Pro zvolené parametry zemin byly navrženy dva typy tížných zdí. První 

typ - gravitační stěna se šikmou pažící stěnou zabudovanou pod úhlem do svahu, druhý  

typ - gravitační stěna se svislou pažící stěnou. Stěna slouží jako pažící konstrukce stavební 

jámy a zároveň jako nosná stěna navženého domu. Výsledné rozměry jsou uvedeny  

v příloze 2, 3. 

                 
           Obr. 52 Šikmá geometrie gravitační stěny      Obr. 53 Svislá geometrie gravitační stěny 

Jak je patrné z tabulek 8 a 9, šikmá stěna vůči svislé stěně má ve všech zeminách  

a sklonech svahu menší plochu. Parametry obou typů stěn byly upravovány, dokud 

nevyhověly jak na posunutí tak na překlopení. Z potřeby objemu betonu by bylo vhodné 

vybrat šikmou stěnu, vzhledem k obtížné realizaci takovéhoto řešení je však vhodnější volba 

zdi gravitační se svislou stěnou.  

V návrhu se použil beton C 20/25 s objemovou hmotností γ = 23 kN/m3 a ocel třídy B 

500 B s charekteristickou mezí kluzu fyk = 500 Mpa. 

      Zemina Sklon Výška Plocha GSTĚNY Fvýsledná Pootočení Posunutí 

 - [°] [m] [m
2
] [kN/m] [kN/m] [-] [-] 

GM 20,0 12,0 35,63 819,38 981,50 VYHOVÍ VYHOVÍ 

SC 17,5 11,8 35,08 806,78 1 072,22 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CL 13,5 11,3 40,13 936,68 1 249,09 VYHOVÍ VYHOVÍ 

MV 12,5 11,2 42,61 980,09 1 384,03 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CH 10,0 10,8 32,70 752,10 1 625,68 VYHOVÍ VYHOVÍ 
Tab. 8: Návrh šikmé zdi - Dům 9,6 m 
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Zemina Sklon Výška Plocha GSTĚNY Fvýsledná Pootočení Posunutí 

 - [°] [m] [m
2
] [kN/m] [kN/m] [-] [-] 

GM 20,0 12,0 44,55 1 024,65 702,89 VYHOVÍ VYHOVÍ 

SC 17,5 11,8 43,89 1 009,47 786,87 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CL 13,5 11,3 48,00 1 104,00 1 078,98 VYHOVÍ VYHOVÍ 

MV 12,5 11,2 51,30 1 179,90 1 231,67 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CH 10,0 10,8 50,20 1 154,60 1 332,34 VYHOVÍ VYHOVÍ 
Tab. 9: Návrh svislé zdi Dům 9,6 m 

 

   Ukázka ručního výpočtu svislé geometrie gravitační stěny podle obrazku 53: 

Nejprve byla vypočtena hodnota součinitele aktivního zemního tlaku Ka podle vzorce: 

   
    (   )

          (   ) (  √
    (   )     (   )

    (   )     (   )
)

   = 
       

              (  √
    (     )     (     )

    (    )     (    )
)

  = 0,36 

    
   

  √  
 = 

   

   √    
      m  

Následně se vypočetl Aktivní tlak zeminy, jelikož se jednalo o nesoudržnou zeminu c = 0. 

         = 272,46 ∙ 0,36 = 98,1 kPa 

Výpočet svislého geostatického napětí: 

   (     )    = (15 – 0,66) ∙ 19 = 272,46 kPa 

Hodnota    byla rozdělena na vodorovnou a svislou složku:  

           (   ) = 98,1 ∙ cos 11 = 96,29 kPa 

           (   ) = 98,1 ∙ sin 11 = 18,72 kPa 

Výsledný Aktivní tlak vodorovný: 

     
 

2
     (     )    

 

2
 9  29  ( 5      )   89 75      

Výsledný Aktivní tlak svislý: 

            (   )   89 75         34  7      
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Výslednice Aktivního tlaku: 

   √          √ 89 75   34  7  7 2          

Výpočet zatížení gravitační stěny: 

                44 55  23    24  5      

4.2 Změna návrhu parametrické studie – výška konstrukce 3,7 m 

Po provedení parametrických výpočtů pro zajištění stěn pomocí železobetonové pažící 

tížné stěny byly zjištěny velké rozměry těchto konstrukcí. Tyto rozměry neodpovídaly 

reálným parametrů obdobných konstrukcí z důvodu použitých geotechnických parametrů 

prostředí. Proto bylo přikročeno k úpravě parametrické studie. Bylo tedy rozhodnuto 

pozměnit návrh rodinného domu. Nový návrh podzemní stavby je vysoký 3,7 m a délka 

základové spáry je 13,6 m. Parametry sklonů svahů a zemin zůstávají a jsou uvedeny 

v tabulkách 1, 2, 3. Hodnoty hloubky stavební jámy jsou v příloze  4. 

  
Obr. 54 Řez navrhovaného domu 3,7 m 

4.2.1 Výpočet zemních tlaků 

Z nového návrhu je patrné, že hodnoty zemních tlaků se budou od předcházejícího 

návrhu lišit tím, že nový návrh je téměř 3 x menší, tj. z původních 9,6 m má pouhých 3,7 m. 

Výsledné síly tlaků a sil tomu odpovídají. Největší vodorovná síla 3 543,83 kN/m  

i vodorovný tlak 1 019,13 kPa  vychází v tabulce 12 u zeminy GM. Hlavním hodnoceným 

parametrem byl aktivni tlak, jehož vypočtené hodnoty jsou v tabulce 10.  
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Maximální vodorovná síla odpovídá hodnotě 211,62 kN/m a vodorovný tlak 89,02 kPa. 

Tentokrát jsou tyto hodnoty získané u zeminy CH při sklonu svahu 10°. 

       

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 6,83 10,87 55,90 4,77 33,54 172,57 

SC 17,5 6,41 9,36 59,08 4,68 24,32 153,57 

CL 13,5 5,75 8,39 75,63 4,30 18,21 164,13 

MV 12,5 5,57 8,89 84,57 3,99 21,12 200,96 

CH 10,0 5,22 7,79 89,02 3,64 18,51 211,62 
Tab. 10: Aktivní tlak 

      

      

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

Svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 6,83 0,0 95,47 4,55 0,0 326,02 

SC 17,5 6,41 0,0 104,10 4,27 0,0 333,64 

CL 13,5 5,75 0,0 128,40 3,83 0,0 369,14 

MV 12,5 5,57 0,0 125,56 3,71 0,0 349,69 

CH 10,0 5,22 0,0 119,35 3,48 0,0 311,51 
Tab. 11: Tlak v klidu 

     

       

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Svislá 

složka 

Vodorovný 

tlak 

Hloubka 

těžiště 

Svislá 

síla 

Vodorovná 

síla 

- [°] [m] [kPa] [kPa] [m] [kN/m] [kN/m] 

GM 20,0 6,83 -198,10 1 019,13 4,50 -688,85 3 543,83 

SC 17,5 6,41 -87,78 554,24 4,17 -295,71 1 867,06 

CL 13,5 5,75 -34,20 308,29 3,66 -108,10 974,49 

MV 12,5 5,57 -27,96 266,03 3,60 -82,91 788,81 

CH 10,0 5,22 -16,48 188,35 3,40 -45,00 514,40 
Tab. 12: Pasivní tlak 
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4.2.2 Návrh tížné stěny 

Opět byl proveden výpočet obou variant výše popsaných tížných zdí. Výsledné 

rozměry jsou uvedeny v příloze 5, 6. Výsledek znovu potvrzuje ekonomickou výhodnost 

šikmé stěny na kontaktu se zeminou, jak je uvedeno v tabulkách 13, 14, ale opět je zde nutné 

zvážit její složitější realizaci. 

          

    Obr. 55 Šikmá geometrie gravitační stěny                 Obr. 56 Svislá geometrie gravitační stěny 

     Zemina Sklon Hloubka Plocha GSTĚNY Fvýsledná Překlopení Posunutí 

- [°] [m] [m
2
] [kN/m] [kN/m] [-] [-] 

GM 20,0 6,83 12,44 286,11 251,33 VYHOVÍ VYHOVÍ 

SC 17,5 6,41 9,64 221,80 232,05 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CL 13,5 5,76 5,92 136,21 290,75 VYHOVÍ VYHOVÍ 

MV 12,5 5,57 7,68 176,70 325,82 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CH 10,0 5,22 7,60 174,71 328,99 VYHOVÍ VYHOVÍ 
Tab. 13: Posudek šikmé zdi – Dům 3,7 m 

 

 

Zemina Sklon Hloubka Plocha GSTĚNY Fvýsledná Překlopení Posunutí 

- [°] [m] [m
2
] [kN/m] [kN/m] [-] [-] 

GM 20,0 6,83 14,91 342,93 188,29 VYHOVÍ VYHOVÍ 

SC 17,5 6,41 12,78 294,02 163,74 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CL 13,5 5,76 11,25 258,75 185,18 VYHOVÍ VYHOVÍ 

MV 12,5 5,57 12,39 284,97 238,78 VYHOVÍ VYHOVÍ 

CH 10,0 5,22 7,78 178,82 317,58 VYHOVÍ VYHOVÍ 
Tab. 14: Posudek svislé zdi – Dům 3,7 m 
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4.2.3 Návrh pažení bez skalního podloží 

Jako další část parametrické studie je proveden výpočet záporového pažení budoucí 

stavební jámy. Pažení bylo posuzováno v několika variantách - pažení čistě vetknuté (tabulka 

15), pažení kotvené vetknuté (tabulka 16) a pažení kotvené s volně uloženou patou „plovoucí“ 

(tabulka 17). Výpočty byly provedeny opět v programu Geo5 v modulu Pažení návrh.           

Při vyhodnocování byl kladen důraz na získání hloubky uložení v zemině a na vnitřní síly  

v pažící konstrukci (tabulka 15, 16, 17). Ukázka průběhu vnitřních sil je v příloze 7. 

Zemina Sklon 

Výška 

kce 

Délka 

kce 

Hloubka 

v zemině 

Maximální 

posouvací síla 

Maximální 

moment 

- [°] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] 

GM 20,00 6,83 13,46 6,59 699,20 888,16 

SC 17,50 6,41 14,91 8,50 635,87 975,59 

CL 13,50 5,75 21,05 15,30 839,10 2 108,78 

MV 12,50 5,57 25,64 20,07 1 180,90 3 731,59 

CH 10,00 5,22 39,24 34,02 1 825,73 9 443,45 
Tab. 15 Pažení bez kotev 

 

Zemina Sklon 

Výška 

kce 

Délka 

kce 

Hloubka 

v zemině 

Hloubka 

bodu u 

Maximální 

posouvací síla 

Maximální 

moment 

- [°] [m] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] 

GM 20 6,83 10,76 3,93 0,76 101,36 51,54 

SC 17,5 6,41 10,94 4,53 1,19 90,15 55,2 

CL 13,5 5,75 12,97 7,22 3,25 144,94 103,91 

MV 12,5 5,57 15,58 10,25 4,79 213,7 198,84 

CH 10 5,22 23,47 18,25 9,35 415,1 587,91 

Tab. 16 Pažení vetknuté + kotvy 
 

Zemina Sklon 

Výška 

kce 

Délka 

kce 

Hloubka 

v zemině 

Hloubka 

bodu u 

Maximální 

posouvací síla 

Maximální 

moment 

- [°] [m] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] 

GM 20 6,83 8,7 1,87 0,76 101,23 71,43 

SC 17,5 6,41 8,79 2,38 1,19 104,1 70,75 

CL 13,5 5,75 12,25 6,5 3,25 153,35 121,58 

MV 12,5 5,57 15,16 9,59 4,79 218,3 211,81 

CH 10 5,22 23,91 18,69 9,35 353,22 516,05 

Tab. 17 Pažení plovoucí + kotvy 
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Ruční výpočet řešeného problému: 

   
    (   )

          (   ) (  √
    (   )     (   )

    (   )     (   )
)

   = 
       

              (  √
    (     )     (     )

    (    )     (    )
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2
)     (45  
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2
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  3  3 392
    8  9   

Maximální posouvající síla: 

     
 

2
(    )

       
 

2
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2
  8     9  3 392   78 48     

Poloha nulové posouvající síly: 
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            3 3     

Maximální posouvací síla: 
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2
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2
 3 3  3 39   9  35  7 2      

Maximální ohybový moment: 

        
 

3
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3
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3
(  83  3 3)  35  7 2  

 

3
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 799 25       

Hloubka vetknutí: 
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√  
  √  
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Analýzou tabulek 15, 16 a 17 byl zjištěn velký nedostatek zvoleného modelu 

neodpovídající realitě. U jemnozrnných zemin se vlivem zvolených vlastností projeví velmi 

velká hloubka nutná k vetknutí. Velmi výrazný je tento jev hlavně v tabulce 15, kdy u zeminy 

CH musí být hloubka pažení 39,24 m. Proto byla zabezpečena stavební jáma o výšce 5,22 m. 

Což naprosto neodpovídá situaci v reálu. Z tohoto důvodu bylo přikročeno k úpravě modelu. 

Ta spočívala v přidání podloží do hloubky 15 m, která má parametry: objemová hmotnost  

γ = 25 kN/m
3
, úhel vnitřního tření φ = 35° a soudržnost 120 kPa. Takto upravený model byl 

opět podroben výpočtům tabulky 18, 19. Byl proveden jen výpočet kotvené stěny s vetknutým 

kořenem do podloží, protože nelze uvažovat volné uložení v podloží. 

4.2.4 Návrh pažení se skalním podložím 

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Délka 

kce 

Hloubka 

v zemině 

Maximální 

posouvací síla 

Maximální 

moment 

- [°] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] 

GM 20,0 6,83 13,46 6,59 699,20 888,16 

SC 17,5 6,41 14,91 8,50 635,87 975,59 

CL 13,5 5,75 17,64 11,88 2 255,73 2 072,96 

MV 12,5 5,57 18,63 13,06 2 998,78 3 437,01 

CH 10,0 5,22 19,79 14,57 3 785,13 5 044,90 
Tab. 18: Pažení bez kotev 

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Délka 

kce 

Hloubka 

v zemině 

Hloubka 

bodu u 

Maximální 

posouvací síla 

Maximální 

moment 

- [°] [m] [m] [m] [m] [kN/m] [kNm/m] 

GM 20,0 6,83 10,8 3,93 0,74 103,60 53,06 

SC 17,5 6,41 11,0 4,63 1,14 89,06 59,89 

CL 13,5 5,75 13,3 7,53 3,08 143,12 100,90 

MV 12,5 5,57 15,6 10,06 4,66 286,06 193,21 

CH 10,0 5,22 16,1 10,86 9,16 406,48 574,24 
Tab. 19: Pažení vetknuté 

Při vyhodnocení tabulek 15 až 19 je zřejmé, že ani aplikací podloží není vhodné  

při uvažované geometrii a vlastnostech zeminy použít nekotvenou pažící konstrukci.  

V tabulce 15 hloubka pažení v zemině CH sahá do 39,24 m. V tabulce 17 se přidáním kotev 

snížila hloubka pažení v zemině CH na 23,90 m. Přidáním skalního podloží v hloubce 15 m 

při kombinaci s kotvami (tabulka 19) byla délka pažení v zemině CH 16,10 m.  

4.2.5 Návrh profilu pažení 

Pro hodnoty maximálních momentů získaných výpočtem vnitřních sil v pažení byly 

navrženy nutné ocelové profily. Pro vlastní zápory, což je hlavní nosný prvek pažení, byl 
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zvolen profil HEB o charakteristické pevnosti oceli  fyk = 420 MPa. Na základě vypočteného 

maximálního ohybového momentu a zvolené pevnosti jsou určeny minimální průřezové 

moduly. Byl určen profil HEB, který má průřezový model v daném směru zatížení větší.  

Osová vzdálenost jednotlivých pažin bude 1 m. Návrh pažin není předmětem výpočtu. 

Ruční výpočet řešeného problému: 

Určení návrhové pevnosti oceli: 
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 3 5 2 7     

Návrh profilu zápory: 

     
    

   
 

          

           
 2 43 8          243  8 9          

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Maximální 

moment Wmin 

Návrh 

profilu 

- [°] [m] [kNm/m] mm
3 
10

3
 - 

GM 20,0 6,83 888,16 2 431,869 HEB340 

SC 17,5 6,41 975,59 2 671,261 HEB400 

CL 13,5 5,75 2 108,78 5 774,047 HEB650 

MV 12,5 5,57 3 731,59 10 217,460 - 

CH 10,0 5,22 9 443,45 25 857,090 - 

Tab. 20: Profil zápor – Pažení bez kotev 

   

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Maximální 

moment Wmin 

Návrh 

profilu 

- [°] [m] [kNm/m] mm
3 
10

3
 - 

GM 20,0 6,83 51,54 141,1216 HEB120 

SC 17,5 6,41 55,20 151,1430 HEB140 

CL 13,5 5,75 103,91 284,5158 HEB160 

MV 12,5 5,57 198,84 544,4434 HEB200 

CH 10,0 5,22 587,91 1 609,7550 HEB300 

Tab. 21: Profil zápor – Pažení vetknuté + kotvy 
  

  
Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Maximální 

moment Wmin 

Návrh 

profilu 

- [°] [m] [kNm/m] mm
3 
10

3
 - 

GM 20,0 6,83 71,43 195,5824 HEB140 

SC 17,5 6,41 70,75 193,7204 HEB140 

CL 13,5 5,75 121,58 332,8980 HEB180 

MV 12,5 5,57 211,81 579,9566 HEB220 

CH 10,0 5,22 516,05 1 412,9960 HEB300 
Tab. 22: Profil zápor – Plovoucí pažení s kotvami  
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Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Maximální 

moment Wmin 

Návrh 

profilu 

- [°] [m] [kNm/m] mm
3 
10

3
 - 

GM 20,0 6,83 888,16 2 431,8690 HEB340 

SC 17,5 6,41 975,59 2 671,2610 HEB400 

CL 13,5 5,75 2 072,96 5 675,9680 HEB600 

MV 12,5 5,57 3 437,01 9 410,8710 HEB900 

CH 10,0 5,22 5 044,90 13 813,4300 - 
Tab. 23: Profil zápor – Pažení bez kotev 

 

Zemina 

Sklon 

svahu 

Výška 

kce 

Maximální 

moment Wmin 

Návrh 

profilu 

- [°] [m] [kNm/m] mm
3 
10

3
 - 

GM 20,0 6,83 53,06 145,2835 HEB140 

SC 17,5 6,41 59,89 163,9847 HEB140 

CL 13,5 5,75 100,90 276,2741 HEB160 

MV 12,5 5,57 193,21 529,0279 HEB200 

CH 10,0 5,22 574,24 1 572,3250 HEB300 
     Tab. 24: Profil zápor – Pažení vetknuté + kotvy 
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5 Závěr  

V bakalářské práci byla představena rešerše, která se zabývala historií podzemních staveb 

pro bydlení a přehledem geotechnických metod používaných k realizaci takovýchto 

podzemních obytných prostor. Tato rešerše byla orientována převážně na území starého 

kontinentu. Stěžejní kapitolou práce bylo zpracování parametrické studie, která byla zaměřena 

na zabezpečení stavební jámy obytného domu navrženého jako podzemní konstrukce.  

V rámci parametrické studie byl zvolen řez obytným domem, pro který byla vytvořena 

stavební jáma. Stěny této jámy byly podrobeny parametrickým výpočtům. V prvním kroku 

byly zvoleny zeminy a určeny jejich pevnostní geotechnické parametry. Pro tyto zeminy byly 

zpracovány výpočty stability svahu, aby byl určen sklon svahu v závislosti na daném druhu 

zeminy. Na takto získané sklony byly vypočteny nutné hloubky stavební jámy. Dalšími 

výpočty byly zjištěny zemní tlaky na těchto stěnách. Celá parametrická studie byla 

zpracována programem Geo5 a vybrané příklady byly zpracovány také ručními výpočty. 

První řešený příklad zajištění podzemní stěny je zajištění železobetonovou opěrnou 

stěnou. Její geometrie byla volena tak, aby stěna přiléhající k objektu byla kolmá  

na základovou spáru. Toto řešení je zvoleno s ohledem na konstrukce domu za ní. Byly také 

zvoleny dva přístupy pro geometrii stěny konstrukce, a to první pod úhlem a druhá 

rovnoběžná. Konstrukce byla posuzována pomocí modulu Tížná zeď (součást programu 

Geo5), dokud geometrie zdi nevyhověla na posunutí a pootočení.  

První návrh výšky stavební jámy byl realizován pro dům s výškou konstrukce 9,6 m. 

Po provedení parametrických výpočtů pro zajištění stěn pomocí železobetonové pažící tížné 

stěny byly zjištěny velké rozměry této konstrukce, které neodpovídaly reálným parametrům 

obdobných konstrukcí z důvodu použitých geotechnických parametrů prostředí. Tyto 

parametry byly zvoleny jako nejhorší možné tak, aby reprezentovaly průřez zeminami  

od štěrkovitých až po jílovité. Proto bylo přikročeno k úpravě parametrické studie navržením 

snížení výšky konstrukce domu na 3,7 m.  

Na takto upravenou velikost domu byly opět upraveny výšky stavební jámy  

a vypočteny zemní tlaky. Opět byly provedeny výpočty návrhů trvalého zabezpečení pomocí 

tížné zdi, ale také dočasné zabezpečení pomocí záporového pažení.  
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U záporového pažení byl proveden návrh délek ocelových zápor pro zabezpečení 

stavební jámy ve dvou variantách, a to bez použití kotev a se zakotvením. Výpočty byly 

provedeny pomocí softwaru Geo5 modulu Pažení návrh. Po provedení výpočtů byly zjištěny 

nereálné hloubky nekotvené konstrukce, a proto bylo přistoupeno k úpravě modelu pomocí 

přidání vrstvy pevného skalního podloží v hloubce 15 m. Ze získaných parametrů byly 

vypočítány návrhy ocelových válcovaných profilů HEB. 

Na zvolené parametry zemin by bylo zabezpečení stavební jámy velmi komplikované. 

Při zabezpečení tížnou zdí vykazuje nejmenší průřez zemina CH se sklonem svahu 10°.  

U zabezpečení záporovým pažením vykazuje nejpříznivější parametry zemina GM se 

sklonem svahu 20°. 

Během zpracovávání bakalářské práce byly získány cenné poznatky z oboru 

navrhování a realizace podzemních staveb pro bydlení. Toto odvětví stavitelství má velkou 

budoucnost díky stále většímu nedostatku místa hlavně ve velkých centrech lidského osídlení, 

s čímž mimo jiné souvisí také větší cena stavebních pozemků a hledání nových alternativ.  

Jak v rešeršní části práce ukazují představené projekty, jakými je např. plánovaný mexický 

zemědrap, toto odvětví jistě čeká velká budoucnost. Parametrická studie pak ukazuje, že tento 

přístup k budování objektů pro bydlení je sice náročnější, ale technologicky zvládnutelný.  
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9 Seznam příloh 

 

 

Příloha 1. – Návrh domu 9,6 m  

Příloha 2. – Geometrie gravitační stěny se svislou opěrnou zdí, dům 9,6 m.  

Příloha 3. – Geometrie gravitační stěny se šikmou opěrnou zdí, dům 9,6 m  

Příloha 4. – Návrh domu 3,7 m  

Příloha 5. – Geometrie gravitační stěny se svislou opěrnou zdí, dům 3,7 m.  

Příloha 6. – Geometrie gravitační stěny se šikmou opěrnou zdí, dům 3,7 m  

Příloha 7. – Průběh vnitřních sil záporového pažení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha 1. – Návrh domu 9,6 m 

 
Obr. 1 Podzemní dům 9,7 m   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Obr. 2 Úhly svahu a hloubka stěny 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2. – Geometrie gravitační stěny se svislou opěrnou zdí, dům 9,6 m. 

          
Obr. 3 GM-20°     Obr. 4 SC-17,5° 

 

 

 

          
Obr. 5 CL-13,5°      Obr. 6 MV-12,5° 

 

 

 

 
Obr. 7 CH-10° 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3. – Geometrie gravitační stěny se šikmou opěrnou zdí, dům 9,6 m 

               
Obr. 8 GM-20°        Obr. 9 SC-17,5° 

 

 

 

            
       Obr. 10 CL-13,5°            Obr. 11 MV-12,5° 

 

 

 

 
           Obr. 12 CH-10° 



 

 

Příloha 4. – Návrh domu 3,7 m 

 
Obr. 13 Podzemní dům 3,7 m 

 

       

 

 

 

 

 

Obr. 14 Úhly svahu a hloubka stěny 

 



 

 

Příloha 5. – Geometrie gravitační stěny se svislou opěrnou zdí, dům 3,7 m. 

           
Obr. 15 GM-20°   Obr. 16 SC-17,5° 

 

 

 

        
Obr. 17 CL-13,5°    Obr. 18 MV-12,5° 

 

 

 

 

 
Obr. 19 CH-10° 



 

 

Příloha 6. – Geometrie gravitační stěny se šikmou opěrnou zdí, dům 3,7 m 

         
Obr. 20 GM-20°     Obr. 21 SC-17,5° 

 

 

 

           
Obr. 22 CL-13,5°     Obr. 23 MV-12,5° 

 

 

 

 

 
Obr. 24 CH-10° 

 



 

 

Příloha 7. – Průběh vnitřních sil záporového pažení  

Průběhy vnitřních sil  v zemině bez spalního podloží 

 
Obr. 25 Pažení bez kotev - zemina CH sklon svahu 10° 

 

 
Obr. 26 Pažení vetknuté + kotvy - zemina CH sklon svahu 10° 



 

 

 
Obr. 27 Pažení plovoucí + kotvy - zemina CH sklon svahu 10° 

 

 

 

Průběhy vnitřních sil v zemině se skalním podložím 

 
Obr. 28 Pažení bez kotev se skalním podložím - zemina CH sklon svahu 10° 



 

 

 

 
Obr. 29 Pažení vetknuté do skalního podloží + kotvy - zemina CH sklon svahu 10° 

 

 


