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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL  

c   [kPa]   soudržnost zeminy 

cd   [kPa]   výpo tová soudržnost zeminy 

cef   [kPa]   efektivní hodnota soudržnosti zeminy 

cu  [kPa]   totální soudržnost zeminy 

w  [%]  vlhkost 

wL  [%]  vlhkost na mezi tekutosti 

wP  [%]  vlhkost na mezi plasticity 

   [º]   úhel vnit ního t ení zeminy 

d   [º]   výpo tový úhel vnit ního t ení zeminy 

ef  [º]   efektivní hodnota úhlu vnit ního t ení zeminy 

r   [º]   reziduální úhel vnit ního t ení zeminy 

mc   [-]   sou initel redukce soudržnosti  

m    [-]    sou initel redukce úhlu vnit ního t ení  

m    [-]    sou initel redukce objemové tíhy zemin 

Edef  [MPa]  deforma ní modul p etvárnosti 

Eoed  [MPa]   edometrický modul 

  [kg.m
-3

] objemová hmotnost zeminy s p irozenou vlhkostí 

sat  [kg.m
-3

] objemová hmotnost zeminy pln  nasycené 

  [kPa]  smyková pevnost 

  [kPa]  normálové nap tí 

de, ds  [kPa]  výpo tové kontaktní nap tí v základové spá e  

z,i                   [kPa] svislá složka nap tí pod uvažovaným bodem základu ve st edu í-

té vrstvy  

or,i [kPa]  p vodní geostatické nap tí í-té vrstvy 

Rd, Rdt  [kPa]  svislá výpo tová únosnost  

Sr  [-]  stupe  nasycení 

Vds, Vdxy [kN]  návrhové svislé zatížení 

W  [kN]  vztlak 

Hdx, Hdy [kN]  návrhové vodorovné zatížení 

Mdx, Mdy [kNm]  návrhový moment 

m   [-]   sou initel strukturního oslabení 
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   [-]   Poissonovo íslo 

  [-]  Ludolfovo íslo 

l  [m]  vodorovný posun krabice 

Vd  [kN]  svislá výpo tová síla 

Aef  [m
2
]  efektivní plocha základu  

b  [m]  ší ka základu 

bef  [m]  efektivní ší ka základu  

d  [m]  hloubka založení 

l  [m]  délka základu 

lef  [m]  efektivní délka základu  

el, eb  [m]  excentricita  

Nc, Nd, Nb [-]  sou initele únosnosti 

sc, sd, sb [-]  sou initele vlivu tvaru základu 

dc, dd, db [-]  sou initele vlivu hloubky založení 

ic, id, ib  [-]  sou initele vlivu šikmého zatížení 

gc, gd, gb [-]  sou initele vlivu šikmosti terénu 

bc, bd, bb [-]  sou initele vlivu sklonu základové spáry 

1, 2  [kN/m
3
] objemová tíha zeminy nad a pod základovou spárou 

d  [kN/m
3
] výpo tová objemová tíha zeminy 

  [º]   odklon zatížení od svislice 

  [º]   úhel sklonu terénu od horizontály 

  [º]   odklon základové spáry od horizontály 

G  [kN]  vlastní tíha patky 

s  [mm]  sednutí uvažovaného bodu 

hi  [m]  mocnost í-té vrstvy 

 

DSM   Deep Soil Mixing 

MKP  Metoda kone ných prvk  
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1. ÚVOD 

Povodn  pat í mezi nejobvyklejší p írodní katastrofy na sv t . Celosv tov  zaujímají 

nejv tší podíl na škodách na majetku a ob tí na životech, a proto je d ležité se problematikou 

povodní zabývat. 

 

B hem povodní dochází ke zvýšení hladin ek s následným rozlitím nadm rného 

množství vody mimo koryta vodních tok . V jejich d sledku dochází ke škodám na 

inženýrských a pozemních stavbách. V posledních letech stát investuje velké množství 

finan ních prost edk  do nákladných protipovod ových opat ení, p esto však není možné 

ochránit všechny stavební objekty. A jelikož se z r zných d vod  neustále zastavují pozemky 

v záplavových územích, je d ležité volit vhodný typ konstrukce a druh založení objektu tak, 

aby byly škody na stavbách zap í in né povodn mi minimální. 

 

V rámci diplomové práce je parametrická studie zam ena na sledování vlivu zvýšené 

hladiny podzemní vody za povod ových stav  na pevnostní charakteristiky dvou b žných 

základových typ  zemin – písku a jílu. Na návrhu základové patky devítipodlažní 

administrativní budovy v Bratislav  je simulována závislost únosnosti základové p dy 

(respektive rozm r  základových konstrukcí) na pevnostních parametrech podloží v b žných 

podmínkách a v pr b hu povod ových situací. 
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2. SOU ASNÝ STAV EŠENÉ PROBLEMATIKY 

Povodn  se adí v posledních letech bezesporu k nejv tším p írodním katastrofám, které 

zasáhly nejen eskou republiku, ale obecn  vzato celou Evropu. Zp sobují miliardové škody 

a v nejhorších p ípadech také ztráty na životech.  

 

Z legislativního hlediska vychází definice povodní p edevším ze zákona . 254/2001 Sb., 

o vodách ve zn ní pozd jších p edpis  (vodní zákon). V hlav  IX tohoto zákona je povode  

definována jako p echodné výrazné zvýšení hladiny vodních tok  nebo jiných povrchových 

vod, p i kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a m že zp sobit škody. 

Povodní je i stav, kdy voda m že zp sobit škody tím, že z ur itého území nem že do asn  

p irozeným zp sobem odtékat nebo je její odtok nedostate ný, p ípadn  dochází k zaplavení 

území p i soust ed ném odtoku srážkových vod. [1] 

 

Povode  m že být zp sobena p írodními jevy, zejména táním sn hu, deš ovými 

srážkami nebo chodem led  (p irozená povode ), nebo jinými vlivy, zejména poruchou 

vodního díla, která m že vést až k jeho havárii (protržení) nebo nouzovým ešením kritické 

situace na vodním díle (zvláštní povode ). [1] 

 

M sta a obce, které se nacházejí v inunda ním území vodních tok , bývají povodn mi 

zasaženy s r znou intenzitou. Rozsah a kvalita škod na ur itém území je vázána na konkrétní 

podmínky daného území – tj. na parametry vodního toku (na jeho povod ové stavy a režimy), 

rovn ž záleží, zda jde o území v aktivní i pasivní inunda ní zón , zda již byla užita jistá 

protipovod ová opat eními a s jakými výsledky, apod. [2] 

 

Lokálním rozliv m vody lze zabránit nap íklad zvýšením kapacity koryt tok  nebo 

vybudováním ochranných hrází, které po vylití vody z koryt ek omezí záplavy na 

vymezených územích. Zvýšením kapacity tok  se však zhoršuje pr b h povodní hlavn  ve 

st edních a dolních ástech toku, proto je pot eba zvážit efekt t chto opat ení a nutnost 

ochrany daného území. Vhodn jší ochranou proti povodním je vodu v krajin  zadržet a 

postupn  ji uvol ovat. [3] Nejú inn jším opat ením je tedy vybudování nádrží, p ehrad, hrází 

a poldr . Jedná se o velmi rozsáhlá a nákladná opat ení, která však velmi spolehliv  a ú inn  

chrání životy lidí, jejich majetky a obydlená území. 
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P ehrady a nádrže slouží k r zným ú el m: k akumulaci pitné vody a vody pro 

pr myslové využití, k zajišt ní pr toku v koryt  toku v období sucha, pomáhají p i ešení 

ekologických havárií v toku pod nádrží, slouží také k výrob  el. energie p i využití 

energetického potenciálu zadržené vody a v neposlední ad  mají p ehrady a nádrže také 

ochrannou a reten ní funkci. Vzhledem ke zm n  klimatických podmínek a ke zvyšujícím se 

požadavk m na protipovod ovou ochranu se v posledních letech z izují také jednoú elové 

suché nádrže, tzv. poldry. Poldry jsou v b žných hydrologických podmínkách tém  prázdné, 

p ipravené pojmout ást povod ové vlny a snížit tak v území situovaném pod touto nádrží 

rozsah škod zp sobených povodn mi. [3] 

 

Protipovod ová opat ení vychází z hospoda ení v kulturní krajin , které v první fázi 

srážek zamezí zvýšení odtoku vody. Pokud intenzita deš  p esáhne ur itou mez, voda do 

p dy nevsakuje a odtéká po povrchu. V tomto okamžiku už není rozhodující materiál 

povrchové úpravy, hospoda ení nepomáhá a je nutné ešit jiný zp sob zadržování vody v 

krajin . [3] 

 

Vzhledem k tomu, že hydrogeologové neumí p edpov d t a p esn  lokalizovat p ívalové 

dešt , budování p ehrad stagnuje z d vod  negativního postoje ochránc  p írody, stávající 

ochranné hráze jsou nedostate né, je d ležité v novat pozornost zabezpe ení stability staveb 

v záplavových územích. [4] 

 

Za záplavové území považujeme všechny lokality, které se nachází v blízkosti vodních 

tok  bez spolehlivých ochranných hrází. B hem povodní dochází v d sledku p ívalových 

deš  ke zvedání hladin až o n kolik metr .  Výsledkem je pak poškození nebo úplné zni ení 

ady stavebních objekt . [4] 

 

Hlavními p í inami je užití nevhodných stavebních materiál , špatné dispozi ní ešení 

objekt  (p edevším nevyužívané podzemní prostory), intenzivní erozní innost tok  na 

vymílací procesy b eh  a podloží staveb (p edevším most ), nep íznivý vliv vody na 

vlastnosti zemin (p edevším jemnozrnných), aktivizace sesuvných proces , znehodnocování 

vodních zdroj  a jiné. [4] 
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2.1 Nové stavby v záplavových územích  

Nejú inn jším a nejjednodušším ešením je nezakládat nové stavby v inunda ních zónách 

vodních tok . Umíst ní objekt  mimo dosah povod ových hladin by zabránilo riziku 

destabiliza ních ú ink  v podloží a následnému poškození stavby. Jelikož se ale neustále 

zvyšují ceny stavebních pozemk  a po et volných míst pro výstavbu ve m stech neustále 

klesá, zastavují se i pozemky v záplavových územích. V t chto p ípadech je však nutné 

dodržovat n kolik zásad. 

 

Prvo adým požadavkem na stavební objekty v záplavových územích je užití vhodných 

stavebních materiál . Vlastnosti t chto materiál  se p sobením vody nesmí zhoršovat. 

Typickou ukázkou nevhodných materiál  jsou domy z nepálených cihel, které se vlivem vody 

doslova rozpustí (p ípad vesnice Troubky u P erova p i povodních v roce 1997). D ležitá je 

také povrchová úprava, která m že velikou m rou zjednodušit odstra ování p iplavených 

ne istot. [5] 

 

Další zásadou staveb v záplavových územích je doporu ená absence podzemních podlaží. 

Dokonce je vhodné, aby bylo p ízemní podlaží vyvýšeno nad úrove  okolního terénu.  

 

Existují dva systémy stavebních objekt  – otev ený a uzav ený. Uzav ený systém má 

nespornou výhodu v možnosti využívání stavby s drobnými omezeními i v pr b hu povodní. 

Jedná se o t žší objekty nebo leh í objekty ukotvené do podloží takovým zp sobem, aby byla 

zajišt na stabilita objektu i p i p sobení vztlaku. P ízemní ásti staveb s uzav eným systémem 

se musí d kladn  izolovat a ut snit. Vstupy v p ízemí se na za átku povodní vodot sn  

uzav ou a b hem povodní se do objektu vstupuje z plavidel p es vyšší podlaží. [5] 

 

Jednodušším ešením je otev ený systém. Využívání objekt  je b hem povodní omezené, 

jelikož jsou p ízemní podlaží zaplavena, ale vyšší podlaží se mohou využívat bez omezení. 

Do t chto objekt  se b hem povodní vstupuje z plavidel p es první podlaží. Když se použijí 

vhodné vnit ní a vn jší obklady, je úklid po povodni relativn  rychlý a objekt m že být ihned 

využíván. Dispozici t chto objekt  je pot eba p izp sobit podmínkám tak, aby bylo možné za 

za átku povodní co nejrychleji vyprázdnit p ízemní podlaží. [5] 
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Dodržením výše uvedených zásad je možné dosáhnout pouze minimálního poškození 

objekt  v pr b hu povodní.  

 

Krom  staveb je nutné v novat pozornost také stavebním jámám. Pažící a t snící prvky 

t chto jam musí p enášet zatížení zeminou a vodou, v  p ípad  povodní je pot eba po ítat i s 

jejich zatopením. To by m lo být provedeno takovým zp sobem, aby byly škody zp sobené 

na rozpracovaných konstrukcích co nejmenší. [4] 

 

U novostaveb v blízkosti sesuvných svah  je pot eba realizovat stabiliza ní opat ení. 

Vhodné jsou nap . pilotové st ny, u kterých je nutné zachovat mezery mezi pilotami, aby 

nedocházelo ke vzedmutí podzemní vody. Mén  výhodné, avšak ast ji používané, jsou 

šikmé drény, které ale b hem povodní neodvádí vodu ze svahu p íliš spolehliv  a proto je 

pot eba je doplit p e erpávacím za ízením (dosti komplikované). [4] 

 

Z hlediska zabezpe ení stability objekt  je velmi d ležité podrobn  prozkoumat všechny 

možné hydrodynamické a hydrostatické ú inky, vliv vody na vlastnosti zemin a spln ní všech 

podmínek stability. [5] 

2.2 Stávající stavby v záplavových územích 

Stávající stavební konstrukce jsou v pr b hu povodní vystaveny neobvyklým 

podmínkám, které p i b žném provozu nemohou nastat. [6] Do vody jsou pono eny i ástí 

staveb nad úrovní hydroizolace, což má za následek plné nasycení stavebních konstrukcí 

vodou i po dobu n kolika dn  i týdn . I po opadnutí vody z stává v zasažených konstrukcích 

vysoká vlhkost, která je hlavní p í inou poškození. 

 

Stávající objekty bývají nej ast ji poškozeny v d sledku užití nevhodných stavebních 

materiál  a špatn  navržené dispozice. Ohroženými stavbami jsou p edevším stavby s 

podzemními prostory a objekty se špatnými základovými pom ry (podloží citlivé na vodu).  

 

Problémy se stabilitou staveb b hem povodní jsou úzce spjaty se snížením smykové 

pevnosti nasycených zemin. Názorná ukázka je uvedena ve výpo tové ásti diplomové práce, 

ve které jsou porovnávány smykové pevnosti vzork  s p irozenou vlhkostí a vzork  pln  
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nasycených vodou. Výrazné rozdíly ve výsledcích mají v praxi vliv na stabilitu svah , staveb 

i na zatížení pažících konstrukcí. 

 

V pr b hu povodní se ke zhoršeným mechanickým vlastnostem zemin p idává také 

nep íznivé namáhání stavebních objekt  vztlakem, tlakem a proudovými ú inky. U 

podzemních staveb v blízkosti vodních tok , které nejsou zatíženy nadzemní stavební 

konstrukcí, je pot eba ešit již výše zmín ný vztlak. ešením m že být t žká základová deska 

kombinovaná s vrtanými studnami, které umožní v p ípad  povodní áste né od erpání vody, 

které sníží vztlak na základovou desku na p ípustnou hodnotu. I u návrhu pilotových základ  

v záplavových územích je pot eba u jemnozrnných zemin uvažovat se zmenšeným pláš ovým 

t ením a vymílacími procesy, které zamezí p enosu zatížení p íslušné ásti plášt  piloty nebo 

skupiny pilot. [4] 

 

U hrází hrozí v podloží nebezpe í proces  sufoze. Proto bývá intenzita 

hydrodynamických ú ink  snižována vertikálními t snícími st nami. V p ípad  velkých 

vrstev propustných pís itých a št rkovitých zemin, u kterých není možné st nu ukotvit do 

nepropustného podloží, se jedná jen o zabezpe ení stability podloží hráze. Tyto hráze s 

nedokonalými t snícími prvky nemohou zabránit zvýšení hladiny v chrán ném území. 

D sledkem je uplatn ní všech nep íznivých vliv  na stavební objekty. [4] 

2.3 Terénní zkoušky 

Velkou pozornost je pot eba v záplavových územích v novat laboratorním a terénním 

zkouškám. Obvykle se odebírají vzorky s nízkou vlhkostí, které se v laborato i um le nasytí. 

Z výsledk  zkoušek se získají pevnostní parametry zeminy a ty se použijí pro výpo et 

stability. 

 

Existují však pochybnosti, zda mechanizmus nasycování a porušování vzork  v 

laboratorních podmínkách odpovídá realit . Bezpochybn  má totiž na mechanizmus nasycení 

a p etvá ení jemnozrnných zemin v podloží významný vliv také trvání povod ových 

stav . [4] 

 

Terénní zkoušky (statická penetra ní, p íp. presiometrická) by pomohly ov it skute né 

chování jemnozrnných zemin. Tyto zkoušky však neleze vykonávat v pr b hu povodní 
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s výškou hladiny vody nad povrchem. M ení by mohlo být možné p i vysokých stavech 

podzemní vody, p i nízkých hladinách jsou však výsledky pro ešení problém  stability 

v záplavových územích nepoužitelné. [4] 

2.4 Hydrodynamické procesy v podloží staveb 

Rychlost proud ní vody v toku se b hem povodní zvyšuje, což má za následek 

intenzifikaci erozních proces . B hem nich dochází k narušení b eh , které jsou nedostate n  

opevn ny, odplavuje se z nich zemina a poškozují se stavební konstrukce v jejich blízkosti. 

Spolehlivým opevn ním b eh  ve vhodné vzdálenosti od konstrukce lze tyto nep íznivé 

d sledky vylou it. Dalším ešením je hloubkové založení objekt . [5] 

 

Proudící voda má nep íznivý vliv také na dno tok . V blízkosti základ  most  mohou 

vzniknout výmoly, jejichž následkem m že dojít k havárii. Nejvíce náchylné jsou pís ité 

zeminy. Vymílacím proces m podléhají i porušené skalnaté horniny, které asto tvo í 

základovou p du pro železnice. [5] 

 

Názorný p íklad poškození vlivem vymílacích proces  uvedl H.Brandl (1994) na 

dálni ním mostu u rakousko-n meckých hranic. P i povodních v roce 1990 zde dosahovala 

rychlost prod ní vody 2-4 m/s, což zp sobilo v pís itém a št rkovitém dn  výmol hluboký 

14 m. Ten zap í inil sednutí plošn  založeného pilí e o 1,3 m. Stabilizovat základy pilí e o 

rozm rech 8,5 x 52 m se poda ilo díky tryskové a klasické injektáži. Použitím hydraulických 

lis  se do p vodní polohy vrátila také železobetonová mostní konstrukce, která byla schopna 

p enést zatížení zp sobené tak velikou deformací bez porušení. [5] 

 

U plošných základ  most , které mají být dostate n  stabilní, je pot eba po ítat se 

staticky ú innou hloubkou založení, tj. ode dna výmolu. D sledkem by pak u v tších vodních 

tok  bylo založení most  do velikých hloubek. Jelikož je takové ešení nehospodárné, 

ponechávají se pažící a t snící prvky jam (ocelové št tovnice, železobetonové podzemní 

st ny) jako ochrana základ  proti podemletí. Dalším ešením je hloubkové založení pilí  

most . [5] 

 

U ob anských a pr myslových staveb platí v záplavových územích stejná pravidla a 

zásady jako u zakládání most . Výmoly zp sobené proudící vodou mohou porušit stabilitu 
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základ , proto je vhodným opat ením orientovat objekt delší stranou rovnob žn  se sm rem 

proud ní. [5] 

 

Hydrodynamické ú inky se mohou negativn  projevit i ve št rkovitém podloží. U 

št rkovitých zemin se snažíme pomocí t snících prvk  vytvo it takové podmínky, aby se 

v nich podzemní voda nepohybovala v tšími rychlostmi, než je jejich kritická hodnota. [7] 

P ekro ení kritických hodnot rychlostí proud ní má totiž za následek vnit ní sufozi 

(vyplavování pís itých ástic ze št rkovitého skeletu), která p ispívá ke snižování hutnosti a 

smykové pevnosti št rkovitých zemin. Filtra ní rychlost je závislá p edevším na propustnosti 

zemin. 

 

Existují tzv. mezní hodnoty rychlosti proud ní podzemní vody. Po jejich p ekro ení se 

za ínají pís ité ástice v pórech št rkovitých zemin pohybovat a mohou zp sobit stabilitní 

problémy. Proto je pot eba v t chto p ípadech vývoj proud ní podzemní vody sledovat a 

p ipravit se na realizaci stabiliza ních opat ení. [7] 

 

Hydrodynamické a hydrostatické ú inky se projevují i v jílovitých zeminách, a to 

v podstatn  v tší mí e než u zemin št rkovitých. Mechanizmus porušování je však jiný. Pro 

posouzení filtra ní stability je rozhodujícím parametrem hydraulický gradient. 

 

Pokud se budeme zabývat jen závislostí zm ny vlhkosti na totální soudržnosti m kkých a 

tuhých zemin, pak p i vlhkosti dosahující mez tekutosti wL se hodnoty soudržnosti a tedy i 

únosnosti zeminy blíží nule (Obr. 2-1). Pokud by únosnost základové p dy byla nulová, došlo 

by ke ztrát  stability stavební konstrukce. Jelikož není ve skute nosti p echod konzisten ních 

stav  u jemnozrnných zemin z tuhých až pevných na kašovitý stav tak jednoduchý, je vhodné 

ov it závislost pevnosti a vlhkosti experimentáln . [5] 



-18- 

 

 

 

Obr. 2-1 Závislost totální soudržnosti na vlhkosti jemnozrnných zemin se st ední plasticitou 

[5] 

 

Touto problematikou se zabýval J. Feda. Výsledky jeho laboratorních experiment  

(publikované roku 1958) jsou uvedeny na Obr. 2-2. Z grafu je z ejmá závislost smykové 

pevnosti na vlhkosti p i r zných hodnotách normálového nap tí. Ze smykových zkoušek 

jílovitých zemin vyplývá, že p i po áte ním zvyšování vlhkosti hodnota smykové pevnosti 

nar stá, p i pokra ujícím zvyšování vlhkosti ale smyková pevnost prudce klesá.  

 

 

 

Obr. 2-2 Výsledky smykových zkoušek jemnozrnných zemin s r znou vlhkostí (J. Feda) [5] 
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Stejnou tématikou se zabýval i H. Brandl. Roku 2000 publikoval graf (Obr. 2-3), na 

kterém je znázorn na závislost hodnot reziduálního úhlu vnit ního t ení na normálovém nap tí 

p i r zných stupních nasycení. P i zvyšujících se hodnotách stupn  nasycení vzork  vodou se 

výrazn  snižuje smyková pevnost, která je v tomto p ípad  charakterizována jen reziduálním 

úhlem vnit ního t ení. [5] Výsledky zkoušek jsou podobné jako u J. Freda, jen jinak 

znázorn né.  

 

 

Obr. 2-3 Výsledky smykových zkoušek jemnozrnných zemin s r zným stupn m nasycení (H. 

Brandl) [5] 

 

Smykové zkoušky hlinitých a jílovitých zemin byly provedeny také nap íklad pro ú ely 

protipovod ových hrází Moravy (pro oblast mezi Záhorskou vsí a Gajary na Slovensku). [5] 

Experimenty zkoumaly chování vzork  s p irozenou vlhkostí a neporušených vzork  po 

um lém nasycení vodou. Z výsledk  zkoušek vyplynulo snižování pevnostních charakteristik 

zemin v pr b hu nasycování zemin vodou a dosažení nejnižších hodnot úhlu vnit ního t ení 

( ) a soudržnosti (c) p i maximálním nasycení. 
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Obr. 2-4 Výsledky smykových zkoušek jemnozrnných zemin v lokalit  Záhorská ves - Gajary 

[5] 

 – úhel vnit ního t ení (pro p irozenou vlhkost 20°, po nasycení vodou 8°) 

c – soudržnost (pro p irozenou vlhkost 40 kPa, po nasycení vodou 10 kPa)  

2.5 Podmínky stability 

Stabilita objekt  se v pr b hu záplav dosti asto m ní. Míra poškození je v po áte ní fázi 

ovlivn na rychlostí zaplavení. Obvodové zdi jsou vystaveny zvýšenému tlaku, který je 

vyvolaný rychlým vzestupem hladiny vody (p edevším v p ípadech, pokud dojde k jeho 

náhlému vzr stu – nap íklad protržením hráze). [6] Tento tlak m že zp sobit v krajních 

p ípadech až stržení obvodových zdí, v mén  kritických p ípadech pouze jejich posunutí nebo 

zdeformování. 

 

Pro uzav ené systémy je d ležitá podmínka stability objektu proti vztlaku 

          ( 2.1 ) 

Vds  návrhové zatížení 

f sou initel zatížení; f =1,3 až 1,5 

W vztlak 

 

U výpo tu vztlaku je pot eba po ítat s návrhovou povod ovou hladinou, p i které chceme 

zabezpe it stabilitu objektu. U otev ených systém  není pot eba podmínku vztlaku v bec 
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ešit. Voda totiž m že do nejnižšího podlaží vniknout a vztlak nevzniká. Nepatrné hodnoty 

vztlaku vznikají jen v d sledku nadleh ování pono ených ástí stavebních objekt  – st n, 

podlah, p íp. strop . [5] 

 

Tlaková voda pod terénem m že vymílat okolní zeminu, což má za následek propadání 

vozovek, chodník , ale i základ  staveb. Pokud se objekt nachází v míst  intenzivního 

proud ní, m že dojít k porušení stability objektu i p i jeho pozvolném zaplavení. Významným 

faktorem je v tomto p ípad  velikost zatížení na základovou konstrukci. Proto bývají lehké 

objekty (d ev né chaty, sruby, apod.) posunuty, p evráceny, nebo dokonce odneseny. Stejn  

katastrofické bývá i stržení nebo nadzvednutí nedostate n  ukotvených lehkých p ízemních 

konstrukcí vztlakem vody. [6] 

 

U návrhu plošných základ  je pot eba po ítat také se zvýšením horizontálního zatížení 

Hde o sílu zp sobenou proudící vodou. U objekt , které jsou situovány v tším rozm rem 

kolmo na sm r proud ní povrchové vody, m že nastat v d sledku sacích ú ink  rozdíl mezi 

hladinami, který zp sobí další p ír stek horizontálního zatížení. U výpo tu je pot eba zvážit i 

možnost snížení t ení v základové spá e p edevším tehdy, pokud tvo í základovou p du 

jemnozrnná zemina. [5] 

 

Pokud podmínky pro návrh plošných základ  v záplavových územích není možné splnit, 

je nutné navrhnout nap . hloubkové založení objektu. 

2.6 Poruchy a stabiliza ní opat ení 

U zaplavených objekt  se asto m ní parametry zemin pod základovými konstrukcemi 

(p edevším úhel vnit ního t ení, soudržnost zemin) a mechanické vlastnosti materiál , 

p edevším zdiva. D sledkem m že být pohyb základ  excentricky zatížených pilí  a st n, 

nebo také snížení smykové pevnosti zdiva. Nasycení zásypového materiálu a pokles 

pevnostních parametr  zemin m že být nebezpe ný i pro klenby. [6] 

 

Pro objekty m že být nebezpe né nejen rychlé zaplavení, ale i náhlé opadnutí vody nebo 

prudký pokles hladiny podzemní vody zp sobený erpáním, nebo  voda naakumulovaná 

v objektu zp sobuje tlak na obvodové zdi suterénu. Práv  rozdíl mezi úrovní vody v objektu a 

hladinou podzemní vody v jeho okolí m že ohrozit stabilitu obvodových st n suterénu. [6] 
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 Vlivem snížení hladiny podzemní vody, vlivem vyplavení jemných frakcí zemin 

v podloží a v neposlední ad  vlivem objemových zm n vysychajících materiál  se mohou na 

objektech v relativn  krátké dob  objevovat trhliny. Tvorba trhlin je více charakteristická pro 

áste n  podsklepené objekty s nerovnom rným zatížením nebo založené na nehomogenním 

podloží a pro masivní stavby bez ú inných ztužujících v nc . Mén  náchylnými stavbami 

v i deformacím a následným trhlinám jsou objekty s tuhými monolitickými nebo 

montovanými konstrukcemi. D ev né konstrukce bývají vlivem vysoké vlhkosti napadeny 

hnilobou, která m že zp sobit i jejich úplnou destrukci. [6] 

 

Kdyby byly vodní toky chrán né p im en  vysokými stabilními hrázemi a kdyby se dala 

ást p ítok  zachytit v nádržích nebo poldrech, k žádným poruchám a poškozením staveb by 

nedocházelo. Jelikož je tato situace nereálná a vodní toky jsou v tšinou nechrán né, 

k poruchám staveb b hem povodní dochází. Vlivem nerovnom rného sedání vznikají na 

objektech trhliny (poruchy). Pokud jsou trhliny velikého rozsahu, mohou zp sobit až 

destrukci objektu. [5] 

 

Povodn  byly v nedávných letech atypické. Byly zp sobeny intenzivními dešti na malých 

územích. Jelikož jsou tyto situace neo ekávané a není možné je dop edu p edvídat, musíme za 

záplavové území považovat každé území, které je v blízkosti nechrán ného vodného toku a u 

kterého nem žeme vylou it zvýšení hladiny o 6-8 m. [5] 

 

ešením by byl legislativní zákaz nové výstavby v záplavových územích a v územích, 

kde je stabilita podloží ovlivn na povodn mi. U stávajících objekt  v záplavových územích je 

ešením realizace takových opat ení, která zabrání nebo zna n  omezí rozsah poškození a 

zkrátí as omezeného využívání objekt  b hem povodní.  

 

Sou asné geotechnické inženýrství disponuje prost edky, kterými je možné spolehliv  

zabezpe it stabilitu stavebních objekt  i v pr b hu katastrofálních povodní. Jedná se hlavn  o 

piloty, kotvy a zlepšování vlastností zemin v podloží. Tato opat ení bývají finan n  dosti 

náro ná, a proto si je majitelé objekt  v tšinou nemohou dovolit realizovat. Pro takovéto 

objekty by m la být ur ena tzv. evakua ní hladina, po jejíž dosažení by m li být uživatelé 

evakuováni. Evakua ní hladina vychází z podmínek stability objektu a konkrétních 

základových pom r . [5] 
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2.7 T snící prvky: 

Vlivem velmi špatných zkušeností s povodn mi se v posledních letech na vodních tocích 

zahájilo s masivním budováním protipovod ových opat ení a d l. Tyto konstrukce jsou 

viditelné, resp. bývají využívány na povrchu terénu kolem rozvod ujících se vodních tok , 

p evážn  v oblastech s bytovou a pr myslovou zástavbou. Stávající ochranné hráze se 

navyšují nebo dopl ují, nové se budují v rámci kompletních úprav tok  nebo jako dodate ný 

prvek p i výstavb  dálnic apod. Hlavním ú elem je zabránit rozlití vody z koryta vodote e 

s nedosta ující kapacitou do okolí. [8] 

Hlavním parametrem t snících prvk  je jejich nízká propustnost. Slouží k redukci 

pr sak  a hydrodynamických ú ink , ímž spolehliv  zabezpe ují stabilitu stavebních 

konstrukcí, p edevším stavebních jam, p ehrad, hatí a protipovod ových hrází. Mimo jiné 

bývají využívány také k ochran  podzemních vod p ed kontaminací ze skládek, odkališ  a 

dalších zdroj . Existuje celá ada technologických postup , které mohou být p i vytvá ení 

t snících prvk  použity. P i návrhu technologie je pot eba vzít v úvahu vlastnosti a konkrétní 

ú el daného typu t snících prvk , vhodnost užití v i hydrogeologickým pom r m, 

ekonomickou rozvahu a další.[7]

Jednou z nejd ležit jších protipovod ových konstrukcí jsou podzemní t snící clony 

zabudované do podloží kolem vodních tok  nebo do jádra ochranné hráze. Ú elem t chto 

prvk  je prodloužení pr sakové áry p i vysoké hladin  vody ve vodních tocích a zabezpe ení 

okolí vodote í p ed zaplavením vlivem spodního (zemního) proud ní. Požadovaná hodnota 

koeficientu filtrace, která charakterizuje propustnost t chto prvk , je 10-8 m/s. Typickými 

zástupci, které požadavek na filtraci spl ují, jsou št tové a podzemní st ny. [8] 

Krom  št tových a replacementových st n mohou být využity také metody 

displacementové (injektáže, vibra ní technologie, pop . velmi moderní metoda Deep Soil 

Mixing (DSM)). U technologie DSM je krom  koeficientu propustnosti d ležitá také 

flexibilita používané t snící hmoty, která musí být zachována po celou dobu životnosti. 

Nedochází tedy ke smrš ování jako u betonu. U injektáží a metody DSM je této vlastnosti 

docíleno smícháním t snící hmoty se zeminou. [8] 
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2.7.1 Št tové a replacementové st ny 

- Ocelové št tovnice

Ocelové št tovnice disponují r znými tvary a parametry, do zemin bývají instalovány 

beran ním, vibrováním, zatla ováním. Pro uleh ení vnikání bývají využívány také proudové 

ú inky vody a vhodných suspenzí. Použití je vhodné u hrubozrnných št rkovitých nebo 

pís itých zemin. Pro jemnozrnné hlinité a jílovité zeminy nejsou št tovnice doporu ovány 

z d vodu kladení velkého odporu p i zarážení. [7] 

V pr b hu realizace mohou vznikat problémy vlivem vibra ních ú ink , díky kterým 

dochází ke zhut ování hrubozrnných zemin v okolí št tovnic a k následnému vytvo ení 

nep ekonatelných p ekážek pro instalaci souvislých st n. Další obtíže p i realizaci tvo í staré 

podzemní konstrukce a výskyt balvanitých frakcí zemin, které se asto vyskytují 

v hrubozrnných zeminách nad nepropustnými neogenními vrstvami. D sledkem bývají st ny 

s nerovnom rnou délkou, vznik propustných oken, které vytvá í podmínky pro preferované 

proud ní podzemní vody a ojedin le vznikají také destabiliza ní procesy. V neposlední ad

je pot eba brát v úvahu vliv agresivity podzemní vody, která v p ípad  dlouhodobého 

p sobení t chto t snících prvk  zp sobuje korozi ocele. [7] 

Instalace št tovnic má své opodstatn ní, pokud je problematika proud ní vody spojena se 

statickou funkcí. V eské republice bývala tato metoda hojn  praktikována p edevším pro 

svou pom rn  jednoduchou realizaci a dostupnost, v sou asné dob  je však k odclon ní 

podzemního proud ní vody užívána podstatn  mén . Vzhledem k rostoucím cenám oceli a 

širokým možnostem užití jiných technologií bývají št tovnice považovány za neekonomické. 

- Podzemní st ny

Podzemní st ny pat í mezi replacementové metody, kdy je vyt žená zemina nahrazena 

jinou výplní. Užívá se pro t snící st ny o v tší mocnosti v ulehlých a balvanitých zeminách. 

Vytvá ení podzemních st n má 2 fáze. V první fázi se drapákem vyhloubí úzká rýha pažená 

suspenzí, ve druhé fázi je rýha vypln na vhodným materiálem.  

Pro hloubení rýh se používají drapáky zav šené na lanech nebo na teleskopických ty ích. 

Výkonn jšími za ízeními jsou pak frézy (hydrofrézy), které mohou být vertikální nebo 

horizontální. Jednotlivé sekce hloubení musí být p im en  dlouhé, aby bylo možné 
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zabezpe it stabilitu rýhy suspenzí. K zabezpe ení stability slouží krom  suspenze také 

vytvo ení klenbového ú inku v okolí rýhy, ímž se sníží aktivní zemní tlak. Významným 

požadavkem je u podzemních st n svislost jednotlivých sekcí ve všech sm rech, proto bývají 

hloubící mechanizmy osazeny kontrolními inklinometry. Ke korekci p ípadných odklon  od 

svislice slouží hydraulické lisy. [7] 

Na rozdíl od podzemních st n využívaných v zakládání staveb se v rámci 

protipovod ových opat ení rýha nemusí vypl ovat betonem, ale jen jílocementovou nebo 

bentonitovou suspenzí i suspenzí na bázi expanzního, jemn  mletého vápence, který 

zajiš uje požadovanou propustnost. [8] V p ípad  samotvrdnoucích suspenzí, u kterých je 

doba tekutosti regulována chemickými p ísadami, má suspenze v pr b hu hloubení nejprve 

pažící funkci a po zatvrdnutí se stává samotnou t snící st nou. Plní tedy funkci t snícího 

prvku, aniž by se musela z rýhy odstranit. V ojedin lých p ípadech mohou drapáky p i 

hloubení hlubokých rýh ve výkopu z stat a v pr b hu tuhnutí suspenze je není možno 

vytáhnout. U hydrofréz je po izovací cena zna n  vyšší, a proto není možné riskovat jejich 

ztrátu ve výkopu. Proto se v p ípad  hydrofréz používají jen jílové suspenze, které jsou po 

spln ní pažící funkce z rýhy vytla ené a nahrazené betonovou sm sí. [7] 

Pokud mají podzemní st ny sloužit také k pažení, bývají vyztuženy ocelovými armokoši. 

Ty se do rýh umis ují p ed vypln ním betonovou sm sí. Krom  sva ovaných výztuží mohou 

být do beton  a samotvrdnoucích suspenzí vkládány také prefabrikované železobetonové 

dílce, které zpravidla vyztužují jen horní ásti st n. Pod nimi plní st ny jen t snící funkci a 

proto bývají tvo eny jen samotvrdnoucí suspenzí a nevyztuženými betony. [7] 

Protipovod ové t snící podzemní st ny se na rozdíl od t snicích clon v kontaminovaných 

prost edích navrhují bez pot eby odolávat korozi, ke které m že docházet chemickými 

reakcemi v agresivním prost edí. [8] 

- Pilotové st ny

Pilotové st ny jsou tvo eny primárními a sekundárními pilotami, které se navzájem 

p e ezávají tak, aby vznikla souvislá st na. Primární nevyztužené (nearmované) piloty jsou 

nenosné a mají pouze t snící funkci. Jejich výpl  proto tvo í beton nižších t íd nebo materiál 

s malou propustností. Sekundární vyztužené (armované) piloty mají nosnou funkci a obvykle 

také v tší pr m r. Jejich po et závisí na požadované ohybové tuhosti st ny (nosná pilota 
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m že být nap íklad až každá tvrtá pilota st ny). [8] Pilotové st ny se používají hlavn  k 

zabezpe ení stability svislých st n stavebních jam, u kterých hrozí krátkodobé vystoupání 

hladiny podzemní vody nad dno stavební jámy. [7] 

- Výhody

Pomocí št tových st n a t snících st n replacementového typu je možno zajistit 

ohybovou tuhost relativn  snadno pomocí vlastního profilu št tovnic nebo vložených 

armovacích profil . V nadzemní ásti podzemních st n je pak možné pokra ovat, aniž by se 

musela vybudovat speciální základová konstrukce. Další velikou výhodou t chto technologií 

je zna ná tuhost a odolnost proti abrazi (zvlášt  v p ípad , že je jejich ást obnažena). Proto 

bývají št tové, železobetonové podzemní a p edvrtávané pilotové st ny asto navrhovány v 

p ípad  velkých hydrodynamických tlak  a turbulentního proud ní. [8] 

2.7.2 Displacementové st ny 

- Vibra ní metody

V rámci protipovod ových opat ení byla metoda vibroflotace poprvé aplikována v 60. 

letech 20. století p i sanaci stávajících ochranných hrází mezi Klosterneuburgem 

a Hainburgem v Rakousku. Hráze byly vybudovány jen z písku bez zhutn ní. P i velkých 

povodních ale došlo ke zm n  geometrie p í ného profilu hráze, a proto bylo nutné p istoupit 

k dodate ným opat ením k ut sn ní hráze. [8] 

Vibroflotace je založena na užití hloubkových ponorných vibrátor  s vodním výplachem. 

V pr b hu vibrování dochází ke vtla ování vhodného pís itého materiálu do t lesa hráze, 

ímž se zvýší ulehlost písku v hrázi a sníží propustnost. Koeficient propustnosti se u této 

metody pohybuje do 10-6 m/s. [8] Míra zhutn ní závisí na výkonu vibrátoru, vlastnostech 

zeminy a na p dorysném rozmíst ní jednotlivých vpich .  Metoda je vhodná pro hrubozrnné 

zeminy, tedy št rky a písky v p irozeném stavu a pro materiály násyp , které jsou málo nebo 

st edn  ulehlé. Pro zeminy se stupn m ulehlosti vyšším než 0,7 jsou vibra ní metody velmi 

obtížné, asto až nemožné a finan n  zcela neefektivní. [9] 

U hrází ze št rkovitého materiálu (typické pro ochranné hráze v podunajských zemích) se 

užívá i metody vibra ního zhut ování vibrátory s horizontální vibrací. P idáním 
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št rkopískového materiálu se op t redukuje propustnost, která se prokazuje dynamickými 

penetra ními zkouškami. Za vyhovující hodnotu je považováno zvýšení ulehlosti o 50 %. [8] 

- Trysková injektáž 

Trysková injektáž je metoda užívaná pro podchycování základ  objekt , pro zajišt ní 

stavebních jam, ale bývá využívána i p i budování t snících clon a k sanaci protipovod ových 

hrází. Výhodou technologie je nasazení metody ve velmi ulehlých zeminách a v p ípad

p ekážek tvo enými balvany a starými konstrukcemi.  

Principem metody je eroze zeminy vysokotlakým paprskem následovaná mísením 

zeminy se suspenzí pojiva. Pilí e vzniklé tryskovou injektáží mají kruhový nebo p lkruhový 

profil. Speciální technikou p i tryskání jedné nebo dvou trysek s oscilací vrtného za ízení 

kolem svislé osy max. do úhlu 15° lze vytvo it tzv. lamely. [8] Metodu je možné aplikovat 

pro všechny druhy zemin. Kvalita a geometrie daného prvku závisí na po tu a velikosti 

trysek, množství pumpované sm si, po tu otá ek a rychlosti stoupání vrtného ná iní p i 

injektáži, pom ru cementu v injektážní sm si a v neposlední ad  také na druhu zeminy. [9] 

- Deep soil mixing (DSM)

Principem metody je mechanické smíchání stávající zeminy s p idanou suspenzí. Pojivo 

je vnášeno (injektováno) do vrtu vnit kem dutého pr b žného spirálového vrtáku. Injektáž se 

m že provád t jak p i zavrtávání, tak p i vytahování spirálu. Proces probíhá in-situ bez 

vynášení zeminy na povrch a jejího odstra ování. [10] 

P edností t chto t snících st n (na rozdíl od jiných displacementovýh st n) je jejich v tší 

ší ka. Na pilí e DSM m že být pro zvýšení bezpe nosti postavena ochranná protipovod ová 

ze . 

Orienta ní parametry t snících st n v optimálních podmínkách jsou následující: 

- ocelovými št tovnicovými st nami a st nami z DSM se dosahují hloubky kolem 20 m 

- podzemní st ny mívají ší ku 0,6 až 2 m a maximální hloubku i více než 100 m 

- pilotové st ny mívají ší ku 0,6 až 0,9 m a hloubku kolem 30 m 

- clony tvo ené injektáží se vytvá í v jedné nebo n kolikanásobných adách, hloubka 

m že dosahovat i více než 100 m [7] 
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2.8 Mobilní protipovod ové systémy 

Mobilní protipovod ové systémy jsou prost edky, jejichž všechny komponenty jsou 

p emístitelné. adíme mezi n : 

a) Pytle (pln né pískem) 

- Nejrozší en jší druh mobilní protipovod ové ochrany 

- Slouží ke stavb  protipovod ových hrází nebo k ucpání menších otvor  a 

pr chod

Obr. 2-5 Pytle pln né pískem [11] 

b) Velkoobjemové vaky 

- Technologie je založena na pln ní velkoobjemových tkaninových vak  plnícími 

sm smi. Mezi základní komponenty sm sí pat í odpady z elektráren (popílek, 

stabilizát), odpady z drtíren kamenolom  (kamenný prach), odpady z t ídíren uhlí 

(flota ní hlušiny), t žené materiály (kaolín, bentonit, vápenec), št rky, písky a 

jiné. 

Obr. 2-6 Velkoobjemové vaky [12] 
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c) Bariéry k usm rn ní vodního toku 

- Sloužící k usm rn ní vodního toku pot ebným sm rem 

Obr. 2-7 Bariéry k usm rn ní vodního toku [13] 

d) Hrazení pln ná vodou nebo inertním materiálem 

- 2 základní typy – s p í ným pr ezem ve tvaru lichob žníku ur ený k ochran

podél vodních tok ; s p í ným pr ezem ve tvaru obdélníku ur ený k ochran

dve í, budov apod. 

- Hrazení je tvo eno nosnou konstrukcí z trubek, na kterou je upevn n pláš  z PES 

tkaniny, konstrukce se plní vodou, pískem nebo jejich sm sí 

Obr. 2-8 Hrazení pln ná vodou [14] 

e) Hrazení se sklopnou konstrukcí  

- Modulové zátarasy neomezené délky, které jsou tvo eny sklopnými kovovými 

rámy, t snící zást rkou a kotvícím p íslušenstvím 
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f) Lehké hradidlové systémy 

- Tvo eny 2 základními ástmi – trvale vybudovanými základy a vlastním 

mobilním hrazením 

- Ochranná výška st ny až 3,4 m 

Obr. 2-9 Lehké hradidlové systémy [15], [16] 

g) Gabionové systémy (drátokoše) 

h) Plastové válce (pln né vzduchem) 

Obr. 2-10 Plastové válce pln né vzduchem [17] 

i) Pryžotextilní st ny z vak  (pln né vodou)  

- Složí k zadržení nebo usm rn ní záplavové vody 

- Ochranná výška cca 0,8 m [17] 
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Obr. 2-11 Pryžotextilní st ny z vak  [13] 
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3. PARAMETRICKÁ STUDIE  

Parametrická studie se zabývá návrhem plošných základ  devítipodlažní administrativní 

budovy v Bratislav . Rozm ry základových patek jsou navrženy pro dva druhy základových 

zemin – pro pís itou a pro jílovitou zeminu. Návrh je ov en pro b žné podmínky (pro 

zeminy s p irozenou vlhkostí) a pro podmínky asociující povod ový stav (zeminy pln

nasycené vodou). 

Obr. 3-1 Vizualizace administrativní budovy [18] 

Obr. 3-2 P dorys typického podlaží administrativní budovy [18]
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3.1 Zatížení konstrukce 

Nosnou konstrukci objektu tvo í železobetonový skelet s p dorysnými rozm ry 

14 x 44 m. Pro ú ely výpo tu je uvažováno s charakteristickým zatížením: 

- stálým   (zatížení 1) - vlastní tíha konstrukce - stropy, konstrukce 

podlahy, sloupy, obvodové st ny, p í ky: 2 kN/m2

- nahodilým užitným  (zatížení 2) - pro administrativní budovy uvažována hodnota: 

8 kN/m2

Ve výpo tu ešeny 3 p ípady užitného zatížení pro vyvození maximálního momentu: 

o celoplošné zatížení  (zatížení 2) 

o zatížení – šach levý (zatížení 2.1) 

o zatížení – šach pravý  (zatížení 2.2) 

- nahodilým - v trem  (zatížení 3) : 0,5 kN/m2

- nahodilým - sn hem  (zatížení 4) : 1,0 kN/m2

Pro stanovení sil a moment  byl vybrán p í ný ez budovy rámovou konstrukcí (v 

podélném sm ru uvažována vzdálenost jednotlivých rám  4 m). Zatížení na konstrukci patky 

je stanoveno na základ  výpo tu v softwaru Scia Engineer 2008. Výsledné hodnoty jsou 

uvedeny v Tab. 4-1. Pro návrh základové patky byl vybrán sloup s extrémními hodnotami 

zatížení, tj. sloup . 4. 

Obr. 3-3 Schéma zat žovacích stav  [0] 



-34- 

Tab. 3-1 Výsledné hodnoty provozního zatížení (pro výpo et II.MS) – Patka . 4 [0] 

Tab. 3-2 Výsledné hodnoty výpo tového (návrhového) zatížení dle SN 73 0035 (1986) – 

Patka . 4 (Hodnoty z této tabulky budou využity pro posouzení únosnosti 

základové p dy 1.MS dle SN 73 1001) [0] 

Tab. 3-3 Výsledné hodnoty návrhového (výpo tového) zatížení dle SN EN 1991-1-1 (2004) 

– Patka . 4 (Hodnoty z této tabulky budou využity pro posouzení únosnosti 

základové p dy 1.MS dle SN EN 1997-1) [0] 
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3.2 Geotechnické parametry základové p dy 

3.2.1 Písek S2 SP 

Tab. 3-4 Písek špatn  zrn ný – p irozená vlhkost [0]

Objemová hmotnost   1 800 kg.m-3      *1

Vlhkost w 5 %                 *2

Zat íd ní dle SN 73 6133 S2 SP                       *3

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 29˚ *4

Efektivní soudržnost  cef 0 kPa *4

Poissonovo íslo  0,28 *5

Deforma ní modul Edef 20 MPa *5

Modul p etvárnosti Eoed 25,6 MPa  

Sou initel strukturního oslabení m  0,3 *5

   

Tab. 3-5 Písek špatn  zrn ný – um le nasycený [0]

Objemová hmotnost  sat 2 050 kg.m-3  

Vlhkost  w 21 % *2

Zat íd ní dle SN 73 6133 S2 SP *3

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 26˚ *4

Efektivní soudržnost  cef 0 kPa *4

Poissonovo íslo  0,28 *5

Deforma ní modul Edef 8 MPa *5

Modul p etvárnosti Eoed 10,2 MPa  

Sou initel strukturního oslabení m 0,2 *5

*1       Hodnota získaná ze zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard  

*2       Hodnota získaná dle SN CEN ISO/TS 17892-1 (72 1001)  

*3       Hodnota získaná dle SN CEN ISO/TS 17892-4 (72 1001) - viz P íloha . 1 

*4       Hodnota získaná dle SN CEN ISO/TS 17892-10 (72 1001)  

*5       Hodnota p evzata z dnes již neplatné normy SN 73 1001 

 Hodnoty pevnostních parametr  písku byly vypo ítány na základ  výsledk  krabicové 

smykové zkoušky. Zkouška byla provedena pro 2 druhy vzork  – písek s p irozenou vlhkostí 
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a písek pln  nasycený vodou pro 3 r zná konsolida ní nap tí – 50, 100 a 200 kPa. Rychlost 

smýkání vzorku byla zvolena na 0,05 m.s-1.  

 Z grafu je z ejmý pokles pevnostních parametr  písku po nasycení vodou. Hodnota 

efektivního úhlu vnit ního t ení se snížila o 10 % (z 29° na 26°), efektivní soudržnost z stala 

nulová. Redukce pevnostních parametr  ovlivnila rozm ry základové patky v návrhu ve 

výpo tové ásti. 

Graf 3-1 Pr b hy smykových zkoušek – Písek S2 SP [0]

Graf 3-2 Obalová ára pevnosti – Písek S2 SP [0]
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3.2.2 Jíl 

Tab. 3-6 Jíl – p irozená vlhkost [0]

Objemová hmotnost   2 000 kg.m-3      *1

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 20˚ *2

Efektivní soudržnost  cef 40 kPa *2

Poissonovo íslo  0,40 *1

Deforma ní modul Edef 9 MPa *1

Modul p etvárnosti Eoed 19,3 MPa  

Sou initel strukturního oslabení m  0,2 *1

Tab. 3-7 Jíl – um le nasycený [0] 

Objemová hmotnost  sat 2 100 kg.m-3      *1

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 8˚ *2

Efektivní soudržnost  cef 10 kPa *2

Poissonovo íslo  0,40 *1

Deforma ní modul Edef 2 MPa *1

Modul p etvárnosti Eoed 4,3 MPa  

Sou initel strukturního oslabení m  0,1 *1

Obr. 3-4 Obalová ára pevnosti jemnozrnných zemin z lokality Záhorská ves - Gajary [5] 

*1       Hodnota p evzata z dnes již neplatné normy SN 73 1001  

*2       Hodnota p evzata z publikace Zakládání staveb (Hulla, Tur ek, str.207) 
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Z grafu obalové áry pevnosti je zjevný výrazný pokles pevnostních parametr  zeminy 

(úhel vnit ního t ení pro p irozenou vlhkost 20°, po nasycení vodou 8°; soudržnost pro 

p irozenou vlhkost 40 kPa, po nasycení vodou 10 kPa), což má významný vliv na rozm ry 

základových konstrukcí. Ve výpo tové ásti jsou parametry jílu p evzaté z literatury 

Zakládání staveb (Hulla, Tur ek) užity pro návrh základové patky zvoleného sloupu. 

3.2.3 Jíl F6 

Tab. 3-8 Jíl F6 – p irozená vlhkost [0]

Objemová hmotnost   1 700 kg.m-3      *1

Vlhkost  w 22 %                 *2

Zat íd ní dle SN 73 6133 F6                         *3

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 21˚ *4

Efektivní soudržnost  cef 5 kPa *4

Poissonovo íslo  0,40 *5

Deforma ní modul Edef 3 MPa *5

Sou initel strukturního oslabení m  0,2 *5

Tab. 3-9 Jíl F6 – um le nasycený [0] 

Objemová hmotnost   2 100 kg.m-3       

Vlhkost  w 26 %                 *2

Zat íd ní dle SN 73 6133 F6                         *3

Efektivní úhel vnit ního t ení  ef 14˚ *4

Efektivní soudržnost  cef 6 kPa *4

Poissonovo íslo  0,40 *5

Deforma ní modul Edef 1 MPa *5

Sou initel strukturního oslabení m  0,1 *5

   

*1       Hodnota získaná ze zkoušky zhutnitelnosti Proctor Standard  

*2       Hodnota získaná dle SN CEN ISO/TS 17892-1 (72 1001) 

*3       Zat íd ní viz P íloha . 2 a 3 

*4       Hodnota získaná dle SN CEN ISO/TS 17892-10 (72 1001) 

*5       Hodnota p evzata z dnes již neplatné normy SN 73 1001 
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 Pro ov ení chování jílu (snížení pevnostních parametr  po jeho nasycení) byla zvolena 

krabicová smyková zkouška vzork  jílu z oblasti Rychnova nad Kn žnou. Zkouška byla 

provedena pro 2 druhy vzork  – jíl s p irozenou vlhkostí a jíl pln  nasycený vodou pro 3 

r zná konsolida ní nap tí – 50, 100 a 200 kPa. (Pro získání pln  nasyceného jílu byl 

nezatížený vzorek nasycován 60 hodin). Rychlost smýkání vzorku byla zvolena na 0,05 m.s-1.  

  

 Z následujících graf  je op t vid t výrazný pokles pevnostních parametr  po nasycení jílu 

vodou. Hodnota efektivního úhlu vnit ního t ení se snížila o 33 % (z 21° na 14°), efektivní 

soudržnost se zvýšila z 5 kPa na 6 kPa.  

Graf 3-3 Pr b hy smykových zkoušek – Jíl F6 [0] 

Graf 3-4 Obalová ára pevnosti – Jíl F6 [0] 
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3.3 Posouzení základové p dy - I. a II. mezní stav 

Základová p da je ov ena výpo tem pro I. mezní stav (mezní stav únosnosti) a pro II. 

mezní stav (mezní stav použitelnosti). 

- Pro I. mezní stav je posouzení únosnosti základové p dy stanoveno manuálním 

výpo tem a výpo tem v softwaru Geo 5 dle Brinch-Hansena.  

- Pro II. mezní stav je sedání stanoveno manuálním výpo tem, výpo tem v softwaru 

Geo 5 a modelováním v softwaru Plaxis 3D Foundation. 

3.3.1 Únosnost základové p dy - posouzení I. MS 

1. GK                  Rdt – tabulková výpo tová únosnost 

2. GK                  Rd – pro výpo et lze použít SNCH 

3. GK                  Rd – pro výpo et nutno použít hodnot z laboratorních i polních 

zkoušek 

Základní podmínka:

          ( 3.1 ) 
de výpo tové kontaktní nap tí v základové spá e [Pa] 

Rd svislá výpo tová únosnost [Pa] 

Svislá výpo tová únosnost základové p dy je po ítána dle Brinch-Hansena dle SN 73 

1001 a dle SN EN 1997-1. 

Návrhový p ístup dle SN po ítá s redukcí zatížení i pevnostních parametr  zemin. 

Návrh uvažuje s návrhovým zatížením, u kterého je charakteristické zatížení stálé vynásobeno 

sou initelem zatížení 1,1 a charakteristické zatížení nahodilé vynásobeno sou initelem 

zatížení 1,3.  

SN EN 1997-1 zahrnuje 3 návrhové p ístupy: 

- Redukce zatížení a materiálu - tento p ístup vyžaduje provést výpo et dvakrát pro dv

návrhové situace (redukuje se bu  zatížení, nebo parametry zeminy) a je nutné vybrat 

nejhorší variantu. 

- Redukce zatížení a odporu – tento p ístup redukuje pouze zatížení (parametry zeminy 

redukovány nejsou). Výsledná svislá výpo tová únosnost je však redukována 
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sou initelem R=1,4. 

- Redukce zatížení GEO, STR a materiálu - redukuje parametry zemin a zatížení 

sou asn . Rozlišuje zatížení konstrukce (STR) a geotechnické (GEO), které mají 

r zné sou initele. 

3.3.2 Stanovení kontaktního nap tí 

                  ( 3.2 ) 

Vd svislá výpo tová síla [N] 

Aef efektivní plocha základu [m2] 

Efektivní plocha základu 

         ( 3.3 ) 

lef efektivní délka základu [m] 

bef efektivní ší ka základu [m] 

         ( 3.4 ) 

         ( 3.5 )

el, eb excentricita [m] 

         ( 3.6 ) 

         ( 3.7 ) 

Musí být spln ny podmínky: 

          ( 3.8 ) 

          ( 3.9 ) 

3.3.3 Stanovení svislé výpo tové únosnosti základové p dy (Brinch-Hansen) 

dle SN 73 1001

          ( 3.10 ) 
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dle SN EN 1997-1

 ( 3.11 ) 

c  soudržnost 

  Nc, Nd, Nb sou initele únosnosti, funk n  závislé od úhlu vnit ního t ení 

  sc, sd, sb sou initele vlivu tvaru základu 

  dc, dd, db sou initele vlivu hloubky založení 

  ic, id, ib  sou initele vlivu šikmého zatížení 

  gc, gd, gb sou initele vlivu šikmosti terénu 

bc, bd, bb sou initele vlivu sklonu základové spáry 

1, 2 objemová tíha zeminy nad a pod základovou spárou 

d  hloubka založení 

b  ší ka základu 

l  délka základu 

Výpo tové charakteristiky zemin:

dle SN 73 1001

         kde  m = 1       ( 3.12 )  

          kde  mc = 2       ( 3.13 ) 

         kde  m  = 1,5  pro 0 < ef  12°          ( 3.14 )  

       pro ef > 12°         ( 3.15 )        

dle SN EN 1997-1

Tab. 3-10 Bezpe nostní koeficienty dle SN EN 1997-1 
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GEO – porušení nebo nadm rná deformace základové p dy 

STR – porušení nebo nadm rná deformace konstrukce nebo konstruk ních prvk

Hodnoty sou initel  únosnosti: 

°  pro d > 0  ( 3.16 ) 

                                                           pro d = 0  ( 3.17 ) 

°        ( 3.18 ) 

°      ( 3.19 ) 

Sou initele tvaru základu: 

dle SN 73 1001      ( 3.20 ) 

  dle SN EN 1997-1      ( 3.21 )

         ( 3.22 )

         ( 3.23 )

Sou initele vlivu hloubky založení: 

         ( 3.24 ) 

       ( 3.25 ) 

           ( 3.26 ) 

Sou initele vlivu šikmého zatížení 

dle SN 73 1001

        ( 3.27 ) 

  odklon zatížení od svislice 

    nebo               (mén  p íznivý stav)    ( 3.28 ) 



-44- 

dle SN EN 1997-1

Pro H rovnob žné s délkou základu (lef): 

       ( 3.29 ) 

          ( 3.30 ) 

Pro H rovnob žné s ší kou základu (bef): 

        ( 3.31 )

        ( 3.32 )

          ( 3.33 ) 

(mén  p íznivý stav) 

Sou initele vlivu šikmosti terénu 

        ( 3.34 ) 

         ( 3.35 ) 

  úhel sklonu terénu od horizontály 

Sou initele vlivu sklonu základové spáry 

         ( 3.36 ) 

         ( 3.37 ) 

         ( 3.38 ) 

  odklon základové spáry od horizontály 

3.3.4 Sedání základu - posouzení II. MS 

          ( 3.39 ) 

Kone né sednutí 

        ( 3.40 ) 

s  sednutí uvažovaného bodu 
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z,i svislá složka nap tí pod uvažovaným bodem základu ve st edu í-
té vrstvy 

mi sou initel strukturního oslabení í-té vrstvy 

or,i p vodní geostatické nap tí í-té vrstvy 

Eoed,i oedometrický modul í-té vrstvy základové p dy 

hi mocnost í-té vrstvy 
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4. PARAMETRICKÁ STUDIE – PÍSEK S2 SP 

4.1 Analytický výpo et - manuální 

Písek  S2 SP – p irozená vlhkost

Navržené rozm ry patky: 

d = 2 m 

l = b = 1,8 m 

Vlastní tíha patky (dle SN): 

Vlastní tíha patky (dle EN): 

 Pro manuální výpo et bylo zvoleno posouzení únosnosti základové p dy tvo ené pískem 

S2 SP s p irozenou vlhkostí dle SN 73 1001 a dle SN EN-1997-1 (pro názornou ukázku 

zvolen pouze návrhový p ístup .2 - redukce materiálu a odporu).  

 Pro manuální výpo et sedání byla zvolena betonová patka o rozm rech 1,8 x 1,8 m a 

základová p da tvo ená pískem S2 SP s p irozenou vlhkostí. 

4.1.1 Stanovení kontaktního nap tí (Vmax) 

Vmax: 

dle SN 73 1001

                         podmínka spln na 

                        podmínka spln na
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dle SN EN 1997-1 – redukce zatížení a odporu

                         podmínka spln na 

                        podmínka spln na

   

         

4.1.2 Stanovení svislé výpo tové únosnosti základové p dy (Vmax) 

dle SN 73 1001

         

        

°         

°   

°

°

00 

05 
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    ;      

  

              Vyhovuje 
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dle SN EN 1997-1 – redukce zatížení a odporu

         

        

°         

°   

°

°

05 

Pro H rovnob žné s délkou základu (lef): 

Pro H rovnob žné s ší kou základu (bef): 
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Redukce svislé únosnosti:    

               Vyhovuje 
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4.1.3 Stanovení kontaktního nap tí (Mmax) 

Mmax: 

dle SN 731001

                     podmínka spln na 

                     podmínka spln na

   

         

dle SN EN 1997-1 – redukce zatížení a odporu

                       podmínka spln na 

                        podmínka spln na

   

         



-52- 

4.1.4 Stanovení svislé výpo tové únosnosti základové p dy (Mmax) 

dle SN 73 1001

         

        

°         

°   

°

°

00 

    

08 

    ;      
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              Vyhovuje 
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dle SN EN 1997-1 – redukce zatížení a odporu

         

        

°         

°   

°

°

Pro H rovnob žné s délkou základu (lef): 

Pro H rovnob žné s ší kou základu (bef): 
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Redukce svislé únosnosti:    

               Vyhovuje 
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4.1.5 Kone né sednutí  

Tab. 4-1 Sednutí pod st edem základové patky 1,8 x 1,8 m – Písek S2 SP [0] 

Graf 4-1 Pr b h nap tí pod st edem základové patky 1,8 x 1,8 m – Písek S2 SP [0] 
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4.2 Výpo et v GEO 5 

V softwaru GEO 5 byl proveden výpo et I. a II. mezního stavu. V následujícím textu je 

uvedena pouze p íkladná ukázka výstup , a to výpo tu I. mezního stavu pro písek S2 SP 

s p irozenou vlhkostí dle SN 73 1001 a dle SN EN-1997-1 (zvolen pouze návrhový p ístup 

.2 - redukce materiálu a odporu) a výpo et II. mezního stavu pro písek S2 SP s p irozenou 

vlhkostí. 

Ostatní výsledky z programu jsou shrnuty pouze ve form  tabulek.  

Porovnání výsledk  analytického manuálního výpo tu a výpo tu v GEO 5:

Hodnoty kontaktního nap tí a svislé výpo tové únosnosti základové p dy z manuálního 

výpo tu a z výpo tu v softwaru GEO 5 se liší v ádech desetin kPa. Odchylka výsledných 

hodnot je zp sobena zaokrouhlováním.  

Tab. 4-2 Porovnání výsledk  – 1.MS [0] 

 Rozdíly ve výsledku sedání pod st edem základové patky o rozm rech 1,8 x 1,8 m 

jsou zp sobeny odlišnými „okrajovými podmínkami“. Software GEO 5 po ítá sedání pouze 

do hloubky dosahu smykové plochy výpo tem podle Prandtla, kdežto manuální výpo et 

po ítá sedání do hloubky aktivní zóny dle SN 73 1001.  

Tab. 4-3 Porovnání výsledk  – 2.MS [0] 

Vmax Mmax Vmax Mmax

631,210 kPa  672,993 kPa 441,285 kPa  644,982 kPa 739,570  kPa  792,589 kPa 519,972  kPa  756,680 kPa
630,50 kPa  672,58 kPa 738,73 kPa  792,18 kPa

SN EN-1997-1 
redukce materiálu a odporu

I. MS I. MS

Manuální výpo et
Výpo et v GEO 5

SN 73 1001 

II.MS
SN 73 1001 
25,17 mm
19,8 mm

Manuální výpo et
Výpo et v GEO 5
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Analytickým výpo tem byla dle SN 73 1001 navržena pro podloží z písku s p irozenou 

vlhkostí a pro dané zatížení základová patka o rozm rech 1,8 x 1,8 m. Návrh rozm r  patky 

byl ov en také pro: 

- pln  saturovaný písek s pevnostními parametry stejnými jako písek s p irozenou 

vlhkostí 

- pln  saturovaný písek s pevnostními parametry redukovanými na hodnoty získané 

z laboratorních zkoušek. 

Pro I. mezní stav rozm ry patky pro pln  saturovaný písek a pro dané zatížení 

nevyhov ly. Z grafu 4-2 a 4-3 je z ejmý pokles svislé výpo tové únosnosti základové p dy až 

o 60 %. 

Pro tentýž rozm r patky byl vyhodnocen také II. mezní stav. Sedání základu bylo 

stanoveno v softwaru GEO 5 a výsledky porovnány s hodnotami získanými ze softwaru Plaxis 

3D Foundation (pro ú ely porovnání vzaty v úvahu pouze hodnoty sedání st edu základu).  

Výsledné hodnoty sedání se u softwar  zna n  lišily. Rozdílné hodnoty jsou zp sobeny 

r znými výpo etními metodami: GEO 5 je založen na silové metod  výpo tu, software Plaxis 

na metod  kone ných prvk  (MKP). Oba softwary tedy uvažují s odlišným chováním 

samotné základové konstrukce. Zatímco analytický výpo et v GEO 5 považuje základovou 

konstrukci za tuhý celek, model založený na MKP zahrnuje do výpo tu také deformaci 

samotné základové patky vlivem sedání a dotvarování konstrukce.    

Další odchylky ve výpo tu mohou být zp sobeny samotným zadáním modelu. V softwaru 

Plaxis není uvažován vliv moment  a vodorovného zatížení na základovou konstrukci. 

Výsledky jsou z ejmé z Tab. 4-4.  
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Tab. 4-4 Základová patka 1,8 x 1,8 m – Písek S2 SP [0] 

Graf 4-2 Svislá výpo tová únosnost Rd základové p dy pro patku 1,8 x 1,8 m vyjád ená v kPa 

- Písek S2 SP [0] 

Graf 4-3 Svislá výpo tová únosnost Rd základové p dy pro patku 1,8 x 1,8 m vyjád ená v % - 

Písek S2 SP [0] 

PÍSEK Plaxis

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
st edu základu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,8 x 1,8 630,5 672,58 1,07 19,8 62,6
nasycený * 1,8 x 1,8 608,5 392,33 0,64 21,1 79,3
nasycený ** 1,8 x 1,8 608,5 272,75 0,45 55,2 251,1

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

GEO 5
SN 73 1001
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4.3 Modelování v softwaru Plaxis 3D Foundation 

Pro zjišt ní hodnoty sedání základu byl rovn ž vytvo en model v softwaru Plaxis 3D 

Foundation. Model byl vytvo en pro písek s p irozenou vlhkostí, písek pln  nasycený vodou 

(*) a písek pln  nasycený vodou s redukovanými pevnostními parametry dle laboratorních 

zkoušek (**).  

Vstupní parametry modelu: 

Model  - 3D Foundation 

Prvky  - 15 uzlové (klíny) 

Materiály - Zeminy - model: Mohr-Coulomb 

- typ:  odvodn ný 

   - Beton - model: lineární 

Sí   - 2 540 prvk

  - 7 535 uzl

- pr m rná velikost prvku: 627,46 ·10-3 m 

Fáze výpo tu: 

0. P vodní stav 

1. Aktivace základové patky 

2. Zatížení 

Výstupy jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

Obr. 4-1 Písek s p irozenou vlhkostí – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y [0] 



-74- 

Obr. 4-2 Písek s p irozenou vlhkostí – podélný ez - celkové posuny ve sm ru y  

(uy = - 62,62 mm) [0] 

Obr. 4-3 Písek s p irozenou vlhkostí – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 

2 m (uy = - 62,58 mm) [0] 
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Obr. 4-4 Písek pln  nasycený * – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y [0] 

Obr. 4-5 Písek pln  nasycený * – podélný ez - celkové posuny ve sm ru y  

(uy = - 79,24 mm) [0] 
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Obr. 4-6 Písek pln  nasycený * – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 2 m 

(uy = - 79,33 mm) [0] 

Obr. 4-7 Písek pln  nasycený ** – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y [0] 
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Obr. 4-8 Písek pln  nasycený ** – podélný ez - celkové posuny ve sm ru y  

(uy = - 250,52 mm) [0] 

Obr. 4-9 Písek pln  nasycený ** – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 2 

m (uy = - 251,05 mm) [0] 
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4.4 Návrh optimálních rozm r  základové patky 

Základní podmínkou návrhu rozm r  základové konstrukce, v našem p ípad  základové 

patky, je spln ní podmínek I. a II. mezního stavu. Návrh rozm r  patek pro základovou p du 

tvo enou pískem S2 SP je uveden ve ty ech následujících tabulkách (Tab. 4-5, 4-6, 4-7, 4-8), 

p i emž každá tabulka odpovídá jednomu návrhovému p ístupu. Pro názornost je u všech 

základových konstrukcí zvolena stejná hloubka založení 2 m. Pro I. mezní stav je ur ující 

podmínkou porovnání hodnot svislé výpo tové únosnosti základové p dy a hodnot 

výpo tového kontaktního nap tí v základové spá e. Pro II. mezní stav je limitní hodnotou 

kone né celkové pr m rné sednutí slim (sednutí charakteristického bodu), které je pro 

vícepodlažní skeletové budovy -  železobetonové skelety s výpl ovým zdivem, rovno 60  mm.  

Z výsledk  je patrný zna ný rozdíl mezi jednotlivými návrhovými p ístupy (pro p ípad 

písku S2 SP je nejkriti t jším a tedy ur ujícím 3. návrhový p ístup SN EN 1997-1 : redukce 

zatížení GEO, STR a materiálu).  Rovn ž je z ejmý nár st plochy základu v souvislosti 

s nasycením zeminy – u návrhového p ístupu redukce zatížení GEO, STR a materiálu je za 

p edpokladu stejné hloubky založení (ve všech p ípadech d = 2 m) nár st plochy více než 

100 % (Graf 4-4, 4-5). 

Tab. 4-5 Návrh rozm r  patek dle SN 73 1001 – Písek S2 SP [0] 

PÍSEK

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,8 x 1,8 630,5 672,58 1,07 13,6 19,8
nasycený * 2,3 x 2,3 385,39 401,36 1,04 10,7 15,7
nasycený ** 2,8 x 2,8 270,74 284,02 1,05 22,4 33,1

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

SN 73 1001
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Tab. 4-6 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .1 – Písek S2 SP [0] 

  

Tab. 4-7 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .2 – Písek S2 SP [0] 

Tab. 4-8 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .3 – Písek S2 SP [0] 

PÍSEK

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,5 x 1,5 1034,29 1092,9 1,06 17,3 24,7
nasycený * 1,9 x 1,9 642,9 650,32 1,01 13,9 19,8
nasycený ** 2,3 x 2,3 451,51 454,5 1,01 29,1 41,8

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

  SN EN 1997-1
1 - redukce zatížení a materiálu

PÍSEK

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,8 x 1,8 738,73 792,18 1,07 13,6 19,8
nasycený * 2,3 x 2,3 451,51 474,86 1,05 10,7 15,7
nasycený ** 2,8 x 2,8 317,78 333,09 1,05 22,4 33,1

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

  SN EN 1997-1
2 - redukce zatížení a odporu

PÍSEK

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 2,1 x 2,1 560,57 596,6 1,06 10,9 16,3
nasycený * 2,7 x 2,7 338,71 357,72 1,06 8,5 12,9
nasycený ** 3,2 x 3,2 252,78 265,75 1,05 18,5 28,1

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

  SN EN 1997-1
3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
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Graf 4-4 Návrh plochy základové patky (v m2) dle návrhového p ístupu .3 - Písek S2 SP [0] 

Graf 4-5 Návrh plochy základové patky (v %) dle návrhového p ístupu .3 - Písek S2 SP [0] 
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5. PARAMETRICKÁ STUDIE – JÍL  

Stejn  jako u písku byly navrženy výpo tem v softwaru GEO 5 rozm ry základové patky 

pro jíl s p irozenou vlhkostí (pro návrh dle SN 73 1001 - rozm ry 2 x 2 m). Návrh rozm r

patky byl ov en také pro: 

- pln  saturovaný jíl s pevnostními parametry stejnými jako u jílu s p irozenou vlhkostí 

- pln  saturovaný jíl s pevnostními parametry redukovanými na hodnoty získané 

z laboratorních zkoušek. 

Pro I. mezní stav rozm ry patky 2 x 2 m pro pln  saturovaný jíl a pro dané zatížení 

nevyhov ly. Z grafu 5-1 a grafu 5-2 je z ejmý výrazný pokles svislé výpo tové únosnosti 

základové p dy dokonce na hodnotu pouhých 15 %. 

Pro tentýž rozm r patky byl vyhodnocen také II. mezní stav. Sedání bylo stanoveno 

v softwaru GEO 5 a výsledky porovnány s hodnotami získanými ze softwaru Plaxis 3D 

Foundation (pro porovnání byly vzaty v úvahu pouze hodnoty sedání st edu základu).  

Hodnoty sedání se op t lišily, avšak v daleko menší mí e než u písku. Rozdílné hodnoty 

sedání v uvedených softwarech jsou zp sobeny již výše zmín nými r znými výpo etními 

metodami (GEO 5 - silová metoda výpo tu, Plaxis - metoda MKP) a rozdílností v zadání 

model . U výpo tu sedání v softwaru Plaxis došlo dokonce u jílu pln  nasyceného vodou 

s redukovanými pevnostními parametry ke kolapsu zeminy. Výsledky jsou z ejmé z Tab. 5-1.  

Tab. 5-1 Základová patka 2 x 2 m – Jíl [0] 

JÍL Plaxis

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
st edu základu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 2 x 2 521,1 564,08 1,08 23,9 17,6
nasycený * 2 x 2 499,1 448,32 0,90 25,8 17,9
nasycený ** 2 x 2 499,1 84,65 0,17 124,3 kolaps zeminy

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

GEO 5
SN 73 1001
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Graf 5-1 Svislá výpo tová únosnost Rd základové p dy pro patku 2 x 2 m vyjád ená v kPa – 

Jíl [0] 

Graf 5-2 Svislá výpo tová únosnost Rd základové p dy pro patku 2 x 2 m vyjád ená v % – Jíl 

[0] 
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5.1 Modelování v softwaru Plaxis 3D Foundation 

Pro zjišt ní hodnoty sedání základu byl vytvo en model také pro základovou p du z jílu. 

Výstupy z modelu jsou uvedeny pro jíl s p irozenou vlhkostí, jíl pln  nasycený vodou (*) a jíl 

pln  nasycený vodou s redukovanými pevnostními parametry dle laboratorních zkoušek (**).  

Vstupní parametry modelu: 

Model  - 3D Foundation 

Prvky  - 15 uzlové (klíny) 

Materiály - Zeminy - model: Mohr-Coulomb 

- typ:  neodvodn ný 

   - Beton - model: lineární 

Sí   - 1 240 prvk

  - 3 929 uzl

- pr m rná velikost prvku: 898,0 ·10-3 m 

Fáze výpo tu: 

0. P vodní stav 

1. Aktivace základové patky 

2. Zatížení 

Výstupy jsou uvedeny na následujících obrázcích. 

Obr. 5-1 Jíl s p irozenou vlhkostí – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y [0] 
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Obr. 5-2 Jíl s p irozenou vlhkostí – podélný ez - celkové posuny ve sm ru y  

(uy = - 17,59 mm) [0] 

Obr. 5-3 Jíl s p irozenou vlhkostí – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 2 

m (uy = - 17,59 mm) [0] 
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Obr. 5-4 Jíl pln  nasycený * – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y [0] 

Obr. 5-5 Jíl pln  nasycený * – podélný ez - celkové posuny ve sm ru y  

(uy = - 17,88 mm) [0] 
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Obr. 5-6 Jíl pln  nasycený * – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 2 m  

(uy = - 17,88 mm) [0] 

Obr. 5-7 Jíl pln  nasycený ** – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y 

Nastává kolaps zeminy ( Mstage: 0,630) [0] 
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Obr. 5-8 Jíl pln  nasycený ** – deformovaná sí , celkové posuny ve sm ru y v hloubce 2 m 

Nastává kolaps zeminy ( Mstage: 0,630) [0] 

5.2 Návrh optimálních rozm r  základové patky 

Návrh rozm r  patek vybudovaných v podloží z jílu je uveden ve ty ech následujících 

tabulkách (Tab. 5-2, 5-3, 5-4 a 5-5) Rozm ry základové konstrukce jsou voleny s ohledem na 

spln ní I. a II. mezního stavu. U návrhových p ístup  je stejn  jako u písku (pro stejnou 

hloubku založení 2 m) viditelný zna ný rozdíl mezi jednotlivými návrhovými p ístupy. Pro jíl 

je ur ující návrh dle SN 73 1001. Nár st plochy základu v souvislosti s nasycením zeminy 

je pro tento návrh více než 800 % (Graf 5-3, 5-4). V p ípad  jílu by ani zm na hloubky 

založení (nap . na 1 nebo 3 m) nem la výrazný vliv na zm nu plochy základové patky. Jelikož 

není možné v reálných podmínkách p i stávající dispozici objektu vybudovat rozm r 

takovýchto rozm r , je vhodným ešením hloubkové založení objektu. 
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Tab. 5-2 Návrh rozm r  patek dle SN 73 1001 – Jíl [0] 

Tab. 5-3 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .1 – Jíl [0] 

Tab. 5-4 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .2 – Jíl [0] 

JÍL 

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 2 x 2 521,1 564,08 1,08 16,4 23,9
nasycený * 2,2 x 2,2 418,17 447,72 1,07 16,1 23,1
nasycený ** 6,1 x 6,1 83,07 83,63 1,01 20,8 34,2

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

SN 73 1001

JÍL 

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,4 x 1,4 1177,44 1201,69 1,02 26,1 36,5
nasycený * 1,5 x 1,5 1007,29 1017,05 1,01 25,8 35,6
nasycený ** 4,4 x 4,4 152,76 153,52 1,00 33,3 51

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

  SN EN 1997-1
1 - redukce zatížení a materiálu

JÍL 

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,7 x 1,7 820,07 857,99 1,05 20,4 29,1
nasycený * 1,8 x 1,8 711,73 722,7 1,02 20,8 29,1
nasycený ** 5,7 x 5,7 107,39 109,78 1,02 23 37,2

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

  SN EN 1997-1
2 - redukce zatížení a odporu



-89- 

Tab. 5-5 Návrh rozm r  patek dle SN EN 1997-1 – Návrhový p ístup .3 – Jíl [0] 

Graf 5-3 Návrh plochy základové patky (v m2) dle SN 73 1001 – Jíl [0] 

Graf 5-4 Návrh plochy základové patky (v %) dle SN 73 1001 – Jíl [0] 

JÍL 

rozm ry 
patek 
[m] [kPa]

Rd 

[kPa]

 / Rd

[-]

sedání
charak. bodu 

[mm]

sedání
st edu základu 

[mm]
p irozená vlhkost 1,8 x 1,8 738,73 763,37 1,03 19,9 27,2
nasycený * 1,9 x 1,9 642,9 643,99 1,00 19,4 27,4
nasycený ** 5,3 x 5,3 117,86 118,33 1,00 25,6 40,7

*    hodnoty pevnostních parametr  zemin stejné jako u písku s p irozenou vlhkostí
**  hodnoty pevnostních parametr  zemin ( ,c) redukované na základ  výsledk  laborat. zkoušek

3 - redukce zatížení GEO, STR a materiálu
  SN EN 1997-1
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6. ZÁV R 

Z laboratorních zkoušek jednotlivých vzork  vyplynula zm na pevnostních parametr

zemin po jejich nasycení vodou. Výrazné snížení úhlu vnit ního t ení a zm ny hodnot koheze 

jsou více charakteristické pro jemnozrnné zeminy (pro jíl z lokality Záhorská Ves - Gajary se 

snížila hodnota úhlu vnit ního t ení o 60%, koheze o 75%; u vzork  jíl  z oblasti Rychnova 

nad Kn žnou poklesl úhel vnit ního t ení o 30%, naopak koheze o 20% vzrostla), u 

hrubozrnných zemin jsou pevnostní parametry redukovány podstatn  mén  (pro náš vzorek 

písku pokles úhel vnit ního t ení o 10%, koheze z stala nulová). Snížení pevnostních 

parametr  vybraných zemin po jejich nasycení vodou m lo za následek snížení únosnosti 

základové p dy (v p ípad  písku o 60%, u jílu o 85%) a z n j plynoucí nár st plochy 

základové patky (v p ípad  písku o 130% a u jílu až o 830%). U návrhu rozm r  základových 

konstrukcí v softwaru GEO 5 a Plaxis 3D Foundation bylo názorn  p edvedeno, že ani 

použité softwary snížení pevnostních parametr  nep edpokládají (zahrnují pouze p sobení 

podzemní vody), p estože je rozdíl v reálném a simulovaném chování zeminy s p irozenou 

vlhkostí po nasycení vodou zna ný. 

Parametrická studie na p íkladu návrhu základové konstrukce devítipodlažní 

administrativní budovy ukázala nutnost terénních a laboratorních zkoušek už v pr b hu 

návrhu stavby. P edevším u objekt  budovaných v záplavových územích, u kterých je hrozba 

zaplavení pom rn  vysoká, jsou (i za cenu zvýšených finan ních náklad  na výstavbu) 

pr zkum podloží a terénní a laboratorní zkoušky smysluplné a opodstatn né. T mito 

opat eními m žeme p edejít tragickým následk m povodní, a to nejen škodám na majetku, ale 

v ad  p ípad  také ztrátám na životech.   
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