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Anotace 

 

 Cílem práce je rozbor problematiky spojené s navrhováním a posuzováním hlubinných 

základů v kontextu s Eurokódem 7 a jeho vyhodnocením. Pro tyto účely padla volba na u nás 

nejrozšířenější typ z řad hlubinných základů, konkrétně na vrtané piloty. Práce se dále zabývá 

bližšími aspekty, jakými jsou vliv a charakter geologického podloží, postup výpočtu a zatížení 

na určitých profilech pilotového základu.  

 

Annotation 

 

 The goal of the thesis is analysis of the problems of design and assessment of deep 

foundations in the context of standards EC7. For these purposes was choosen on the most 

extended type of deep foundations, specially bored piles. The thesis also deals with more 

detailed aspects, which are an influence and character of geological bedrock, calculation 

procedure and load on the specific profiles pile foundations. 
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Seznam použitého značení: 

Písmena latinské abecedy 

Ab – plocha piloty [m
2
] 

cd – výpočtová hodnota soudržnosti [kPa] 

cef – efektivní hodnota soudržnosti [kPa] 

cu – totální soudržnost [kPa] 

d – průměr [m] 

Dp – délka piloty [m] 

Eb – modul pružnosti betonu [MPa] 

Es – sečnový modul deformace [MPa] 

Edef – deformační modul [MPa] 

Fc – osové zatížení [kN] 

Fd – návrhová hodnota zatížení [kN] 

Fk – charakteristická hodnota zatížení [kN] 

fs – tření na plášti [kPa] 

I – příčinkový koeficient sedání piloty 

Ic – index konzistence 

I1 – příčinkový koeficient sedání 

k1 – součinitel v závislosti na délce piloty 

k2 – součinitel v závislosti na hloubce vrstvy 

L – délka [m] 

Nb – součinitel únosnosti zemin 

Nc – součinitel únosnosti zemin 

Nd – součinitel únosnosti zemin 

Q – zatížení [kN] 

qs – napětí na plášti piloty [kPa] 

q0 – napětí na patě piloty [kPa] 

Rb – odpor v tlaku na patě pilot [kN] 

Rb,cal – mezní únosnost paty piloty vypočtená z výsledků zkoušek základové půdy [kN] 

Rb,d – návrhová hodnota mezní únosnosti paty piloty [kN] 

Rb,k – charakteristická hodnota mezní únosnosti paty piloty [kN] 

Rby – odpor od tření pod patou piloty [kN] 

Rby,d – návrhový odpor od tření pod patou piloty [kN] 



 

 

Rc – charakteristický odpor [kN] 

Rd – návrhový odpor [kN] 

Rk – koeficient 

Rp – výsledná únosnost piloty [kN] 

Rs – odpor na plášti pilot [kN] 

Rs,cal – mezní únosnost pláště piloty vypočtená z výsledků zkoušek základové půdy [kN] 

Rs,d – návrhová hodnota mezní únosnosti pláště piloty [kN] 

Rs,k – charakteristická hodnota mezní únosnosti pláště piloty [kN] 

Rsu – odpor od tření na plášti piloty [kN] 

Rsu,d – návrhový odpor od tření na plášti piloty [kN] 

Ry – zatížení na mezi plné mobilizace plášťového tření [kN] 

sy – hodnota sednutí [mm] 

U – plocha pláště [m
2
] 

Vd – výpočtová hodnota zatížení [kN] 

 

Písmena řecké abecedy 

γ – objemová tíha [kNm
-3

] 

γb – součinitel odporu 

γc – součinitel bezpečnosti pro smykové parametry zemin – soudržnost 

γG – součinitel bezpečnosti  

γM – součinitel pro parametry zemin 

γQ – součinitel bezpečnosti  

γR – dílčí součinitel únosnosti 

γr1 – součinitel podmínek působení, vyjadřující vliv technologie provádění pilot 

γr2 – součinitel podmínek působení s ohledem na hloubku vrstvy soudržné zeminy 

γs – součinitel odporu 

γt – součinitel odporu 

γφ – součinitel bezpečnosti pro smykové parametry zemin – úhel vnitřního tření 

ζ – korelační součinitel  

σor – originální (geostatické) napětí v polovině hloubky vrstvy [kPa] 

σx – dílčí napětí [kPa] 

φd – výpočtová hodnota úhlu vnitřního tření [°] 

φef – efektivní hodnota úhlu vnitřního tření [°] 
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ÚVOD 

 

 V rámci rozšiřování členských států Evropské unie byla v roce 2004 přijata i Česká 

republika. To znamenalo i ukončení platnosti dosavadních Českých státních norem a jejich 

postupné nahrazení normami evropskými. Tyto normy se nazývají Eurokódy a jsou platné od 

roku 2006. Normy platí jako směrnice nejen pro stavebnictví, ale také v ostatních technických 

odvětvích jako je například strojírenství nebo elektrotechnický a potravinářský průmysl. 

Každá země má navíc pro svou normu uvedenou také tzv. Národní přílohu, která zpravidla 

upravuje mnohá kritéria pro potřeby daného státu. Pro českou republiku ji zajišťuje 

Ministerstvo průmyslu a obchodu, respektive Český normalizační ústav. Norma je velmi 

rozsáhlý dokument a zahrnuje nejen kritéria postupů spojených s návrhem a posouzením, ale 

také ostatní požadavky pro zhotovení stavebních konstrukcí. V případě geotechniky, 

zatřízením zemin či hornin počínaje a požadavky na provedení včetně postupů laboratorních 

zkoušek, kontrolou jakosti materiálů a monitoringem konstrukcí konče.  

 Více už v bakalářské práci, která má za cíl seznámení s normou jako takovou a stejně, 

tak i s navrhováním a posuzováním hlubinných základů. Pro tyto účely byla vytvořena 

parametrická studie, v níž je možné demonstrovat rozdíly v navrhování, výsledných 

hodnotách únosností a zatížitelnosti pilot. 
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1  NORMA OBECNĚ 

 

1.1   Norma 

 

 Norma je soubor předpisů, který stanovuje zásady a požadavky pro bezpečnost 

a použitelnost konstrukcí. Popisuje zásady pro jejich navrhování a ověřování. Dále jasně 

uvádí pokyny pro související kritéria spolehlivosti konstrukcí.  

 

 Normy jsou vypracovány technickou komisí Evropského výboru pro normalizaci CEN 

(Comité Européen de Normalisatinon), která je zodpovědná za zpracování všech Eurokódů 

pro stavební konstrukce. [1] 

 

1.2   Eurokód 

 

 Eurokódy jsou dílčí normy a dělí se do oblastí dle svého zaměření. Pro stavební 

konstrukce jsou to následující: [1] 

 

  - Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

 - Eurokód 1: Zatížení konstrukcí 

 - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

 - Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí 

 - Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí 

 - Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí 

 - Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí 

 - Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí 

 - Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení 

 - Eurokód 9:  Navrhování hliníkových konstrukcí a kcí z hliníkových slitin  

 

 Eurokód je dále směrnicí platnou pro všechny státy Evropské unie. 
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1.3 Hlubinné základy 

 

 Hlubinné základy, stejně jako plošné, přenášejí síly vyvozené konstrukcí do podloží. Na 

rozdíl od plošných je používáme tehdy, jestliže povrchové vrstvy podloží nemají dostatečnou 

únosnost a pomocí vertikálních prvků (piloty, pilotové stěny, šachtové pilíře, studně, kesony) 

přenášíme síly do únosnějších vrstev ve větších hloubkách. [1] 

 

1.3.1 Piloty a jejich rozdělení 

 

 Pilota je svislý, popřípadě šikmý konstrukční prvek hlubinného základu, který přenáší 

zatížení ze stavby do základové půdy odporem na patě a plášti. Pilota je zpravidla do 

základové půdy zapuštěna buď celou délkou, nebo její značnou částí. [1] 

 

Rozdělení pilot dle ČSN EN 

 

 
 

Obr. 1 rozdělení pilot [5] 
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Pro provádění, kontrolu nad prováděním a dohled se musí použít normy: [1] 

 

- ČSN EN 1536: Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty 

- ČSN EN 12063: Provádění speciálních geotechnických prací – Štětové stěny 

- ČSN EN 12699: Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty 

- ČSN EN 14199: Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty 
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2   EUROKÓD 7 (EC7) 

 

 ČSN EN 1997 -1 ( 73 1000) 

 

  NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 1: 

    

OBECNÁ PRAVIDLA  

  

 ČSN EN 1997 – 2 

 

NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ – ČÁST 2: 

   

   PRŮZKUM A ZKOUŠENÍ ZÁKLADOVÉ PŮDY                    [1] 

 

Citované normy:  

 

 ČSN EN 1536 

 

  PROVÁDĚNÍ SPECIÁLNÍCH GEOTECHNICKÝCH PRACÍ  

     

   - VRTANÉ PILOTY                                                                    [2] 

 
 

2.1 Návrhové metody 

 

Návrhové metody se stanovují: 

1. Z výsledků statických zatěžovacích zkoušek, jež byly potvrzeny výpočty a jsou 

v souladu s ostatními relevantními zkušenostmi. 

2. Na základě empirických a analytických výpočetních metod, jejichž platnost byla 

potvrzena statickými zatěžovacími zkouškami ve srovnatelných situacích. 

3. Na základě výsledků dynamických zatěžovacích zkoušek, jejichž platnost byla 

potvrzena statickými zatěžovacími zkouškami ve srovnatelných situacích. 

4. Na pozorovaném chování srovnatelného pilotového základu prokazujícím, že tento 

přístup je podpořen průzkumem staveniště a zkouškami základové půdy. [1] 
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 Eurokód 7 je stejně jako ostatní založen na metodě mezních stavů. Mezního stavu 

únosnosti  a mezního stavu použitelnosti. 

 

Návrh má dva způsoby. V tom prvním se deformace základové půdy považuje za 

zatížení, kde je potřeba vzít v úvahu interakci základové půdy a konstrukce pro stanovení 

velikosti zatěžovacích sil. V tom druhém se stanoví horní hranice síly, kterou je schopna 

pilota přenést a zkoumá se, zdali přetvoření základové půdy vyvolá menší sílu. [1] 

 
  Norma zmiňuje stavy, které mohou nastat a je potřeba je při návrhu zohledňovat. [1]  

 - ztráta celkové stability 

 - mezní únosnost při porušení pilotového základu 

 - zdvih nebo nedostatečná odolnost v tahu pilotového základu 

 - porušení základové půdy v důsledku příčného zatížení pilotového základu 

- konstrukční porušení piloty tlakem, tahem, ohybem, smykem nebo vybočením 

 - kombinované porušení základové půdy a pilotového základu 

 - kombinované porušení základové půdy a konstrukce 

 - nadměrné sedání 

 - nadměrný zdvih 

 - nadměrné horizontální posuny 

 - nepřijatelné vibrace  

 

2.2   Zatížení 

 

 Pro případ návrhu pilotových základů se jako zatížení uvažuje: [1] 

 - tíha zeminy, horniny a vody 

 - zemní a hydrostatické tlaky 

 - hydrodynamická zatížení 

 - stálá a užitná zatížení z konstrukcí 

 - změna zatížení odstraněním nebo výkopem základové půdy 

 - dopravní zatížení  

 - pohyby vyvolené účinky ražby podzemních prostor a poddolováním 

 - bobtnání a smršťování základové půdy (vyvolené vegetací a změnou vlhkosti) 

 - pohyby vyvolené konsolidací, usmýknutím nebo sedáním základové půdy 

 - pohyby vyvolané degradací, disperzí, zhutňováním a rozpouštěním základové půdy 
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- pohyby, zrychlení a přísl. síly vyvolané zemětřesením, výbuchy, vibracemi    

a dynamickým zatížením 

 - teplotní vlivy (vč. účinků mrazu) 

 - zatížení ledem 

 - přepínací síly z kotev a rozpěr 

 - negativní plášťové tření  

 

2.3   Návrhové přístupy 

 

 Norma rozlišuje celkem tři návrhové přístupy: [1] 

1. NP1 (DA1)* – v tomto přístupu jsou pro výpočet stanoveny dvě kombinace  

  - kombinace 1: A1 + M1 + R1 

  - kombinace 2: A2 + M1 (M2) + R4, (volbu M2 používáme v případě negativního 

plášťového tření) 

2. NP2 (DA2) – návrhový přístup obsahuje pouze jednu kombinaci 

 - kombinace: A1 + M1 + R2 

3. NP3 (DA3) – i zde je uvedena pouze jedna kombinace 

 - kombinace: (A1 nebo A2) + M2 + R3, přičemž: 

  - A1 pro zatížení konstrukce 

  - A2 pro geotechnická zatížení 

 Při použití kteréhokoli z návrhů je nutno ověřit , že mezní stav porušení nebo nadměrné 

deformace nebude překročen při žádné z následujících kombinací. 

* Pozn.: DA (design approach) – přístup k navrhování [1]    

 

2.4   Mezní stav únosnosti 

 

Z hlediska prvního mezního stavu norma rozlišuje 5 základních případů: [1] 

1. EQU – vnější rovnováha (stabilita) 

2. STR – vnitřní porušení (dimenze) 

3. GEO – pevnost základové půdy (porušení horninového prostředí) 

4. UPL – ztráta rovnováhy v důsledku vztlaku 

5. HYD – ztráta rovnováhy z titulu hydraulického gradientu 

Pro návrh užíváme GEO a výjimečně i STR.  
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2.5   Zatěžovací zkoušky 

 

Na rozdíl od doposud používaných postupů návrhu je v EC7 kladen důraz na 

zatěžovací zkoušky, jež jsou pro návrh stěžejním faktorem. 

 

 „Zatěžovací zkoušky pilot se obyčejně provádějí za účelem stanovení vztahu mezi 

odporem a sedáním příslušné piloty a obklopující základové půdy, jakož i ke stanovení mezní 

únosnosti a zahrnují: 

 - statické zatěžovací zkoušky (se stupňovitým nebo konstantním zatížením) nebo 

dynamické zatěžovací zkoušky.“ [1] 

 

2.5.1   Podmínky provádění zatěžovacích zkoušek 

 

 Zatěžovací zkoušky je nutno provádět: [1] 

- pokud se použije typ piloty nebo metoda instalace, pro kterou neexistuje srovnatelná 

zkušenost 

- pokud piloty nebyly zkoušeny za podmínek srovnatelné zeminy a zatížení 

- pokud piloty budou vystaveny zatížení, pro které teorie a zkušenost neposkytují při 

návrhu dostatečnou jistotu, pak postup zkoušení musí poskytnout zatížení podobné 

předpokládanému 

- pokud pozorováním během procesu instalace indikuje chování piloty, které se značně 

a nepříznivě odchyluje od očekávaného chování na základě průzkumu staveniště nebo 

zkušenosti a pokud dodatečný průzkum základové půdy neobjasňuje důvody této 

odchylky  

 

Zobrazení postupů a výsledků zatěžovacích zkoušek 

 

 

Obr. 2 schéma zatěžování [5] 
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       Obr. 4 Průběhy plášťového tření [5] 

 

 

Obr. 3 Umístění tenzometrů a vyhodnocení tenzometrických napětí [5] 

 

Obr. 5 Výsledný diagram statické zatěžovací zkoušky [5] 
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3   PARAMETRICKÁ STUDIE 

 

3.1   Vstupní data pro parametrickou studii: 

 

 Pro účely znázornění postupu a vyhodnocení výpočtu pilotového základu byla 

vypracována parametrická studie, ve které lze na jednoduchých příkladech demonstrovat 

výhody či nevýhody a zároveň posoudit Eurokód (EC7) ve vztahu k u nás dříve platné normě 

(ČSN 73 1002). 

 Výpočet byl aplikován na osamělých pilotách o délce 8,3m a průměrech 0,6; 1,0 

a 1,22m. Jedná se o plovoucí vrtané piloty z betonu C20/25 (Es = 30000 Mpa). 

 Geologické prostředí bylo zvoleno v soudržných zeminách tříd F4, F6, a F8 bez vlivu 

podzemní vody. 

 

 V následující tabulce jsou uvedeny výchozí parametry zemin: 

 

SMĚRNÉ NORMOVÉ CHARAKTERISTIKY ZEMIN 

F4 - CS Tuhá 

ν = 0,35 β = 0,62 γ = 18,0 kN/m
3
 

Edef = 4 - 6 Mpa volím  5 Mpa 

cu = 50 kPa   

cef = 10 -18 kPa volím  15 kPa 

φef = 22 -27° volím  25° 

F6 - CL, CI Tuhá 

ν = 0,40 β = 0,47 γ = 21,0 kN/m
3
 

Edef = 3 - 6 Mpa volím  3 Mpa 

cu = 50 kPa     

cef = 8 -16 kPa volím  8 kPa 

φef = 17 -21° volím  17° 

F8 - CH, CV, CE 

Tuhá 

ν = 0,42 β = 0,37 γ = 20,5 kN/m
3
 

Edef = 2 - 4 Mpa volím  4 Mpa 

cu = 40 kPa     

cef = 2 - 8 kPa volím  8 kPa 

φef = 13 -17° volím  17° 

 

Tab. 1) Směrné normové charakteristiky zemin [3] 
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Smykové součinitele zemin 

(Funkčně závislé od úhlu vnitřního tření) 

Součinitele únosnosti pro výpočet dle ČSN 731002 

 

Nc = [e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


)-1] .cotgφ   

Nd = e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


)  

Nb = 1,5. [e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


)-1].tgφ      

* dílčí součinitel bezpečnosti γφ=1,4 [3]                                   Tab. 2) Smykové součinitele[7] 

                                                                                                                                                                                       

Součinitele únosnosti pro výpočet dle EC-7 

 

Nc = [e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


)-1] .cotgφ 

Nd = e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


) 

Nb = 1,5. [e
πtgφ . 

tg
2
(45°+

2


)-1].tgφ 

*dílčí součinitel bezpečnosti γM=1,0 [7] 

  

    Tab. 3) Smykové součinitele [7] 

Schéma pilot 

 

 
Obr. 6 Schématické zobrazení pilot a prostředí 

 

 

SOUČINITELE ÚNOSNOSTI PRO 
VÝPOČET DLE ČSN 73 1002 

Prostředí F4 - CS 

Nc  12,993 

Nd 5,187 

Nb 2,023 

Prostředí  - CL, CI 

Nc 9,357 

Nd 3,013 

Nb 0,56 

Prostředí F8 - CV, 
CH, CE 

Nc 9,357 

Nd 3,013 

Nb 0,56 

SOUČINITELE ÚNOSNOSTI PRO 
VÝPOČET DLE EC7 

Prostředí F4 - CS 

Nc  20,721 

Nd 10,662 

Nb 6,758 

Prostředí F6 - CL, CI 

Nc 12,338 

Nd 4,772 

Nb 1,73 

Prostředí F8 - CV, 
CH, CE 

Nc 12,338 

Nd 4,772 

Nb 1,73 
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3.2  Postup výpočtu 

 

3.2.1  Volba návrhového přístupu 

 

 Pro účely parametrické studie byl zvolen návrhový přístup 1 (DA1) obsahující tyto 

kombinace: [1] 

- kombinace 1: A1 + M1 + R1  

- kombinace 2: A2 + M1 + R4  

 

3.2.2  Tabulky pro výpočet 1. mezního stavu 

 

 Hodnoty dílčích součinitelů pro následující soubory jsou uvedeny v tabulkách viz. níže. 

(Soubory slouží k ověření mezních stavů STR a GEO.) 

 

Tabulka A.3 normy – dílčí součinitele zatížení γF nebo účinků zatížení γE 

Zatížení Značka Soubor 

A1 A2 

Stálé Nepříznivé G 1,35 1,0 

Příznivé 1,0 1,0 

Proměnné Nepříznivé Q 1,5 1,3 

Příznivé 0 0 

Tab. 4) Dílčí součinitele zatížení [1] 

 

Tabulka A.4 normy – dílčí součinitele parametrů zeminy γM 

Parametry  

základové půdy 

Značka Soubor 

M1 M2 

Úhel vn. tření
x) 

 

(efektivní) 
 1,0 1,25 

Efektivní soudržnost c 1,0 1,25 

Neodv. smyková pevnost ću 1,0 1,4 

Jednoosá pevnost qu 1,0 1,4 

Objemová tíha  1,0 1,0 
x)

  Tento součinitel se použije na  tg ´ 

Tab. 5) Dílčí součinitele parametrů zeminy [1] 
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Tabulka A.7 normy – dílcí součinitele únosnosti γR pro vrtané piloty 

Odpor Součinitel Soubor 

R1 R2 R3 R4 

Pata b 1,25 1,1 1,0 1,6 

Plášť v tlaku s 1,0 1,1 1,0 1,3 

Celkový tlak t 1,15 1,1 1,0 1,5 

Plášť v tahu s,t 1,25 1,15 1,1 1,6 

Tab. 6) dílčí součinitele únosnosti pro vrtané piloty [1] 

 

 Dále je při výpočtu třeba užít korelační součinitel ζ3 pro odvození charakteristické 

únosnosti osově zatížených pilot na průměrnou hodnotu vypočtených únosností z výsledků 

zkoušek základové půdy.  

 

Tabulka A.10 normy – Korelační součinitele ζ pro odvození charakteristických hodnot 

únosnosti pilot z výsledků zkoušk základové půdy (n – počet zkoušených profilů) 

 pro n = 1 2 3 4 5 7 10 

3 1,40 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 

4 1,40 1,27 1,23 1,20 1,15 1,12 1,08 

Tab. 7) Korelační součinitle [1] 

 

3.2.3  Podklady pro výpočet 2. mezního stavu 

 

 Pro výpočet 2.m.s. byl zvolen zjednodušený výpočet únosnosti při mezní mobilizaci 

plášťového tření s užitím sečnových modulů deformací. [7] 

 

Tabulka – hodnoty pro výpočet plášťového a tření na patě piloty 

hornina a b e f 

poloskalní 

R3 246,02 225,95 2841,31 1298,96 

R4 169,98 139,45 1616,22 1155,34 

R5 131,92 94,96 957,61 703,89 

nesoudržné 

ID = 0,5 62,46 16,06 268,11 174,89 

ID = 0,7 91,22 48,44 490,34 445,42 

ID = 1 154,03 115,88 1596,7 1399,88 

soudržné 
IC = 0,5 46,39 20,81 197,74 150,22 

IC ≥ 1 97,31 108,59 987,6 1084,26 

Tab. 8) Hodnoty pro výpočet plášťového a tření na patě piloty [8] 
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Sečnové moduly deformace Es [Mpa] pro piloty v soudržných zeminách 

H [m] 

d [m] 

0,6 1 1,5 

IC 

0,5 ≥1 0,5 ≥1 0,5 ≥1 

1,5 6,9 13,2 7,9 13,4 8,6 12,3 

3 10 22 12,5 23,9 13,7 23 

5 12,5 31,2 15,9 33,4 18,4 36,7 

10 15,5 44,3 21,3 51,3 24,6 57,4 

Tab. 9) Hodnoty sečnových modulů deformací v soudržných zeminách [7] 

 

 

Obr. 7 Příčinkový koeficient sedání [7] 

 

 

 Obr. 8 Průběh koeficientu Rk [7] 

 

3.2.4 Zatížení 

 

 Výpočet je realizován pro předpokládané zatížení svislou osovou silou. Poměr zatížení 

QG/QQ je volen jako 70% stálého 30% proměnného a 100% stálého zatížení. 
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3.3  Výpočet parametrické studie 

 

3.3.1 Výpočet 1.m.s. dle ČSN 73 1002 

 

 Pro F4 – CS ( konzistence tuhá) 

 

Obr. 9 Schéma piloty Ø 1220mm 

 

Dílčí součinitelé bezpečnosti pro smykové parametry zemin:  = 1,4,  c = 2,0  

 

Rp,u  = Rb,u + Rs,u 

 

Rb,u = k1.Ab.Rd 

 

 k1 pro L > 6,0 m  ... k1 = 1,15 

Ab = 3,14.1,22
2
/4 = 1,169 m

2
 

Rd = 1,2.cd.Nc + (1 + sinφd).γ1.L.Nd + γ2.d/2.Nb 

Rd = 1,2.7,5.12,993 + (1 + sin17,86).18.8,3.5,187 + 18.1,22/2.2,013 = 1151,755 kN

   

Rb,u = 1,15.1,169.1151,755 = 1548,362 kN 
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Rs,u = Σ Ui.fsi 

 

Ui - plocha pláště i-té (únosné) vrstvy zeminy 

Ui = 3,14.1,22.8,3 = 31,812 m
2
  

fsi - tření na plášti v i-té (únosné) vrstvě zeminy 

 fsi = σxi.tg(φd,i/γr1) + cd,i/γr2 

 fsi = 74,7.tg(17,86/1,2) + 7,5/1,1 = 26,671 kPa 

 σxi = k2.σor,i = 1,0.74,7 kPa 

 σor,i = γi.zi = 18,0.4,15 = 74,7 kPa 

 

k2 - součinitel v závislosti na hl. vrstvy (pro z <= 10,0 m.... k2 =1,0; pro z >10,0 m... k2 = 1,2) 

σor,i - geostatické napětí v polovině hloubky příslušné i-té (únosné) vrstvy základové půdy 

γr1 - součinitel podmínek působení vyjadřující vliv technologie provádění pilot 

        (pro náš případ - betonáž  zvodnělých pilot zapažených ocel pažnicí .. γr1 = 1,2) 

γr2 - součinitel podmínek působení s ohledem na hloubku vrstvy soudržné zeminy [4] 

 

Rs,u = 31,812.26,671 = 848,459 kN 

 

Hodnoty výpočtové: 

 

 Rp,u  = Rb,u + Rs,u = 1548,362 + 848,459 = 2396,821 kN 

 

Zatížení: 

 

Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 70% stálého a 30% proměnného. 

γG = 1,1  

γQ = 1,4 

 

Vd = 0,7.1,1.Q + 0,3.1,4.Q  = 1,19.Q 

 

 Vd <= Rp,u 

 

1,19.Q <= 2396,821  

Q = 2014,135 kN 
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Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 100% stálého. 

γg = 1,1  

γq = 1,4 

 

Vd = 1.1,1.Q = 1,1.Q 

 

 Vd <= Rp,u 

 

1,1.Q <= 2396,821  

Q = 2154,383 kN                                                                                             [3], [4], [6] 

 

3.3.2 Výpočet dle EC7-1, kombinace 1: A1 + M1 + R1 

 

 Pro F4 – CS ( konzistence tuhá) 

(z tab. A.4 normy vyplývají pro kombinaci 1 a výpočet (STR) a (GEO) velikosti dílčích 

součinitelů pro parametry zemin γM ..... všechny rovny 1,0) [1] 

 

Rb,cal = k1.Ab.Rd 

 

k1 pro L > 6,0 m  ... k1 = 1,15 

Ab = 3,14.1,22
2
/4 = 1,169 m

2
 

Rd = 1,2.cef.Nc + (1 + sinφef).γ1.L.Nd + γ2.d/2.Nb 

Rd = 1,2.15.20,721 + (1 + sin25).18,0.8,3.10,662 + 18,0.1,22/2.6,758 = 2713,273 kN 

γ1 = 18,0 kN/m
3
 

 

Rb,cal = 1,15.1,169.2713,273 = 3647,589 kN 

 

Rs,cal = Σ Ui.fsi 

 

Ui - plocha pláště i-té (únosné) vrstvy zeminy 

Ui = 3,14.1,22.8,3 = 31,812 m
2 

fsi - tření na plášti v i-té (únosné) vrstvě zeminy 

 fsi = σxi.tg(φef,i/γr1) + cef,i/γr2 
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fsi = 74,7.tg(25/1,2) + 15/1,1 = 42,062 kPa 

 σxi = k2.σor,i  = 1,0.74,7 = 74,7 kPa 

 σor,i  = γi.zi = 18,0.4,15 = 74,7 kPa 

 

Rs,cal = 31,812.42,062 = 1338,076 kN 

 

k2 - součinitel v závislosti na hl. vrstvy (pro z <= 10,0 m.... k2 =1,0; pro z >10,0 m... k2 = 1,2) 

σor,i - geostatické napětí v polovině hloubky příslušné i-té (únosné) vrstvy základové půdy 

γr1 - součinitel podmínek působení vyjadřující vliv technologie provádění pilot 

        (pro náš případ - betonáž  zvodnělých pilot zapažených ocel pažnicí .. γr1 = 1,2) 

γr2 - součinitel podmínek působení s ohledem na hloubku vrstvy soudržné zeminy [4] 

 

Hodnoty charakteristické: 

 

Rc,k = Rc,cal/ξ3 = Rb,cal/ξ3 + Rs,cal/ξ3 

ξ3 = 1,40   (z tabulky A.10 normy pro počet testovaných sond n = 1) 

 

Rb,k = Rb,cal/ ξ3 = 3647,589/1,4 = 2605,421 kN 

Rs,k = Rs,cal/ ξ3 = 1338,076/1,4 = 955,769 kN 

Rc,k = 2605,421 + 955,769 = 3561,19 kN 

 

Hodnoty návrhové: 

 

Rc,d = Rc,k/γt; nebo Rc,d = Rb,k/γb + Rs,k/γs 

 

Kde dílčí součinitele odporu (γR) vycházejí z tabulky A.7 normy: 

γt  = 1,15;  γb = 1,25;   γs = 1,00  (pro kombinaci R1) 

 

Rc,d = 3561,19/1,15 = 3096,687 kN,  

Rc,d = 2605,421/1,25 + 955,769/1,0 = 3040,106 kN 

 

Rozhoduje menší z hodnot: 

 Rc,d = 3040,106 kN 
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Zatížení: 

 

Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 70% stálého a 30% proměnného. 

(z tabulky A.3 normy pro kombinaci A1), 

γG = 1,35 

γQ = 1,5 

 

Fc,d = 0,7.γG.Q + 0,3.γQ.Q = 0,7.1,35.Q + 0,3.1,5.Q = 1,395.Q 

 

 Fc,d <= Rc,d 

 

1,395.Q <= 3040,106  

Q = 2179,287 kN 

 

Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 100% stálého. 

(z tabulky A.3 normy pro kombinaci A1), 

γG = 1,35 

γQ = 1,5 

 

Fc,d = 1,0.γG.Q  = 1,0.1,35.Q  = 1,35.Q 

 

Fc,d <= Rc,d 

 

1,35.Q <= 3040,106  

Q = 2251,93 kN                  [1], [2], [3], [4], [6] 

 

3.3.3  Výpočet dle EC7-1, kombinace 2: A2 + M1 + R4 

 

 Pro F4 – CS ( konzistence tuhá) 

(z tab. A.4 normy vyplývají pro kombinaci 1 a výpočet (STR) a (GEO) velikosti dílčích 

součinitelů pro parametry zemin γM ..... všechny rovny 1,0) [1] 

 

Rb,cal = 3647,589 kN 
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Rs,cal = 1338,076 kN 

 

Hodnoty charakteristické: 

 

Rc,k = Rc,cal/ξ3 = Rb,cal/ξ3 + Rs,cal/ξ3 

ξ3 = 1,4   (z tabulky A.10 normy pro počet testovaných sond n = 1) 

 

Rb,k = Rb,cal/ ξ3 = 3647,589/1,4 = 2605,421 kN 

Rs,k = Rs,cal/ ξ3 = 1338,076/1,4 = 955,769 kN 

Rc,k = 2605,421 + 955,769 = 3561,19 kN 

 

Hodnoty návrhové: 

 

Rc,d = Rc,k/γt; nebo Rc,d = Rb,k/γb + Rs,k/γs 

 

Kde dílčí součinitele odporu (γR) vycházejí z tabulky A.7 normy: 

γt  = 1,5;  γb = 1,6;   γs = 1,3  (pro kombinaci R4) [1] 

 

Rc,d = 3561,19/1,5 = 2374,127 kN,  

Rc,d = 2605,421/1,6 + 955,769/1,3 = 2363,595 kN,  

 

Rozhoduje menší z hodnot: 

 Rc,d = 2363,595 kN 

 

Zatížení: 

Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 70% stálého a 30% proměnného. 

(z tabulky A.3 normy pro kombinaci A2), 

γG = 1,0 

γQ = 1,3 

 

Fc,d = 0,7.γG.Q + 0,3.γQ.Q = 0,7.1,0.Q + 0,3.1,3.Q = 1,09.Q 

 

 Fc,d <= Rc,d 
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1,09.Q <= 2363,595  

Q = 2168,436 kN 

 

Celkové zatížení na pilotu je složeno ze 100% stálého. 

(z tabulky A.3 normy pro kombinaci A2), 

γG = 1,0 

γQ = 1,3 

 

Fc,d = 1,0.γG.Q  = 1,0.1,0.Q  = 1,0.Q 

 

Fc,d <= Rc,d 

 

1,0.Q <= 2363,595  

Q = 2363,595 kN        [1], [2], [3], [4], [6] 

 

3.3.4 Výpočet 2. mezního stavu sedání  

 

 Síly na plášti piloty pro mezní mobilizaci plášťového tření: [1] [4] 

 

F4 -CS (IC = 0,5) 

 

qsi = a – b.di/Di 

qs = 46,39 - 20,81.1,22/4,15 = 40,272 kPa 

 

Rsu = Ui.qs  

Rsu = (3,14.1.22.8,3).40,272 = 1281,133 kN 

 

Zohlednění nejistot při stanovení vlastností základové půdy dle čl. 7.6.4.1 ........ koef. 

ξ3 = 1,4 pro počet zkoušek n = 1) 

 

Rsu,d = Rsu /ξ3 

Rsu,d = 1281,133/1,4 = 915,088 kN 
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Příslušná síla na patě piloty: 

 

q0i = e – f.di/Dp 

q0 = 197,74 - 150,22.1,22/8,3 = 175,66 kPa 

Rby = Ab.q0 

 Ab = 3,14.1,22
2
/4 = 1,169 m

2
 

Rby = 1,169.175,66 = 205,347 kN 

  

Zohlednění nejistot při stanovení vlastností základové půdy dle čl. 7.6.4.1 …….. koef. 

ξ3 = 1,4 pro počet zkoušek n = 1) 

 

Rby,d = Rby/ξ3 

Rby,d = 205,347/1,4 = 146,676 kN 

 

Ry,d = Rsu,d + Rby,d  

Ry,d = 915,088 + 146,676 = 1061,77 kN 

 

Příslušné sedání: 

 

sy = I.Ry,d/(d.Es) 

 

I = I1.Rk = 0,19.1,02 = 0,194  

 

L/d = 8,3/1,22 = 6,803 m 

I1 = 019  (pro L/d = 6,803 m) 

Rk = 1,02 (pro L/d = 6,803 m a K = 1443)       Tab. 10) Hodnoty Es pro výpočet 

K = Eb/Es = 30000/20,796 = 1443 

d = 1,22 m 

Es = 20,769 MPa  (interpolací z tabulky sečnových modulů deformací pro piloty 

v soudržných zeminách)  

Eb = 30 000 Mpa  (pro beton C20/25) 

sy = 0,194.1061,77/(1,22.20,796) = 8,12 mm 

           [4], [7], [8] 

 

hodnota Es stanovená interpolací 

h             
[m] 

d [m] 

1 1,22 1,5 

Ic 

0,5 0,5 0,5 

5 15,9   18,4 

8,3 19,464 20,796 22,492 

10 21,3   24,6 
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3.4  Výsledky 

 

3.4.1 Výsledky pro piloty v prostředí F4 

 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F4 - CS Ø 1220mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 3040,106 2179,287 

  1. 100:0 3040,106 2251,93 

  2. 70:30 2363,595 2168,436 

  2. 100:0 2363,595 2363,595 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,12mm 1061,77   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  - 100:0 2396,821 2154,383 

    70:30 2396,821 2014,135 

Tab. 11) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F4 - CS Ø 1000mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 2176,164 1559,974 

  1. 100:0 2176,164 1611,973 

  2. 70:30 1682,903 1543,948 

  2. 100:0 1682,903 1682,903 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,55mm 871,361   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 1731,576 1574,16 

    70:30 1731,576 1455,106 

Tab. 12) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F4 - CS Ø 600mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 949,579 680,702 

  1. 100:0 949,579 703,392 

  2. 70:30 728,011 667,9 

  2. 100:0 728,011 728,011 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,27mm 522,559   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 788,433 716,757 

    70:30 788,433 662,549 

Tab. 13) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4 
 



 

 24 

3.4.2 Výsledky pro piloty v prostředí F6 

 
VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F6 - CL,CI Ø 1220mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 1593,35 1142,186 

  1. 100:0 1593,35 1180,259 

  2. 70:30 1221,568 1120,705 

  2. 100:0 1221,568 1221,568 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření 
na plášti sy=8,12mm 1061,77   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 1536,562 1396,875 

    70:30 1536,562 1291,229 

Tab. 14) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F6 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F6 - CL,CI Ø 1000mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 1153,397 826,808 

  1. 100:0 1153,397 854,368 

  2. 70:30 884,271 811,258 

  2. 100:0 884,271 884,271 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření 
na plášti sy=8,55mm 871,361   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 1120,908 1019,007 

    70:30 1120,908 941,939 

Tab. 15) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F6 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F6 - CL,CI Ø 600mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 527,877 378,406 

  1. 100:0 527,877 391,02 

  2. 70:30 404,705 371,289 

  2. 100:0 404,705 404,705 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření 
na plášti sy=8,27mm 522,559   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 523,045 475,495 

    70:30 523,045 439,534 

Tab. 16) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F6 
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3.4.3 Výsledky pro piloty v prostředí F8 

 
VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F8 CH,CV,CE Ø 1220mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 1306,757 936,743 

  1. 100:0 1306,757 967,968 

  2. 70:30 1001,847 919,126 

  2. 100:0 1001,847 1001,847 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,12mm 1061,77   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 1504,142 1367,402 

    70:30 1504,142 1263,985 

Tab. 17) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F8 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F8 CH,CV,CE Ø 1000mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 1130,318 810,264 

  1. 100:0 1130,318 837,273 

  2. 70:30 866,577 795,025 

  2. 100:0 866,577 866,577 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,55mm 871,361   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 1097,45 997,682 

    70:30 1097,45 922,227 

Tab. 18) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F8 

VÝSLEDNÉ HODNOTY VÝPOČTU F8 CH,CV,CE Ø 600mm 

dle EC 7-1 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

  1. 70:30 517,558 371,009 

  1. 100:0 517,558 383,376 

  2. 70:30 396,795 364,032 

  2. 100:0 396,795 396,795 

2.Mezní stav 
hodnota odpovídající mezní mobilizaci tření na 
plášti sy=8,27mm 522,559   

dle ČSN 731002 

MEZNÍ STAV 
VÝPOČETNÍ 
KOMBINACE 

POMĚR ZATÍŽENÍ 
QG:QQ Rc,d [kN] Q [kN] 

   100:0 512,299 465,726 

    70:30 512,299 430,503 

Tab. 19) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F8 
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3.4.4. Výstupní hodnoty parametrické studie  

(Poměr zatížení QG:QQ je roven 70:30%) 

Obr. 10 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F4 

Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F6

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2

3 - ČSN 73 1002
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Obr. 11 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F6 

Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F4

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2

3 - ČSN 73 1002
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Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F8

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2

3 - ČSN 73 1002
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Obr. 12 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F8 

3.4.5 Výstupní hodnoty parametrické studie  

(Poměr zatížení Qg:Qq je roven 100:0%) 

Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F4

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2
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Obr. 13 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F4 
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Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F6

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2

3 - ČSN 73 1002
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Obr. 14 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F6 

Výsledné hodnoty v závisloti na půměru piloty a postupu výpočtu v zemině F8

1 - EC7 kombinace 1 

2 - EC7 kombinace 2

3 - ČSN 73 1002
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Obr. 15 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F8 
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4   ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ  

 

4.1  Mezní stav únosnosti 

 

 Výsledky studie a jejich zhodnocení jsou rozděleny do několika bodů. Prvním kritériem 

pro vyhodnocení je poměr zatížení. 

 Při poměru 70% stálého a 30% proměnného vyšly ve všech případech nejmenší hodnoty 

výpočtové únosnosti a také zatížitelnosti. Je to dáno tím, že pro oba přístupy, ať už dle ČSN 

73 1002 nebo EC7 jsou vždy dílčím součinitelům bezpečnosti proměnného zatížení uděleny 

vyšší hodnoty než pro zatížení stálé. Logicky tak vyplývá, že nejvyšší přípustné hodnoty pro 

všechny postupy výpočtu vycházejí pro 100% stálé zatížení. V rámci výpočtu dle EC7 

návrhového přístupu 1 (DA1) jsou hodnoty nejnižší v kombinaci 2, bez ohledu na poměr 

zatížení.  

 Jestliže jde pak o srovnání jednotlivých postupů výpočtů, tak hodnoty získané výpočtem 

dle EC7 obecně vycházejí konzervativnější. Což se paradoxně nepotvrdilo pro zeminu F4, kde 

naopak výpočet dle EC vykázal vyšší hodnoty zatížitelnosti a výpočtové únosnosti. Rozdíl 

mezi jednotlivými postupy však byl nejmenší ze všech tří typů prostředí. Pro přehledné 

znázornění rozdílů byla vypočtenými body proložena přímka, i když z výsledků je patrné, že 

závislost mezi průměrem piloty a výslednými hodnotami není lineární. Nicméně je zde vidět, 

jak s rostoucím průměrem piloty narůstá i rozdíl mezi výslednými hodnotami. 

 Srovnání výpočtu dle ČSN 73 1002 a EC7. Česká státní norma nerozlišuje žádné 

kombinace ani návrhové přístupy. Stará norma navíc pro parametry únosnosti zemin (funkčně 

závislé od úhlu vnitřního tření) počítá s návrhovými hodnotami úhlu vnitřního tření 

a soudržnosti, jenž jsou dány příslušnými koeficienty. Zato Eurokód má pro soubor M1, který 

se používá téměř vždy, pokud ovšem nedochází k vlivu negativního plášťového tření, 

koeficient pro smykové parametry zemin roven 1,0. Proto počítá s efektivními hodnotami 

soudržnosti a úhlu vnitřního tření. Výpočet pomocí Eurokódu také zahrnuje větší množství 

dílčích součinitelů viz. jednotlivé kombinace. Nejvíce ale výsledek ovlivňuje korelační 

součinitel ζ pro odvození charakteristických hodnot únosnosti pilot z výsledků zkoušek 

základové půdy, který může nabývat hodnot podle počtu zkoušených profilů od 1,25 do 1,4 

a je dělitelem charakteristického odporu piloty, což se ve výpočtu značně projeví na 

únosnosti. 
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4.2  Mezní stav použitelnosti  

 

 Jak už bylo uvedeno výše, pro výpočet druhého mezního stavu bylo spočítáno sedání 

odpovídající hodnotě mezní mobilizace tření na plášti a to zjednodušenou metodou s využitím 

sečnových modulů deformací příslušných zemin. Rozhodující aspekty pro výpočet byly dva. 

 První z nich je index konzistence Ic, který byl pro všechny typy podloží roven 0,5. 

Druhým parametrem ovlivňujícím výsledek byl profil piloty, respektive její průměr. Pro 

všechny případy prostředí byly dosaženy stejné hodnoty sednutí pilot. Bylo to dáno právě 

shodným indexem konzistence. Hodnoty se ovšem liší ve vztahu k danému profilu piloty. 

Z toho plyne, že hodnoty mezní mobilizace tření na plášti jsou rozdílné a to v téměř 

shodném poměru v jakém jsou i jejich průměry. Dále se ve vztahu k rozdílným průměrům 

pilot (ve stejném prostředí) mění i jejich hodnota sedání. Nicméně rozdíl je téměř 

zanedbatelný. Mezi největší a nejmenší hodnotou je rozdíl pouhých 0,43mm, ale při rozdílu 

výsledných hodnot (na mezi mobilizace plášťového třetí) činil 539 kN. Výsledky této studie 

poukázaly na fakt, že i když byly použity tři různé druhy zemin (soudržných), tak pro 

stanovení jejich zatížitelnosti v rámci 2. mezního stavu s využitím mezní hodnoty mobilizace 

tření na plášti rozhodovala jejich konzistence, jenž byla pro všechny případy shodná, a proto 

se tyto hodnoty měnily jen v závislosti na profilu piloty.  
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ZÁVĚR 

 

 Jelikož problematika spojená s návrhem a posouzením hlubinných základů je velmi 

rozsáhlá, byla bakalářská práce zaměřena především na navrhování a posuzování 

nejčastějšího zástupce z řad hlubinných základů, a sice na vrtané piloty, které jsou u nás 

realizovány nejčastěji. To se dá říct i o parametrické studii, pro níž je možné vytvořit 

nepřeberné množství modelových situací. Aby bylo možné stanovit výhody či nevýhody 

spojené s návrhem a posuzováním dle Eurokódu 7, byly vytvořeny tři jednoduché pilotové 

modely ve třech různých typech podloží. Volba padla na jemnozrnné zeminy, ve kterých je 

zakládání zpravidla nejrizikovější.  

 Celkem devět příkladů demonstruje rozdíly mezi návrhovými postupy dle EC7 a u nás 

dříve používané normy ČSN 73 1002. A jak vyplývá z vyhodnocení výsledků parametrické 

studie, je zřejmé, že evropská norma je pro návrh a posouzení, jedná-li se o vrtané piloty, 

možná až zbytečně přísná. K největšímu extrému, hovoříme-li o zatížitelnosti piloty, došlo 

v případě zeminy třídy F8 (při Ø piloty 1220 mm). Největší rozdíl nastal v porovnání postupu 

výpočtu mezi ČSN 73 1002 a kombinací 1 návrhového postupu 1 (DA1) dle EC7. Při těchto 

postupech se lišily o 29% (399 kN) a v případě kombinace 2 to bylo téměř 27% (344 kN).  

 Tento poznatek vede k závěru, že EC7 se přiklání na tzv. stranu bezpečnosti. Což 

v dnešní době, ve které se klade důraz na ekonomičnost a hospodárnost realizace stavebních 

konstrukcí, není příliš šťastné řešení. Pro mezní stav použitelnosti neuvádí norma EC7 žádná 

konkrétní doporučení, i když právě tento stav je zpravidla pro návrh rozhodující. Klade však 

důraz na zatěžovací zkoušky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

[1] ČSN EN 1997-1, Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná 

pravidla, Vydal Český normalizační institut, 2006 

[2] ČSN EN 12699: Provádění speciálních geotechnických prací – Ražené piloty, Vydal 

český normalizační institut, 2001 

[3] ČSN 73 1001: Základová půda pod plošnými základy, Vydal Český normalizační institut, 

1987 

[4] Časopis Zákládání staveb: Teorie a praxe – Eurokód 7-1, příprava definitivního vydání, 

zpracoval Doc. Ing. Jan Masopust CSc., FG Consult s.r.o., VUT Brno, Vydalo Zákládání 

staveb a.s., 2006 

[5] Turček, P. et al.: Zakládání staveb, Vydalo Jaga, Bratislava 2005 
 
 

Seznam elektronické publikace 

 

[6] Tab.1.1 Směrné normové charakteristiky jemnozrnných zemin - skripta Mechanika zemin 

(návody do cvičení) str.185 - norma ČSN 73 1001 str. 46,47, [online], dostupné z: 

WWW.<http://www.departments.fsv.cvut.cz> 

[7] Zakládání staveb ve složitých podmínkách – podklad č. 6, [online], dostupný z: WWW.< 

http://www.volny.cz/roman.marek.fast/> 

[8] Výpočet únosnosti svislých osamělých pilot podle 2. skupiny mezních stavů, [online], 

dostupný z: WWW.: <http://geotech.fce.vutbr.cz/studium/zak_stav/unosnostP2MS.pdf> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 33 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

 

Obr. 1 rozdělení pilot, zdroj: [5] 

Obr. 2 schéma zatěžování, zdroj: [5] 

Obr. 3 Umístění tenzometrů a vyhodnocení tenzometrických napětí, zdroj: [5] 

Obr. 4 Průběhy plášťového tření, zdroj: [5] 

Obr. 5 Výsledný diagram statické zatěžovací zkoušky, zdroj: [5] 

Obr. 6 Schématické zobrazení pilot a prostředí, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 7 Příčinkový koeficient sedání, zdroj: [8] 

Obr. 8 Průběh koeficientu Rk , zdroj: [8] 

Obr. 9 Schéma piloty Ø 1220mm, zdroj: vlastní zpracování  

Obr. 10 grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F4, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 11 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F6, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 12 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F8, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 13 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F4, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 14 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F6, zdroj: vlastní zpracování 

Obr. 15 Grafické zobrazení výsledků pro zeminu třídy F8, zdroj: vlastní zpracování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 34 

SEZNAM TABULEK 

 

Tab. 1) Směrné normové charakteristiky zemin, zdroj: [6] 

Tab. 2) Smykové součinitele únosnosti, zdroj: vlastní zpracování, [7] 

Tab. 3) Smykové součinitele únosnosti, zdroj: vlastní zpracování, [7] 

Tab. 4) Dílčí součinitele zatížení, zdroj: [1] 

Tab. 5) Dílčí součinitele parametrů zeminy, zdroj: [1] 

Tab. 6) dílčí součinitele únosnosti pro vrtané piloty, zdroj: [1] 

Tab. 7) Korelační součinitle, zdroj: [1] 

Tab. 8) Hodnoty pro výpočet plášťového a tření na patě piloty, zdroj: [8]  

Tab. 9) Hodnoty sečnových modulů deformací v soudržných zeminách, zdroj: [8]  

Tab. 10) Hodnoty Es pro výpočet, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 11) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 12) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 13) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F4, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 14) Tabulka výslených hodnot pro zeminu třídy F6, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 15) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F6, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 16) Tabulka výsledných hodnot pro zeminu třídy F6, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 17) Tabulka výslených hodnot pro zeminu třídy F8, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 18) Tabulka výslených hodnot pro zeminu třídy F8, zdroj: vlastní zpracování 

Tab. 19) Tabulka výslených hodnot pro zeminu třídy F8, zdroj: vlastní zpracování 

 


