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PA
AŽENÉ A TĚSN
NĚNÉ STAVEB
BNÍ JÁM
MY
 svisléé stěny
 vyššíí náklady neež svahovanné
 obrys se zvyšujee max. o 1m
m (izolace, bbednění)
účel - zaachycení zeemních tlaků
ů

Obr. 1. F
Funkce stave
ební jámy
a) pažžící a těsnící,, b) těsnící, c)
c pažící s m ožností obté
ékání pažící stěny,
s
d) těsnnící s injekto
ovaným
dnem

PAŽÍCÍÍ KONSTRU
UKCE
a) zápoorové paženíí
b) štětoovnicové stěěny
c) pilottové stěny
d) podzzemní stěny

často se kombinují s rozpěrným
mi
nebo
n
kotevn
ními systémy
my

AD a) P
Podzemní vooda pod dneem stavebníí jámy, hlou
ubka 15 - 20
0 m.
zápora - nosník typpu I, který se zaberaní nnebo vloží do
d vrtu. Zassahuje min. 1,5 m
dno jám
my.
M
Max. ohyboový moment:

M MAX
AX

pod

1

fll12
10
0

f - rovnom
měrné zatížžení tlakem zeminy
l - vzdáleenost rozpěrr v půdorysu
u
l1 - vzdállenost rozpěěr ve svislém
m směru
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Obr. 2
2. Záporové pažení
pažnice, 3 - rozpěra, 4 - klín
1 - zápora, 2 - p

Po skonnčení zakláddání se rozeb
berou.
AD b) Š
Štětovnicováá stěna - sou
uvislá stěnaa zhotovená beraněním, vibroberanněním nebo
o
vplavovváním pažíccích prvků.
Pažící pprvky - ocelové štětovn
nice nejčastěěji typu LAR
RSEN; výhoda - libovoolný tvar jám
my

Ob
br. 3. Ocelovvá štětovnice
e typu LARSE
EN
a) příčnýý řez, b) úpra
ava nároží

Beraněnní - v párechh do zámků u zaberaněěných štětov
vnic; do voln
ného zámkuu se vkládá trn
(zabraňuuje vniku zeeminy).
Použití - proti vnikku podzemní vody; maxx. netěsnostt je 10 l/min
n na 1 m2 stěěny; po zalo
ožení se
vytahujíí a opět pouužívají.
Nevýhoody - hluk a otřesy; pou
uze pro izotrropní prostřředí
AD c) S
Slouží pro zaachycení vy
yšších zemnních tlaků než
n předcházející. Někddy tvoří přím
mo
stěny obbjektů
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Obrr. 4. Půdorys né uspořádá
ání pilotové stěny
s
a) provrtané pilo
oty b) bez me
ezer, c) s me
ezerami, d) s torkrétovaný
ým povrchem
m, e) s pažnicemi
v mezerácch, f) stěna z mikropilot

Obr. 5. Pilotové stěny
s
a) vetkn
nutá, b) rozepřená, c) kottvená, d) stě
ěna stabilizující sesuv; 1 - pilota, 2 - roozpěra, 3 - kotva,
k
4zpe
evňující věne
ec, 5 - kluzná
á plocha sesuvu

j
u štětoovnic; uvažu
uje se zvýšeený aktivní ttlak a snížený
Postup nnavrhování - obdobný jako
pasivní odpor.
Vytváří souvvislou stěnu
u do hloubkyy několik desítek metrů
ů, může přeenášet zatížeení
AD d) V
vyvolanné konstrukccí.
Budováání - pouze pod
p ochrano
ou pažící suuspenze (jíl + voda):  = 10,6 ~ 100,9 kN/m3
samootuhnoucí suspenze
s
(ceement + vodda + benton
nit +
3
chem
mické přísad
dy);  = 10,6 ~ 10,9 kN
N/m
Vzniká aktivní tlakk (uvolnění deformací vve vodorovn
ném směru)) složený z:
x
 efekttivní složkyy aktivního tlaku
t
 hydroostatickéhoo tlaku vodyy v okolí rýhhy  w
Proti tom
mu působí tlak
t suspenzze  SUSP

V bodě A je vodoroovné napětíí vyvolané zzměnou :

 x  Ka    hw   SU  h  hw 
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K - součinitell aktivníhoo tlaku Ka  tg 2  45  


2

Obr.
O 6. Stabiilita rýhy pažené suspenz
zí
a) zatížení rýhy, b) stabilita v rrovinných podmínkách, c) složkový obbrazec

Musí pllatit

 SUSP   x   w

po dosaazení





h   SUSP
SP  Ka    hw   SU   h  hw    h  hw  w

Vliv tlakku vody máá 2. extrémn
ní případy:

 SUUSP  K a  
 SUSP  Ka   SUU   w

1) Žádnná podz. vodda ( hw  h ):
)
2) Vodaa dosahuje až
a k povrch
hu ( hw  0 ) :

y, skutečný průběh ovllivňuje prostorový stavv napjatosti.
Toto jsoou zjednoduušené vztahy
Způsob zhotovení:
 MON
NOLITICKÁ
Á PODZEM
MNÍ STĚNA
A: 1. Stádiu
um - hloubeené sekce doo šířky 1,5 m a
délkyy 9 m. Na obou
o
koncích se vloží oocelové pažn
nice a po zaasunutí armaatury se stěn
na
zabettonuje. Oceelové pažnicce se vytáhnnou při tvrdn
nutí betonu; za první seekcí se vynechá
sloupp neporušenné zeminy a pokračuje se v dalších
h sekcích
2.
stádium - hloubení
h
meezilehlých úseků,
ú
nejsou potřřebné pažniice

 PREFFABRIKOV
VANÉ - odstraňují neddostatky (neezaručená kv
valita stěnyy, nerovný povrch
p
po oddkrytí). Rýýhy se plní samotuhnou
s
ucí suspenzíí. Půdorysnéé uspořádánní viz obr. 7.
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Obr. 7. Pů
ůdorysné tva
ary konstrukč
čních podzem
mních stěn
a) mon
nolitické prvkky, b) prefabrrikované z no
osníků a des
sek, c) prefab
b. Deskové nna pero a drá
ážku, d)
stykk těsněný gu
umovým tvarovaným pás em, e) těsně
ění styku gum
movou hadicíí; 1 - kotveníí, 2 sam
motuhnoucí su
uspenze, 3 - gumový tva
arovaný pás, 4 - gumová hadice vyplnněná cementtovou
injektáží

Podzem
mní stěny se uplatňují zeejména na oobvodu jám
my.

Obr. 8. Založení výško
ové budovy na
n podzemních stěnách

Stabilitaa: zajištění kotvením,
k
vetknutím
v
nnebo rozepřeením. Deforrmace vzhleedem k tuho
osti
základuu budou velm
mi malé.
Vetknu
uté konstrrukce
(1) Vetkknuté konstrrukce jsou zatíženy:
z
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aaktivním zemním tlak
kem a a pasívním zemním
z
tlakem p, jeestliže odpo
ovídající
ppřetvoření těchto kon
nstrukcí neepříznivě neovlivní
n
případnou
p
ppřilehlou zástavbu,
z
iinženýrské sítě a jiné konstrukce,
k



zzvýšeným aktivním zemním
z
tlakkem a,zv, který se vypočte při nutnosti zmenšení
z
ppřetvoření povrchu
p
teréénu ze vzorrce:

 a ; zv  0,5  0;a  0,5  a
a sníženým
m pasívním
m zemním tlakem vy
ypočteným s ohledem na předpo
okládané
ppřetvoření,


zzvýšeným aktivním zemním tlakkem a,zv, který
k
se vy
ypočte při nnutnosti vý
ýrazného
zzmenšení přetvoření po
ovrchu terénnu ze vzorcce:

 a ; zv  0,755  0;a  0,255  a
a sníženým
m pasívním
m zemním tlakem vy
ypočteným s ohledem na předpo
okládané
ppřetvoření,


zzvýšeným aktivním
a
zeemním tlakkem a snížeeným pasívn
ním zemním
m tlakem, které
k
lze
vvypočítat jaako aktivníí zemní tlaak a pasívn
ní zemní tlaak s částečnně mobilizo
ovanými
pparametry smykové pevnosti
p
oodpovídajícíími požado
ovaným meezním defo
ormacím
kkonstrukce.. V tomto případě nnesmí částeečně mobillizované p arametry překročit
p
vvelikost vrcholových parametrů redukovan
ných dílčím
mi součinitelli spolehliv
vosti dle
Č
ČSN EN 19997-1.

kcí a zeminoou se doporručuje omezzit:
(2) Třeccí úhel  meezi konstruk


ppři výpočtuu aktivního nebo zvýššeného aktiivního tlaku
u na záporoové pažení,, štětové
sstěny a betoonové stěny
y provedenéé bez použittí jílové susspenze hodnnotou  = 2//3 , pro
ppodzemní stěny
s
hodnotou  = 1/2 ,



ppři výpočtuu pasívního
o nebo snížženého pasíívního tlaku
u na záporoové pažení,, štětové
sstěny a betoonové stěny
y provedenné bez použití jílové su
uspenze hoddnotou = 2/3 ,
ppro podzem
mní stěny ho
odnotou  = 1/3 .

Počítají-li se zemnní tlaky s čáástečně mobbilizovaným
mi parametrry smykovéé pevnosti, vztahují
se hodnnoty úhlu  k hodnotě částečně moobilizovanéh
ho úhlu vnittřního tření.
Nejsou--li zajištěnyy podmínky
y pro vznik tření mezii konstrukcíí a zeminouu, dosazuje se třecí
úhel  = 0°.
(3) Orientaci třecíích úhlů  od kolmicce k rubu konstrukce
k
je třeba zzavést v sou
uladu se
smyslem
m vzájemnéého posuvu konstrukce a zemin.
(4) Sprrávnou volbbu velikostti třecích úúhlů  je nutno ověřit splněním
m silové výminky
v
rovnovááhy konstrukce ve svisllém směru.

ROZPĚ
ĚRNÉ SYST
TÉMY
Příkl. - štět. stěna ve
v stavební jámě
j
hlubokké 3 - 4 m vyžaduje
v
veetknutí 5 m ppod dno jám
my. Pro
ní nebo kotvvení.
hlubší jáámy vyžaduuje rozepřen
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Jsou věttšinou dočaasné a ocelov
vé.
Stabilitaa - nejlepší kruhový tvaar

Obr. 9. Za
achycení zem
mních tlaků železobetono
ž
ovými věnci
a) pažení jámy štětovnicovou stěnou,
s
b) pa
ažící stěna z velkoprůměrrových pilot; 1 - železobe
etonový
ěnec, 2 - štěttovnicová stě
ěna LARSEN
N, 3 - velkoprrůměrové pilooty
vě

Řešení ppro mělčí jáámy:
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Ob
br. 10. Příklady zachycen
ní pažících sttěn železobe
etonovými věěnci
1 - monolitickká podzemníí stěna, 2 - že
elezobetonový věnec vys
soký 1 m, širroký 1,2 m, 3 železo
obetonové ro
ozpěry

Dimenzzování: roznnášecí věncee rozpěrnýcch systémů - ohyb
rozppěry - vzpěrrný tlak
Rozepřřené kons
strukce
(1) Neřeeší-li se zattížení a vnittřní síly rozzepřené kon
nstrukce meetodami inteerakce konsstrukce a
zemníhoo prostředí, musí se staanovit zatížžení rozepřeené konstrukce zemním
m tlakem em
mpiricky
co nejvýýstižněji.
(2) Při sstanovení veelikosti a ro
ozdělení zem
mního tlaku se musí zoh
hlednit zejm
ména:


vvlastnosti zeminy a jejiich případnné změny v čase,
č
vrstev
vnatost prosttředí,



vvýška konsttrukce, popřř. hloubka sstavební jám
my, počet po
odporovýchh úrovní,



ddruh konstrrukce, její tu
uhost a z tohho plynoucíí přetvoření,



sstavební poostup a rychllost výstavbby,



řřešení konsstrukčních detailů
d
(tuhhost rozpěr a způsob jejich
j
připoojení ke kon
nstrukci,
úúčinek roznnášecích praahů).

(3) Velikost zemnního tlaku na
n rozepřennou konstru
ukci se poh
hybuje v rozzmezí od aktivního
a
zemníhoo tlaku a po
p aktivní zemní
z
tlak v klidu 0;a v závislostii na tuhosti konstrukcee a jejích
rozpěr.
(4) Aktiivní zemní tlak soudržných zeminn na rozepřeené konstrukce se dopooručuje poččítat jako
nepřízniivější variannta ze zatížeení aktivním
m zemním tlakem vypo
očteným


z reálných hodnot
h
paraametrů přísluušné vrstvy
y soudržné zeminy,
z



jjako minim
mální dimen
nzační tlak s náhradním
m součiniteelem aktivnního zemníh
ho tlaku
vvrstvy souddržné zemin
ny Ka = 0,2.

(5) Zvýýšený aktivvní zemní tlak
t
a;zv nna rozepřenné konstrukce s vyšší tuhostí se vypočte
úměrně intenzitě poožadavku na omezení ppřetvoření:
Přednášky
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nnejsou-li přilehlé
p
kon
nstrukce ciitlivé na vlivy
v
vyvo
olané přetvvořením neebo jsou
ddostatečně vzdáleny,
v
ze vzorce:

 a ; zv  0,255  0;a  0,755  a ,


v případě nuutnosti zmeenšení přetvvoření povrcchu terénu, ze
z vzorce:

 a ; zv  0,5  0;a  0,5  a ,


v případě nuutnosti výraazného zmeenšení přetv
voření povrcchu terénu, zze vzorce:

 a ; zv  0,755  0;a  0,255  a ,


aalternativněě jako aktiv
vní zemní ttlak s částečně mobilizzovanými pparametry smykové
s
ppevnosti oddpovídajícím
mi požadovvaným mezzním deformacím rozzepřené kon
nstrukce.
V tomto případě
p
neesmí částeččně mobillizované parametry
p
překročit velikost
vvrcholovýchh parametrů
ů redukovaaných dílčím
mi součiniteli spolehliivosti dle ČSN
Č
EN
1997-1.

(6) V ddůsledku přřetvoření rozepřené
r
kkonstrukce a klenbov
vého účinkku zeminy dochází
k redistrribuci (zvýýšeného) aktivního
a
zzemního tllaku. V míístech rozeepření dochází ke
koncenttraci tlaku, v oblastech pod rozpěrrami k odleh
hčení.
(7) Použžitelné typyy zatěžovacíích obrazcůů redistribucce aktivního
o zemního tllaku pro konstrukce
rozepřenné v jedné úrovni jsou
u znázorněnny na obrázzku 11. Jak
ko nejvhodnnější se dop
poručuje
redistribbuce podle trojúhelníku
t
u s vrcholem
m v úrovni rozpěry.
r
(8) Použžitelné typyy zatěžovacíích obrazcůů redistribucce aktivního
o zemního tllaku pro konstrukce
rozepřenné ve více úrovních jsou znázornněny na ob
brázku 12. Zatěžovací
Z
obrazce see volí co
nejjednoodušší, om
mezené rovn
nými čaram
mi; skoky a zlomy se umístí doo podpěrnýcch bodů
konstrukkce. Jako neejvhodnějšíí se doporuččuje používaat zatěžovaccí obrazce ppodle obrázk
ku 13.
(9) Příppadné rediistribuce zv
výšeného aaktivního zemního
z
tllaku a;zv se u rozeepřených
konstrukkcí provedoou podle zássad uvedenýých v (8).
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Obr. 11. Scchéma redisttribuce zemn
ního tlaku – je
edna úroveň rozepření nnebo kotvení
(převzzato ČSN 73
3 0037)

(10) Vee výjimečnýých případecch se rozeppřená konstrrukce navrh
huje na zatížžení tlakem
m v klidu.
Redistriibuce zatěžoovacích obrrazců zemnního tlaku v klidu jsou
u nepřípustnné.Je-li u ro
ozepřené
konstrukkce využitaa zemní po
odpěra, neddoporučuje se pod spo
odní rozpěrrou uvažovaat plnou
hodnotuu zemního tlaku v klidu. V této oblasti se uvažuje ro
ozdělení zeemního tlak
ku podle
obrázkuu 14. Přitom
m se doporu
učuje prokázzat, že rozeepření v horrní části konnstrukce je schopné
přenést redistribuovvané zatížení aktivním
m nebo zvýšeným aktiv
vním zemním
m tlakem, které
k
zde
může býýt větší než zatížení neredistribuovvaným tlakeem v klidu.

Ob
br. 12. Schém
ma redistribuce zemního tlaku – více úrovní rozep
pření nebo kootvení (převz
zato
z ČSN 73 003
37)
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Obr.. 13. Doporučené schéma redistribucce zemního tlaku – více úrovní
ú
rozepřření nebo kotvení
(převza
ato z ČSN 73
3 0037)
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Obr. 14. Schém
ma zatížení zemním tlake
em v klidu u konstrukce
k
se zemní poddpěrou (převz
zato
z ČSN 73 003
37)

(11) Roozepřené konstrukce
k
se zemní ppodpěrou jsou
j
v závislosti na vvelikosti přřetvoření
zatíženyy sníženým pasívním zemním
z
tlakkem p;sn, jehož hodn
nota se pohyybuje v inteervalu od
pasívníhho zemníhoo tlaku v klid
du 0;p po ppasívní zemn
ní tlak p.
(12) V soudržnýchh zeminách a zemináchh s výrazným
mi reologickými vlastnnosti se mu
usí zvážit
možnosst poklesu pasívního
p
zeemního tlakuu s časem, např.
n
v důslledku změnny režimu po
odzemní
vody, kllimatickýchh vlivů a nássledného boobtnání, měk
knutí a rozb
břídání zem
miny.
(13) Třřecí úhly  mezi rozzepřenou kkonstrukcí a zeminou se zavedoou podle Vetknuté
V
konstrukkce (2) ažž (4). U ro
ozepřenýchh konstrukccí nabývá na význam
mu silová výminka
v
rovnovááhy konstrukce ve svisllém směru.
(14) Zaatížení suteerénních ko
onstrukcí zeemním tlak
kem se řešší podle záásad pro ro
ozepřené
konstrukkce. Přitom
m se zváží úččinek případdného hutněění zásypu.

KOTE
EVNÍ SYS
STÉMY
Výhodyy - uvolněníí prostoru vee stavební jáámě
Nevýhoody - vyšší náklady
n
a nááročnější technologie
Kotvy
y - tahově nnamáhané konstrukční
k
prvky
DOČ
ČASNÉ
ppo realizacii určité etapy
nejsou pootřebné

VALÉ
TRV
součást
s
objeektu zajišťujjící
stabilitu

Tahová síla se přennáší:
 kotevvní prvky
 injekktovanými kotvami
k
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Obr. 15. Kotevní prvky
1 - pa
ažící stěna, 2 - tahadlo, 3 - kotevní stě
ěna, 4 - pilota, 5 - pilotov
vá stěna, 6 - sstudna, 7 - kotevní
k
prstenec, 8 - ko
otevní pilota, 9 - účinná délka

Princip:: mobilizacee pasivního odporu zem
miny za kotv
vícím prvkeem

Obr. 16. S
Stabilita kotv
vené stěny

a) possouzení vnitřnní stability, b)
b půdorysné uspořádání, c) posouzení venkovní sstability, d) složkový
s
obrazec

Kotevníí prvky
Pro nezatížený povvrch terénu platí:
p

Sl

f



1
2 cal

  h12  K p cos p  K a coss  a l0

S - síla
s na 1m stěny
l - půůdorysná vzzdálenost m
mezi tahadly
y
 f ,  cal - součiinitele nerovvnoměrnéhoo rozdělení sil (1,5) a
spoleh
hlivosti (1,33)
h1 - výška stěny
y
 p ,  a - úhel třření mezi kootevní stěnoou a zeminou při ...

l0 - délka stěny
y v půdorysuu
Délka taahadla:





b  d  htg
g  45    h1tg  45  


2
2

a jeh
ho dimenzovvání
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S t  Sl

f

Při zatížžení povrchhu se únosno
ost stěny zvý
výší.
Injektovvané předpjaté (zemní) kotvy
Princip - přenos tahhové síly mezi stavebnní konstrukcí a zeminou
u přes hlavuu, tahadlo a kořen
kotvy.

Obr. 17. Inje
ektovaná kottva v zemině
ě
1 - pažíccí konstrukce
e, 2 - hlava, 3 - tahadlo, 4 - volná částt, 5 - kořen, 6 - kotevní d élka ocele, 7 - kluzná
plocha, 8 - průběh napětí
n
v taha
adlu, 9 - průběh napětí v injektovaném
m kořenu

Namáháání kotvy

Sk 

Sl

f

cos 

l - půdo
orysná vzdáálenost koteev
S - síla na
n 1m
 f - spolehlivost ((1,5)

 - skloon pilot od hhorizontályy
S k  St  A  R
A - průřezzová plochaa tahadla
R - výpoččtová pevno
ost ocele

musí býýt menší nežž a) výpočto
ová únosnosst tahadla, teedy

b) síla přenášející
p
ttahadlo v beetonu
prům
měr
tahaadla

délka tah
hadla
v betonu

d
třením kořenu o zeeminu
c) síla daná

prrůměr kořeenu

S k  Sb    d a  l ka  Rbt

výýpočtová soudržnos
s
t mezi
ocelí a betonem
m

Sk  Rdk    d k  l k   d

délka kořenu
u

výppočtové tření kořenuu o
minu
zem

Prověřeení kvality kotev:
k
a) typ
pová zkouškka
b) přředběžná zkkouška
c) ko
ontrolní zkoouška
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Kotven
né konstru
ukce
(1) Při vvýpočtu zattížení kotvené konstrukkce se uvažu
uje vliv possuvů kotvenní na jeho velikost a
průběh.
Neřeší-lli se zatížeení a vnitřn
ní síly kotvvené konsttrukce meto
odami interrakce konsttrukce a
zemníhoo prostředí, musí se staanovit zatížeení kotvenéé konstrukcee zemním tllakem empiiricky co
nejvýstiižněji.
(2) Výzznamným interakčním
i
m prvkem oovlivňujícím
m velikost a rozděleníí zemního tlaku je
předpětíí kotev. Vhhodným usp
pořádáním a předepnuttím kotev lzze docílit ooptimálního zatížení
konstrukkce zemním
m tlakem.
(3) Vellikost zemnního tlaku na kotvenoou konstruk
kci se pohy
ybuje v rozzmezí od aktivního
a
zemníhoo tlaku a po
p aktivní zemní
z
tlak v klidu 0;aa. Nadměrnéé předpětí kkotev můžee vyvolat
na aktivvní straně koonstrukce nežádoucí zaatížení přílišš vysokým až
a pasívním
m zemním tllakem.
(4) Jesttliže kotvyy a odolnost případnýých blízkýcch konstruk
kcí umožnní dostatečn
ně velké
deformaace kotvenéé konstrukcce pro plnoou mobilizaaci odporu na smykovvých ploch
hách, lze
uvažovaat zatížení aktivním zemním
z
tlaakem a, který
k
však musí být zzabezpečen
n dílčími
součinitteli spolehliivosti dle ČS
SN EN 19997-1.
(5) Aktiivní zemní tlak soudržžných zemiin na kotven
né konstruk
kce se dopooručuje poččítat jako
nepřízniivější variannta ze zatížeení aktivním
m zemním tlakem vypo
očteným
z reálnýých hodnot parametrů
p
příslušné
p
vrsstvy soudržžné zeminy,
jako miinimální dimenzační tlak
t
s náhraadním součinitelem ak
ktivního zem
mního tlaku
u vrstvy
soudržnné zeminy Ka = 0,2.
(6) Zvýýšený aktivnní zemní tlak a;zv na kkotvené kon
nstrukce s vy
yšší tuhostí se vypočtee úměrně
intenzitěě požadavkku na omezeení přetvořenní:


nnejsou-li přilehlé
p
kon
nstrukce ciitlivé na vlivy
v
vyvo
olané přetvvořením neebo jsou
ddostatečně vzdáleny,
v
ze vzorce:

 a ; zv  0,255  0;a  0,755  a ,


v případě nuutnosti zmeenšení přetvvoření povrcchu terénu, ze
z vzorce:

 a ; zv  0,5  0;a  0,5  a ,


v případě nuutnosti výraazného zmeenšení přetv
voření povrcchu terénu, zze vzorce:

 a ; zv  0,755  0;a  0,255  a ,


aalternativněě jako aktiv
vní zemní ttlak s částečně mobilizzovanými pparametry smykové
s
ppevnosti odpovídajícími požadoovaným meezním defo
ormacím kootvené kon
nstrukce.
V tomto případě
p
neesmí částeččně mobillizované parametry
p
překročit velikost
vvrcholovýchh parametrů
ů redukovaaných dílčím
mi součiniteli spolehliivosti dle ČSN
Č
EN
1997-1.

(7) Zattížení kotveené konstru
ukce nereddistribuovan
ným zemním
m tlakem lze použít, není-li
požadovváno omezeení velikostii přetvořeníí povrchu teerénu v okollí kotvené kkonstrukce.
kotvené koonstrukce a klenbového účinkuu zeminy dochází
(8) V ddůsledku přetvoření
p
k redistrribuci (zvýššeného) aktiivního zemnního tlaku. V místech kotvení
k
docchází ke kon
ncentraci
tlaku, v oblastech pod
p kotvami k odlehčenní.
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(9) Použžitelné typyy zatěžovacíích obrazcůů redistribucce aktivního
o zemního tllaku pro konstrukce
kotvenéé v jedné úrrovni jsou znázorněnyy na obrázk
ku 11. Jako nejvhodnnější se dop
poručuje
redistribbuce podle trojúhelníku
t
u s vrcholem
m v úrovni kotvy.
k
(10) Pooužitelné typy
t
zatěžo
ovacích obbrazců rediistribuce aktivního
a
zzemního tlaaku pro
konstrukkce kotvenéé ve více úrovních jsoou znázorněěny na obrázku 12. Zattěžovací ob
brazce se
volí co nejjednoduušší, omezeené rovným
mi čarami; skoky
s
a zlo
omy se um
místí do pod
dpěrných
bodů koonstrukce. Jako
J
nejvhodnější se dooporučuje používat
p
zatěěžovací obrrazce podle obrázku
13.
ýšeného aktiivního zemního tlaku a;zv se u kootvených ko
onstrukcí
(11) Příípadné redisstribuce zvý
provedoou podle zássad uvedený
ých v Rozeppřené konsttrukce (8).
(12) Zaatěžovací obbrazec zem
mního tlaku musí odpo
ovídat velik
kosti kotevnních sil. Přii tom se
musí zoohlednit ztrááty vzniklé popuštěním
m táhla, do
otvarováním
m zeminy, ppředpínáním
m dalších
kotev appod.
Při návvrhu konstruukce na zaatížení aktivvním zemním tlakem se kotvy ppředpínají na
n 80 %
vypočteené kotevní síly, pro náávrh na zatíížení zemníím tlakem v klidu se ppředpínají na
n 100 %
vypočteené kotevní síly.
(13) Vee výjimečnýých případeech se kotveená konstru
ukce navrhu
uje na zatížžení tlakem v klidu.
Redistriibuce zatěžžovacích ob
brazců zemnního tlaku v klidu jso
ou nepřípusstné.Je-li u kotvené
konstrukkce využitaa zemní po
odpěra, neddoporučuje se pod sp
podní kotvoou uvažovaat plnou
hodnotuu zemního tlaku v klidu. V této oblasti se uvažuje ro
ozdělení zeemního tlak
ku podle
obrázkuu 8.12. Přitoom se dopo
oručuje prokkázat, že ko
otvení v horrní části konnstrukce je schopné
přenést redistribuovvané zatížení aktivním
m nebo zvýšeným aktiv
vním zemním
m tlakem, které
k
zde
může býýt větší než zatížení neredistribuovvaným tlakeem v klidu.
(14) Kootvené konstrukce se zeemní podpěěrou jsou v závislosti na
n velikosti přetvoření zatíženy
sníženýým pasívním
m zemním tllakem p;sn, jehož hodn
nota se poh
hybuje v inteervalu od pasívního
zemníhoo tlaku v kliidu 0;;p po pasívní zem
mní tlak p.
(15) V soudržnýchh zeminách a zemináchh s výrazným
mi reologickými vlastnnosti se mu
usí zvážit
p
zeemního tlakuu s časem, např.
n
v důslledku změnny režimu po
odzemní
možnosst poklesu pasívního
vody, kllimatickýchh vlivů a nássledného boobtnání, měk
knutí a rozb
břídání zem
miny.
(16) Třeecí úhly  mezi
m kotven
nou konstrukkcí a zemin
nou se zaved
dou podle V
Vetknuté konstrukce
(2) až (44). U kotveených konstrrukcí, zejm
ména se šikm
mými kotvam
mi, nabývá na význam
mu silová
výminkka rovnováhy konstrukcce ve svislém
m směru.

OPĚ
ĚRNÉ A ZÁRUBN
Z
NÍ ZDI
zachytáává zemní tlaky a
přenáší je do podlooží

opíráá se o přirozzený terén

DRUHY
Y: a) gravitaační - odoláává vlastní ttíží b  ( 0,33 ~ 0.45)  h
h  (1,5 ~ 2,5)  d
b) s odllehčovací žeelezobet. deeskou 1
l1  (0,6 ~ 0,75)  d

c) úhelnníkové b  (0,45 ~ 0.556)  h
d) deskkové se žebrry - do výškky 5 - 8 m
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e) prefaabrikované
f) monttované

Obr. 18. K
Konstrukce opěrných zdí
a
a) gravitační, b) gravitačn
ní s odlehčen
nou deskou, c) úhelníková, d) deskovvá se žebry, e)
e
prefabrikkovaný, f) mo
ontovaný

princip: vznik aktivvního zemního tlaku
t aby se v zemině vy
ytvořil aktiv
vní stav napj
pjatosti
podmínnky: zeď můůže povolit tak,
tlak v pórech
p
zanedbáme
vlastnoosti spolehliv
vě určíme
N
ové půdy  
 Rd
posouzeení: 1) stabilita základo
bef
s
s s
122 M
2) poootočení zdi tg  2
a zák
kladové spárry tg  AA B 
b Edef
b
b

3) spoolehlivost prroti překloppení  n 

Grg

 1,5
Sa  ra
N  tg  c  b
4) spoolehlivost prroti posunuutí  n 
2
H
5) spoolehlivost prroti porušenní masívu - stabilita svaahu
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Obr.
O 19. Stab
bilita gravitač
ční opěrné zd
di

Neroze
epřené konstrukce
1

Grravitační zdi
z a opěry
y

(1) U ggravitačníchh zdí a opěěr založenýých na pod
ddajném pod
dloží docháází vlivem zatížení
zemním
m tlakem k naklonění
n
neebo posuvuu nebo ke ko
ombinaci ob
bou těchto ppřemístění. Velikost
a rozděělení zemnního tlaku na konstruukci se urrčí podle rozdělení
r
zzemního tlaaku. Na
nepoddaajném podlooží může do
ojít k posuvvu. Vliv vlaastního přetv
voření konsstrukce lze většinou
zanedbaat, výjimku však mohou
u představoovat opěrné konstrukce z vyztuženné zeminy.
(2) Při ppřemístění, kdy relativn
ní hodnoty přemístění nedosahují hodnot uveedených na obrázku
21, půsoobí na konsttrukci zvýšeený aktivní zemní tlak..
(3) Při hutnění zeeminy za konstrukcí
k
závisí zem
mní tlak jed
dnak na m
možnosti přřemístění
o něm, jednnak na inten
nzitě hutnění. Velikost zzemního tlaaku bývá
konstrukkce během hutnění i po
pak vyššší než aktiivní zemní tlak a můžže dosáhnou
ut i větší ho
odnoty než aktivní zem
mní tlak
v klidu. Poslední případ
p
však není příliš častý u neerozepřených konstrukccí, neboť k poklesu
a
zeemního tlak
ku v klidu
u stačí velm
mi malé přřemístění
zemníhoo tlaku na hodnoty aktivního
konstrukkce.
(4) U opěr, které mobilizují
m
pasívní
p
zem
mní tlak, mu
usí být poso
ouzeno, zdaa konstrukcee nesená
t
přem
místění, při kterém dojd
de k plné m
mobilizaci pasívního
opěrou připustí bezz porušení takové
o
přřípadě se poočítá se sníženým pasíívním zemnním tlakem nebo až
zemníhoo tlaku. V opačném
pasívním
m zemním talkem
t
v kliidu.
(5) U vvšech konstrrukcí, které jsou stabillizovány paasívním zem
mním tlakem
m (i snížený
ým nebo
v klidu)) musí být posouzeno, zda během
m jejich žiivotnosti neemůže dojítt k odstraněění nebo
snížení terénu stabiilizující zem
miny. Případdné riziko musí
m být zoh
hledněno vee výpočtu.
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2

Úh
hlové zdi

(1) Zem
mní tlak na úhlovou
ú
zeď založenoou na poddaajném podlo
oží se vypoččte za předp
pokladu,
že za zddí se utvoří aktivní klín
n zeminy om
mezený dvěěma sdružen
nými smykoovými rovin
nami AB
a BC, ktteré navzájeem svírají úhel
ú 90° - φ a procházejjí hranou B (obrázek 220). Vnější smyková
s
rovina B
BC je odklooněna od vo
odorovné rooviny o úheel  a dle ro
ozdělení zem
mního tlaku
u, vnitřní
rovina A
AB svírá s vodorovnou
v
u rovinou úhhel as a see svislou rov
vinou úhel α i. Pro úhly
y α i,  a a

as plattí:
 i  900  as  a  
(8.50)
(2) Pro nesoudržnéé zeminy se velikost úhhlu αi vypočte ze vzorcee:
sin 2  i 

sin     cos i   
.
2 tg ccos i   

(8.51)
(3) V záávislosti naa šířce záklaadové deskky, úhlu vniitřního třeníí φ, sklonu povrchu teerénu od
vodorovvné roviny β a odklonu
u rubu stěnyy úhlové zd
di od svislé roviny o úúhel α, může vnitřní
smykovvá rovina AB
B protínat:


ppovrch terénu viz obrázek 20 a),



rrub stěny úhhlové zdi viiz obrázek 220 b).

Pro uveedené případdy se stanov
ví složky zeemního tlak
ku potřebné pro posouzzení úhlové zdi jako
celku poodle Úhlovéé zdi (4) a (5).

O
Obr. 20. Sché
éma zatíženíí úhlové zdi a
aktivním zem
mním tlakem (převzato z Č
ČSN 73 0037)

(4) Prottíná-li vnitřnní smyková rovina AB povrch teréénu, zatížen
ní úhlové zddi zemním tllakem se
skládá:


z výslednice aktivního
o zemního ttlaku Sa1 pů
ůsobícího na
n šikmou rrovinu AB, která je
oodkloněna od
o kolmice k této rovinně o úhel δ = φ,
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z výslednice aktivního zemního tllaku Sa2 půssobícího na čelo základdové desky,, která je
oodkloněna od
o kolmice k čelní plošše o úhel δ < φ,



z tíhy G těleesa zeminy,, omezenéhho rovinou AB
A a rubem
m úhlové zdii.

(5) Prottíná-li vnitřnní smykováá rovina AB
B rub stěny úhlové
ú
zdi, přidává se k zatížení v Úhlové
zdi (4) výslednice aktivního zemního tllaku Sa3 působícího naa část rubuu stěny v ússeku nad
ktivního tlaaku Sa3 je odkloněna
o
od
o kolmicee k rubu zd
di o úhel
průsečíkkem A. Výýslednice ak
δ < φ.
(6) Nem
může-li se úhlová
ú
zeď přemístit doostatečně pro mobilizaaci aktivního
ho zemního tlaku, je
zatíženaa zvýšeným
m aktivním zemním tlaakem až ak
ktivním tlakem zeminny v klidu. Zatížení
těmito zzvýšenými tlaky
t
se vyp
počte stejnýým postupem jako zatížení aktivnním zemním
m tlakem,
ale s nižžšími hodnootami částeččně mobilizoovaných paarametrů sm
mykové pevnnosti.
(7) Pro výpočet zattížení úhlov
vé zdi zemnním tlakem lze
l použít i alternativnní schéma k tomu na
( však nnikoliv smyková, ale pouze
p
myšllený zemin
nový rub
obrázkuu 20. Vnitřřní rovina (již
opěrné konstrukcee) může prrobíhat z bbodu B praakticky libovolným ssměrem v intervalu
i
 a ; a  90   . Úhel odkllonu síly S a1 od kolm
mice k této rovině δ < φ musí bý
ýt určen
z rovnicce:

  arcctg

sin  siin 2
,
1  sin  ccos 2

(8.52)
o
aktivn
ního klínu. O
Osa aktivníího klínu
kde  je úhel, kterrý svírá myšlená vnitřnní rovina s osou
určuje ssměr hlavníí roviny  a  45   / 2  , kde pllatí δ = 0. Z početního hlediska může
m
být
výhodnýý i svislý sm
měr myšlenéého zeminoového rubu opěrné
o
zdi.
(8) Pro návrh stěnny úhlové zdi (mezníí stav STR
R) se zemníí tlak vypoočte v závisslosti na
možnossti jejího přeetvoření pop
př. přemístěění vzhledem
m k přilehléé zemině, inntenzitě a ch
harakteru
hutnění. Při tom je třeba uvážit,
u
že vvibrační hu
utnicí prosttředky zhorršují dočassně tření
v hutněnné zemině, což vede k větším souučinitelům bočního
b
tlak
ku. V době hhutnění, kdy
y působí
nejvyššíí boční tlakk na stěnu úhlové
ú
zdi, hutnicí mecchanismus současně vllastní tíhou
u zvyšuje
stabilituu úhlové zdii a omezuje možnost jeejího přemísstění.
Ve větššině případůů bude vyh
hovující návvrh stěny úhlové
ú
zdi (mezní stavv STR) na zatížení
aktivním
m tlakem zeeminy v klid
du s přitíženním terénu hutnicím
h
meechanismem
m.
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Ob
br. 21. Schéma rozdělení zemního tla
aku nesoudrržných zemin
n (převzato z ČSN 73 003
37)
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