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1 ÚVOD 

V této části je proveden návrh základové konstrukce – základové desky 

s ohledem na její sedání. 

2 VÝCHOZÍ PODKLADY – SCHÉMA OBJEKTU 

Výchozí podklady byly převzaty z vypracované studie v rámci diplomové 

práce [1] a byly použity pro získání rozměrů objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 1: Půdorys 1.PP [1] 
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Obrázek 2: Půdorys 1.NP [1] 

Obrázek 3: Půdorys 2.NP [1] 
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2.1 Materiály 

Pro základovou desku je použit beton C25/30-XC2,XA1-Cl0.2-Dmax16-S3 

Výztuž: ocel B500B 

2.2 Geologické poměry 

Pro návrh byl zvolen následující geologický profil, jež byl vytvořen 

z dostupných informací. Podrobněji jsou geologické poměry 

zmíněny v příloze – Technická zpráva. Únosnost zeminy je 

předpokládána Rdt=250kPa. 

 

 

 F7 R6 

𝜸𝒛[𝒌𝑵/𝒎𝟑] 21 22 

𝝊 [−] 0,4 0,35 

𝝋𝒆𝒇[°] 17 25 

𝑬𝒅𝒆𝒇[𝑴𝑷𝒂] 3 20 

𝒎 [−] 0,1 0,4 

Tabulka 1: Tabulka charakteristik zemin pod objektem 

Obrázek 4: Řez A-A' [1] 

Obrázek 5: Řez B-B' [1] 

Obrázek 6: Schéma vrtu 
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3 NÁVRH ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

Výchozí pro návrh bylo zvolení založení na základové desce. Pro návrh 

základových konstrukcí je použit 3D model a výpočet je proveden pomocí 

programu SCIA Engineer pomocí výpočtu SOILIN, kam byly vloženy vrty a 

vymodelován terén v okolí objektu. 

3.1 Parametry výpočtu 

Na základě provedeného předběžného návrhu rozměrů hlavních nosných 

prvků byl vytvořen 3D komplexní model ve výpočetním statickém programu Scia 

Engineer 19.0 [19]. Model byl vytvořen pouze pro železobetonové konstrukce 

objektu, dřevostavba byla do modelu zahnuta pomocí liniových a bodových 

zatížení. Na model bylo aplikováno veškeré stálé a proměnné zatížení ze Statické 

části – betonové konstrukce, Statický výpočet kap. 3.3., včetně zatížení zemním 

tlakem v klidu. Vylehčené stropní desky byly vymodelovány náhradní tloušťkou 

desky a vlastní tíha byla simulována náležitým odtížením konstrukce. Podpora 

objektu je vymodelována pomocí plošné podpory – pružného podloží a zadaného 

terénu.  

Pro výpočet byl použit program Scia Engineer, který používá pro výpočet 

metodu konečných prvků (MKP). Výsledné řešení výpočtu je závislé na zvolené 

velikosti vygenerované sítě, tedy na velikosti jednotlivých plošných prvků 

v metrech. Pro výpočet byla zvolena velikost plošných prvků 0,5m. V místě 

Obrázek 7: Síť vytvořeného 3D modelu ve SCIA Engineer 
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připojení prutových a plošných prvků byla výpočetní síť zhuštěna. Výpočet 

výsledků MKP byl proveden pomocí lineární ho výpočtu. 

3.1.1 Zadání geologického profilu 

Geologický profil je do výpočtu zadán následovně. Kde parametr m je 

koeficient strukturní pevnosti definovaný dle tabulky ČSN 73 1001. 

Tabulka 2: Tabulka s hodnotami koeficientu m [14] 

Obrázek 8: Zadaný geologický profil v programu SCIA Engineer 
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3.1.2 Model terénu 

Po zadání geologického profilu byly vrty rozmístěny do okolí stavby tak, 

aby tvar povrchu terénu co nejvíce odpovídal realitě. Terén byl zadán do úrovně 

původního terénu. Po zadání všech vrtů byla vygenerována plocha terénu. 

 

3.1.3 Zadané parametry do výpočtu – výpočet Soilinu 

Pro výpočet byla použita kombinace pro mezní stav použitelnosti, tedy 

veškeré zatížení je zadáno bez součinitele spolehlivosti pro zatížení. Maximální 

počet iterací pro výpočet byl zvolen počtem 10 a parametry C byly ponechány ve 

výchozím nastavení pro výpočet SOILIN. 

Pohled SV 

Obrázek 9: Vygenerovaný model povrchu terénu ve SCIA Engineer 

Obrázek 10: Tvar terénu z pohledu SV ve SCIA Engineer 

Obrázek 11: Výchozí zadané parametry C pro výpočet 
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Parametry C jsou iterační parametry, které vyjadřují deformační vlastnosti 

celého masívu pod základy pomocí zadaného 2D modelu podloží – pomocí modelu 

povrchu. Parametry C jsou určovány přímo na konstrukčních prvcích, které jsou 

v kontaktu s vymodelovaným podložím a ovlivňují matici tuhosti. Zjednodušeně 

lze říci, že konstrukce je na „podporách na parametrech C“. „Podpora na 

parametrech C“ pak představuje zevšeobecnění Winklerovy myšlenky – Winkler-

Pasternakův model podloží, kde se předpokládá, že reakce podloží je přímo úměrná 

zatlačení nosníku (desky, základu, konstrukce) do podloží. „Zevšeobecnění je velmi 

důležité a zabývá se hlavně úvahou o významnosti smykového rozložení v podloží, 

které je opomenuté Winklerovým modelem.“[14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Parametry C [14] 

Obrázek 13: Schéma interakčního cyklu [14] 
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Nepřesnosti Winkler-Pasternakova modelu: 

Problémem Winkler-Pasternakova modelu zůstává nerovnoměrný průběh 

kontaktního napětí pod tuhým a poddajným základem. Hodnoty kontaktního napětí 

pak nejsou příliš reálné. 

Vliv na rozdělení a velikost kontaktního napětí má [15]: 

- tuhost základu 

- vlastnosti zeminy v podloží 

- tvar a velikost základové konstrukce 

- velikost a způsob zatížení 

- hloubka založení 

- hloubka hladiny podzemní vody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z obrázku 14 je pak patrné, že pro poddajný základ je napětí pod středem 

základu největší a k rohům základu se snižuje. Naopak pro tuhý základ se hodnoty 

napětí pod hranami základu blíží k nekonečnu (vznikají zde vysoké nereálné 

hodnoty). 

Pro základovou desku tl. 500mm je předpokládáno, že se bude chovat jako 

tuhý základ. Průběh napětí pak bude v modelu upraven tak, že bude deska v modelu 

Obrázek 14: Kontaktní napětí pro tuhý a poddajný základ [15] 
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rozšířena vně za obvodové stěny o 500mm z důvodu, aby se limity blížící se 

nekonečným hodnotám napětí přesunuli ven ze skutečného modelu. 

3.2 Návrh základové konstrukce 

3.2.1 Požadavky na výsledky 

Požadavkem na vyhovující základ je jeho sedání. Maximální (limitní) 

sedání je stanovenou normou ČSN EN 1997-1 

ł 

Obrázek 15: Upravený model s rozšířeným základem 

Tabulka 3: Limitní hodnoty sedání konstrukce [5] 
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Průměrná hodnota konečného celkového sednutí (s) a nerovnoměrného 

sednutí (∆s/l) musí zůstat v mezích dle tabulky 3 [5]. 

Pro řešený objekt je tedy nutné splnit následující podmínky: 

𝑠 < 𝑠𝑙𝑖𝑚 

𝑠

𝐿
< (

𝑠

𝐿
)

𝑙𝑖𝑚
 

Dalším požadavkem je únosnost základu.  

𝑅𝑑𝑡 ≥ 𝜎𝑧 

Rdt – únosnost základové zeminy 

σz – kontaktní napětí v základové půdě 

3.2.2 Výsledky výpočtu 

Výpočet je proveden s úvahou základové desky na plošné pružné podpoře. 

Výpočet se ustálil u 4. iterace. 

Obrázek 16: Výsledný průběh sedání základu 
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Obrázek 17: Výsledky parametru Cz 

Obrázek 18: Výsledný průběh kontaktního napětí 
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Obrázek 19: Průběh ohybových momentů ve směru X 

Obrázek 20: Průběh ohybových momentů ve směru Y 

x 

y 

x 

y 



Diplomová práce 

Návrh základové konstrukce – geotechnika 

15 

Maximální sednutí konstrukce je 23,5mm, což by dle tabulkových limitních 

sedání bylo vyhovující. Pro posouzení nerovnoměrného sednutí jsou uvažovány 

rozměry konstrukce L=24 050mm. 

➢ Posouzení sedání: 

Pro posouzení konečného sedání byla použita maximální hodnota sednutí 

konstrukce 

𝑠𝑚𝑎𝑥 = 23,5 𝑚𝑚 < 𝑠𝑙𝑖𝑚 = 60 𝑚𝑚 –  𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 

 

𝑠

𝐿
=

23,5

24050
= 0,00098 𝑚𝑚 < (

𝑠

𝐿
)

𝑙𝑖𝑚
= 0,002 𝑚𝑚 − 𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 

 

➢ Posouzení napětí: 

𝑅𝑑𝑡 ≥ 𝜎𝑧 

Rdt – únosnost základové zeminy 

σz – kontaktní napětí v základové půdě 

𝑅𝑑𝑡 = 250 𝑘𝑃𝑎 ≥ 𝜎𝑧  =  227 𝑘𝑃𝑎 −  𝑽𝒀𝑯𝑶𝑽𝑼𝑱𝑬 

 

Po výpočtech lze říci, že základová deska tl. 500mm vyhoví jak na mezní 

stav únosnosti (MSÚ) tak na mezní stav použitelnosti (MSP). 
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3.2.3 Doplnění základové konstrukce 

Základová deska bude doplněna ještě základovými prahy na jiho-východní 

straně objektu a pod garáží, a to z důvodu, že pouze základová deska nedosahuje 

nezámrzné hloubky. Proto budou v těchto místech navrženy základové prahy šířky 

500mm a výšky 1000mm aby bylo dosaženo nezámrzné hloubky. 

 

  

 

NAVRHOVANÝ ZÁKLADOVÝ 

PRÁH 

Obrázek 21: Základový práh pod základovou deskou v 1.PP [1] 

Obrázek 22: Základový práh pod základovou deskou v 1.NP [1] 
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