
K135 GET -  část zakládání staveb 

Zadání cvičení 

 

Příklad č. 1: Inženýrsko-geologické podklady 

Pro zadaný stavební pozemek proveďte vyhodnocení inženýrsko-geologických poměrů 

lokality s využitím podrobných Inženýrsko-geologických map M1:5000 a archivních sond 

z Geofondu ČGS. Z IG map M1:5000 vykreslete geologický řez mezi dvěma zadanými body. 

Definujte rizika z hlediska založení objektu v daném území. 

 

Příklad č. 2: Návrh kotvené podzemní stěny  

Navrhněte železobetonovou monolitickou podzemní stěnu k zapažení stavební jámy. 

Geologický profil dle schematu níže. 

 

Parametry podloží: 

 Silt Písek Nav. břidlice 

γ (kN.m-3) 16 17 22 

γsat  (kN.m-3) 20 20 23 

E (MPa)    

ν(-) 0,35 0,3 0,25 

c´(kPa)    

ϕ´ (°)    

kx=ky (m.den-1) 0,6 7 0,3 

 

Zadaní Př. 2 



Příklad č. 3: Deformace příčně zatížené piloty 

Posuďte vodorovnou deformaci vrtané piloty průměru d= _____ m, délky L= _____ m 

vetknuté ve vrstvě  

a) tuhého jílu Cu= ____ kPa, Edef  =  ____ MPa ,  

b) ulehlého písku Id =  ____,  

Pilota má hlavu i patu volně uloženu. Hlava piloty je převýšena nad terén o h= ____ m. 

Charakteristické zatížení piloty  HXk = ____ kN, Hyk = ____ kN 

 

Příklad č. 4: Konsolidace podloží 

Stanovte celkové konsolidační sedání silničního násypu výšky V = ____ m postaveného na 

málo únosném jílovitém podloží o mocnosti H = ____ m. Pod touto vrstvou se nachází pevné 

a nepropustné podloží. Stupeň nasycení zeminy podloží SR ~ 1. Vzorek zeminy z podloží 

z hloubky H/2 byl zkoušen v edometru a byl u něho zjištěn časový průběh stlačitelnosti podle 

tabulky. Výška vzorku po zkoušce byla H1 = ____ mm, a jeho vlhkost w1 =____ % 

 

 

Jak dlouho bude trvat 95% konsolidace? Jaký je filtrační součinitel podloží? Navrhněte 

tloušťku drenážní vrstvy pod násypem. 

 
 
Příklad č. 5: Urychlení konsolidace svislými drény 

Pro podmínky příkladu č. 4 navrhněte urychlení konsolidace svislými drény ve dvou 

variantách (štěrkopískovými pilotami a geosyntetickými drény) tak, aby v čase t= ____ 

měsíců po dostavbě násypu došlo k max. dosednutí slim = ____ cm. 

 

 

  

 


