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Abstrakt  
Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť 
sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré 
môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy na posúdenie vnútornej stability systému. Vo 
výpočtovej časti sú tieto metódy aplikované na vzorový príklad. V závere práce sú získané 
výsledky vyhodnotené.  
  
Klí čová slova 
Vnútorná stabilita, analýza pootočenia, metóda klinu, návrh a posúdenie, zemné tlaky  

  
  
  
Abstract 
Bachelor´s thesis is focused on stability of anchored system. Theoretical part deals with 
various types of anchored walls, their construction technology and failure states that can 
occur. Methods for assessment of internal stability are presented in the next step. They are 
applied to a model anchored wall in a calculation part. Obtained results are evaluated at the 
end the thesis.  
  
Keywords 
Internal stability, overturning analysis, sliding wedge analysis, design and assessment, earth 
pressures  
… 
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1 ÚVOD 

 Pre bakalársku prácu som si vybral tému „Posúdenie stability kotevného 

systému“. Pre spracovanie tejto témy bude práca rozdelená do troch tematických 

celkov. Prvý sa bude zaoberať teóriou kotevných systémov. Bude obsahovať možnosti 

ich využitia, technologický postup výstavby a  poruchové stavy, ktoré môžu nastať pri 

nesprávnom návrhu kotvenej steny. V súvislosti s poruchovými stavmi budú teoreticky 

spracované dve analýzy stability kotevného systému. Prvou bude analýza pootočenia, 

ktorá patrí v Európe medzi bežne používané. Druhá metóda vhodná na posúdenie 

stability bude metóda klinu, ktorá pochádza z Ameriky a v krajinách Európy je veľmi 

zriedka používaná.  

 V druhom tematickom celku budú analýzy aplikované na vzorový príklad. 

V prvom kroku bude vykonaný návrh geometrie záporovej kotvenej steny – konkrétne 

hĺbky jej zapustenia do základovej pôdy. Budú použité dva rôzne predpisy – Česká 

technická norma ČSN a Eurokód 7. Navrhnuté konštrukcie budú v ďalšom kroku 

posúdené podľa oboch analýz stability predstavených v prvej časti práce. 

 Posledný tematický celok bude zameraný na vyhodnotenie získaných výsledkov. 

Dôraz bude kladený na porovnanie záporových kotevných stien navrhnutých podľa 

dvoch odlišných noriem. Navrhnuté konštrukcie budú analyzované taktiež z hľadiska 

stability. Tá bude daná stupňom bezpečnosti , ktorý získame pomocou dvoch analýz 

stability. 
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2 STAVEBNÉ JAMY A ICH Ú ČEL 

 Stavebné jamy sú geotechnické konštrukcie, ktoré slúžia k zaisteniu svahov pre 

následné založenie stavieb a k výstavbe podzemných priestorov stavebných objektov. 

V súčasnosti význam stavebných jám rastie, pretože pri výstavbe obytných  objektov 

pozemného staviteľstva je jednou z požiadaviek zaistenie parkovacieho miesta. Toto je 

typické hlavne v intravilánoch, kde je nedostatok stavebných pozemkov a projektanti 

majú snahu šetriť priestor. Suterénne priestory bežne slúžia teda ako parkoviská, sklady 

alebo obchody.  

 Stavebné jamy majú dva rádovo zhodné pôdorysné rozmery, ktoré bežne 

prevažujú na tretím rozmerom – hĺbkou. Výkopy pre stavebné jamy sa hĺbia v rôznych 

základových pôdach. V závislosti na ich vlastnostiach a na okolitú zástavbu sa výkopy 

navrhujú ako svahované a pažené. 

2.1 Pažené stavebné jamy 

 Paženie sa používa pre zabezpečenie stability a zaistenie povolených deformácií 

stien výkopov v obmedzených priestoroch. Existuje niekoľko metód paženia. 

2.1.1 Metódy paženia  

 Podľa použitej metódy paženia môžu byť stavebné jamy realizované ako: 

 1) otvorené 

 2) rozoprené 

 3) kotvené 

 4) top – down metódou 

2.1.1.1 Otvorené stavebné jamy 

 U tohto typu stavebných jám nie sú použité žiadne prvky stabilizácie paženia. 

Stavebné jamy sa nazývajú otvorené, pretože ich vnútorný priestor nie je obmedzený 

rozperami (nie sú použité ani kotvy). Tento systém je tvorený voľne stojacou pažiacou 
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konštrukciou. Paženie stavebnej jamy je zaistené iba zvislou konštrukciou. Voľne 

stojace pažiace konštrukcie sú ekonomické iba do hĺbky 6 metrov.  

2.1.1.2 Rozoprené stavebné jamy 

 Tento typ stavebných jám používa na rozdiel od predchádzajúceho prvky 

stabilizácie paženia – rozpery. Sú to vodorovné nosné prvky medzi jednotlivými 

pažiacimi prvkami. Rozpätie však nie je tvorené iba rozperami, ale aj prevázkami 

a šikmými podperami. U širokých stavebných jám je potrebné doplniť systém o zvislé 

podporné prvky. 

2.1.1.3 Kotvené stavebné jamy 

 Tomuto typu stavebných jám sa podrobne venuje 3. kapitola. 

2.1.1.4 Top – down metóda 

 U predchádzajúcich troch systémov sa najskôr realizuje podzemná časť a až 

potom sa stavia nadzemná konštrukcia. U tohto sa realizujú obe časti súčasne. Najskôr 

sa zhotoví pažiaca konštrukcia (podzemná stena) a piloty vo vnútri stavebnej jamy. Tie 

slúžia ako podporné prvky pre vodorovné konštrukcie. Ďalej sa odkope zemina na prvú 

úroveň a postaví sa vodorovná konštrukcia – strop. Odkop zeminy a postavenie stropu 

sa opakuje až po konečný výkop. Potom sa postaví základová doska. Súčasne 

s výstavbou podzemných priestorov sa buduje horná konštrukcia. Tento systém má 

väčšiu rýchlosť výstavby ako predchádzajúce a vyššiu tuhosť konštrukcie pri realizácii. 
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3  KOTVENÉ STAVEBNÉ JAMY 

 Tento typ stavebných jám kombinuje výhody otvorených a rozoprených 

stavebných jám. Vo vnútri stavebnej jamy je voľný pracovný priestor, ale steny výkopu 

sú podporované stabilizujúcimi prvkami paženia – kotvami. Na túto časť paženia sa 

bude ďalej zameriavať bakalárska práca. 

 

 

    a) rez      b) pôdorys  

 Obr. 3-1:   Schéma kotvenej stavebnej jamy [1] 

3.1 Technologický postup výstavby 

 Technologický postup výstavby kotvenej stavebnej jamy bude popísaný na 

príklade záporového paženia, ktoré patrí v Českej republike medzi najčastejšie 

používaný spôsob zaistenia stavebných jám. 
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Krok 1 – Inštalácia zápory. V Českej 

republike najčastejšie do vrtu. 

 

Krok 2 – Odkop na úroveň prvej kotvy 

a inštalácia vodorovných prvkov 

paženia – pažín. 

 

Krok 3 – Inštalácia a aktivácia kotvy. 

Aktivácia kotvy sa skladá z osadenia 

kotvy, injektáže koreňa a napnutia 

kotvy na navrhnutú predpínaciu silu. 

Kotvám sa podrobne venuje 3. kapitola. 

 

Krok 4 – Odkop na dno stavebnej 

jamy. 

 
 
 
 
 

Obr. 3-2:   Technologický postup výstavby kotvenej steny [2] 
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3.2 Základné princípy návrhu kotvenej paženej konštrukcie 

 Úlohou kotviaceho systému je zaistiť staticky spoľahlivú konštrukciu v prípade, 

kedy samotný zvislý pažiaci prvok nie je schopný preniesť pôsobiace zaťaženie. 

Navrhnutá konečná konštrukcia steny je bezpečná s ohľadom na poruchové stavy, ktoré 

sú zobrazené na obrázku 3-3. Kvalitný návrh by mal limitovať pohyby zeminy a taktiež 

by mal byť praktický a ekonomický. Okrem toho by mal uvažovať mobilizáciu odporu 

spôsobenú kotvami a stenovými prvkami v reakcii na zaťaženie, ktoré pôsobí na celý 

systém.     

 Veľkosť úplnej kotevnej sily potrebnej na udržanie steny v rovnováhe je závislá 

na silách spôsobených zeminou, vodou a vonkajším zaťažením. Kotvy môžu poskytnúť 

stabilizujúce sily, ktoré sú opäť prenášané do zeminy vo vhodnej vzdialenosti za 

aktívnou zónou zaťažujúcej zeminy. Dĺžka kotvy musí byť predĺžená aby dosiahla 

potenciálnu plochu porušenia, ktorá je zobrazená na obrázku 3-4 písmenom B. Písmeno 

A označuje aktívnu zónu zaťaženej steny.  
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Obr. 3-3:   Potencionálne poruchové stavy uvažované pri návrhu kotvenej steny (a – 

ťahové porušenie tiahla kotvy; b – pusuvné porušenie medzi koreňom kotvy a zeminou; 

c – posuvné porušenie medzi tiahlom a koreňom kotvy; d – porušenie steny ohybom; e 

– porušenie steny z dôvodu nedostatočného pasívneho odporu zeminy; f – porušenie 

rotáciou steny pred inštaláciou prvej kotvy; g – porušenie spôsobené nedostatočnou 
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osovou únosnosťou steny; h – porušenie pootočením; i – porušenie ušmyknutím; j – 

porušenie rotáciou zemnej masy) [3] 

 

 

Obr. 3-4:   Potrebná dĺžka kovy [3] 
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4 KOTVY 

 Zemné a horninové kotvy nám slúžia zo statického hľadiska ako podpory pre 

kotvené steny. Prenášajú ťahové sily z konštrukcie do základovej pôdy. Skladajú sa 

z kotevnej hlavy a tiahla kotvy. Tiahlo pozostáva z voľnej dĺžky a koreňovej dĺžky. 

Voľná dĺžka kotvy je časť kotvy, ktorá je v zemine a nie je bránené jej deformácii 

(predĺženiu). To je veľmi dôležité, pretože kotvy sú predpínané a práve predĺženie 

kotvy zabezpečuje prenos predpínacej sily do zeminy. Koreňová dĺžka kotvy je časť 

kotvy v zemine, u ktorej musí byť zabránené akémukoľvek posunu z dôvodu upnutia 

pomocou injekčnej zmesi. Schéma kotvy je na obrázku 4-1. 

 Na základe typu kotevného tiahla sa kotvy delia na tyčové drôtové 

a pramencové. Podľa doby svojej funkcie sa kotvy rozdeľujú na dočasné a trvalé. Doba 

funkcie dočasných kotiev je menej ako 2 roky. 

 

 

Obr. 4-1:  Všeobecná schéma injektovanej horninovej kotvy (1-bod ukotvenia tiahla 

v napínacom zariadení, 2-bod ukotvenia tiahla v hlave kotvy, 3-podkladná doska, 4-

podbetónovanie, 5-kotvená konštrukcia, 6-základová pôda, 7-vrt, 8-povlaková trúbka, 
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9-tiahlo, 10-koreň kotvy; le = vonkajšia dĺžka kotevného tiahla meraná od ukotvenia 

tiahla v hlave k miestu uchytenia tiahla v napínacom zariadení, ltf = voľná dĺžka 

oceľového tiahla, ltd = kotevná dĺžka tiahla, lfree = voľná dĺžka kotvy,  lfixed = dĺžka 

koreňa kotvy) [4] 

4.1  Technologický postup výroby kotiev [4] 

a) vykonávanie maloprofilových vrtov 

b) vyplnenie vrtu zálievkou 

c)  výroba, doprava, manipulácia a osadenie kotvy 

d)  injektáž koreňa kotvy a prípadne reinjektáž 

e) napínanie kotiev, skúšanie kotiev 

 4.1.1 Vykonávanie maloprofilových vrtov 

  Maloprofilové vrty sú používané pri výrobe kotiev, mikropilót, injektáže, 

tryskovej injektáže a klincovania. Bežne sa vykonávajú ako bezjadrové. Technológia 

vŕtania závisí na geotechnických podmienkach. Podľa spôsobu výnosu rozrušenej 

horniny z dna vrtu sa vŕtanie delí na vŕtanie za sucha a výplachové vŕtanie. Výnimočne 

používaný je vzdušný výplach pri nepažených vrtoch. Oveľa častejšie sa používa vodný, 

ílový alebo ilocementový výplach vykonávaný pri pažených vrtoch. Výplach slúži na to, 

aby v medzikruží medzi vrtnými trúbkami a stenou vrtu dostatočne vyplachoval vrt od 

rozrušenej horniny. Vrty kotiev sú väčšinou šikmé a preto pri výrobe dlhých kotiev, 

môže vzniknúť problém s vyplachovaním. V tomto prípade sa vrty vykonávajú dlhšie, 

aby vznikol priestor pre usadenie rozrušenej horniny, ktorá nebola vyplavená. 

4.1.2  Vyplnenie vrtu zálievkou 

  Bezprostredne po dokončení sa vrt vyplní zálievkou. V prípade vrtu paženého 

oceľovou pažnicou je zálievka doplňovaná do vrtu za súčasného vyťahovania výstužnej 

trúbky. Ako zálievka sa používa cementová suspenzia v zložení c:v = 2,5:1. 
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4.1.3  Výroba, doprava, manipulácia a osadenie kotvy 

  Kotvy sa na stavbu dovážajú ako polotovary, ktoré sa na stavbe dokončujú 

a ukladajú do vrtov. S kotvami sa musí zaobchádzať veľmi opatrne, pretože sú náchylné 

na porušenie protikoróznej ochrany a koreňovej časti. Je nutné osadiť kotvu v čo 

najkratšom možnom čase po dokončení zálievky. K pramencovým kotvám sú na stavbe 

pridané manžetové trúbky z PVC, ktoré majú v koreňovej časti injekčné otvory prekryté 

gumovými manžetami. Ďalej je kotva opatrená centrátormi, ktoré zaisťujú kryciu vrstvu 

tiahla vrtu , ktorá je 10 mm. K pramencovým kotvám sa  pridávajú na stavbe deviačné 

krúžky, ktoré zabezpečujú správnu polohu pramencov v kotevnej objímke a prechod 

z voľnej dĺžky do koreňovej časti. Kotva prechádza cez kotvenú konštrukciu 

prostredníctvom priechodky, čo je oceľová trúbka zabudovaná do konštrukcie a je 

ukončená oceľovou roznášacou doskou. Kotevná hlava sa montuje na kotvu až pri 

napínaní kotiev. 

4.1.4  Injektáž koreňa kotvy a prípadne reinjektáž                                    

  Injektáž sa vykonáva cementovou suspenziou v zložení c:v = 2,5:1. Cieľom je 

pretrhnúť zálievku a roztlačiť ju pomocou injektáže proti stenám vrtu. Pri injektáži je 

potrebné dodržať projektom predpísaný tlak pre príslušnú etáž. Často to nie je možné 

pri prvej injektáži, preto sa bežne vykonáva jedna alebo viac reinjektáží. 

4.1.5 Napínanie kotiev, skúšanie kotiev 

  Kotva je napínaná za účelom zistenia jej únosnosti a vypracovania príslušného 

záznamu. Tiahlo sa napne a ukotví na jeho zaručenej sile.    

4.2  Posúdenie stability kotevného systému 

 Na obrázku 3-3 sú uvedené spôsoby porušenia kotvenej pažiaciej konštrukcie. 

Poruchy týkajúce sa kotiev sú na obr. 3-3a až 3-3c a 3-3h až 3-3j. V prvých troch 

prípadoch došlo k porušeniu vnútornej stability kotvy. V prvom prípade bola dosiahnutá 

medza pevnosti ocele vo voľnej dĺžke kotvy. Ďalšie bolo posuvné porušenie medzi 

koreňom kotvy a zeminou. Zaťaženie bolo tak vysoké až došlo k porušeniu súdržnosti 

na rozhraní koreň – zemina, čo mohlo byť spôsobené nedostatočne kvalitnou injektážou 
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koreňa. V treťom prípade nastalo posuvné porušenie medzi tiahlom a koreňom kotvy. 

Narušená súdržnosť na rozhraní injektáž – tiahlo je zriedka sa vyskytujúci typ 

porušenia. Bakalárska práca sa podrobnejšie  zaoberá bodmi 3-3h a 3-3i. Ďalší text bude 

venovaný metódam vhodným na posúdenie týchto typov porušenia. 

4.2.1 Analýza pootočenia 

 V Európe je odporúčaný výpočet stability podľa Ranka a Ostermayera, ktorí 

rozšírili Kranzovu prácu. Analýza ušmyknutia svahu po valcovej ploche slúži na 

posúdenie stability  steny proti porušeniu masy zeminy mimo úrovne kotiev a pod 

základom steny. Analýza slúži aj na overenie vhodného umiestnenia kotiev tak, aby 

mohli odolávať destabilizujúcim momentom. Na obrázku 4-2 je schematicky zobrazené 

porušenie pootočením. 

 Pre zjednodušenie analýzy sa uvažujú šmykové plochy ako priame. Analýza 

uvažuje s telesom zeminy iba za stenou. Nemecké a francúzske normy odporúčajú túto 

metódu pre celkovú analýzu.      

 

 

Obr. 4-2:   Schéma kotvenej steny porušenej pootočením [5] 
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4.2.1.1 Schéma pôsobiacich síl 

 Obrázok 4-3 zobrazuje schému síl pôsobiacich na kotevnú stenu. Táto schéma je 

definovaná štvoruholníkom ACDE. Stena nie je súčasťou systému. Sily PA , TNET 

pôsobia v naznačenom smere. Body A, E sú umiestnené priamo nad bodmi C, D. Bod C 

predstavuje bod, v ktorom sú posúvajúce sily v stene rovné nule. To znamená, že bod C 

predstavuje bod v ktorom platí PA,h – PDES,h = PP,h . Bod D je definovaný presne 

v polovici koreňa kotvy. Preto je na obrázku 4-3 vzdialenosť L1 rovná vzdialenosti L2 . 

Predpokladá sa, že celé kotevné zaťaženie sa roznáša medzi bodmi D a F. 

 Sily pôsobiace na teleso zeminy:  

a) Pa [kN/m]... Reprezentuje silu od aktívneho zemného tlaku pôsobiaceho na 

líniu DE. Sila môže byť uvažovaná horizontálna alebo pod určitým sklonom 

(δ≠0º). 

b) W ... Označuje hmotnosť uvažovaného telesa zeminy.  

c) PA ... Predstavuje totálnu aktívnu silu pôsobiacu na líniu AC. Sila môže byť 

uvažovaná horizontálna alebo pod určitým sklonom (δ≠0º). Bod C je 

v mieste, kde posúvajúca sila pod dnom stavebnej jamy je nulová.  

d) Sϕ ... Reprezentuje treciu zložku odporu zeminy. Uvažuje sa s plnou 

pevnosťou zeminy. Táto sila pôsobí pod uhlom α, ktorého hodnota sa pri 

plnej mobilizácii uvažuje rovná hodnote uhlu vnútorného trenia zeminy φ. 

Nanáša sa od normály šmykovej plochy. 

e) Sc ... Označuje plnú zložku odporu zeminy od jej súdržnosti. Vypočíta sa 

podľa vzorca: Sc= c * L   (c = súdržnosť; L = dĺžka šmykovej =plochy) 

f) T ... Predstavuje kotviacu silu. Na diagrame prechádza bodmi B, D. 
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Obr. 4-3:   Schéma síl pôsobiacich na kotevnú stenu s votknutou pätou [5] 

4.2.1.2 Podmienky bezpečnosti pre kotevnú silu  

 Stabilita kotviaceho systému je  posudzovaná v podmienke pomeru maximálnej 

možnej kotviacej sily ku návrhovej kotviacej sile. F.S. = TMAX  / TDES. Maximálna 

kotviaca sila TMAX  je určená z príslušného vektorového diagramu.  

 Obrázok 4-4 zobrazuje silový diagram, ktorý sa používa pri posúdení kotviaceho 

systému. Definuje maximálnu kotviacu silu T MAX  v súlade so stabilitou zemného telesa. 

Návrhová kotviaca sila musí byť menšia ako táto hodnota T MAX . Minimálny koeficient 

bezpečnosti je 1,5. 
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Obr. 4-4:   Silový diagram pre posúdenie kotviaceho systému [5] 

 Metóda sa dá aplikovať na zeminy v podmienkach, kde nie je prítomná voda. Ak 

je prítomná voda, uvažované sily sa musia uvažovať podľa pórového tlaku. Analýza 

musí byť v súlade s ostatnými základnými metódami stability. 

 Táto metóda však má radu nedostatkov. Medzi základné patrí predpoklad 

definovania pozície šmykovej plochy. V amerických predpisoch je možné nájsť ďalší 

spôsob pre posúdenie stability kotevného systému [2]. V tejto literatúre je popísaná ako 

„Sliding wedge“ analýza. Ďalej v texte bude používaný preklad „metóda klinu“ . 

4.2.2 Metóda klinu 

 Metóda klinu sa zaoberá silami, ktoré spôsobujú pohyb uvažovanej masy 

zeminy, ale aj silami, ktoré bránia jej pohybu. Sily sú usporiadané do diagramu za 

účelom zistenia veľkosti neznámych síl. Keď sa stanovia, je možné vypočítať stupeň 

bezpečnosti. Stupeň bezpečnosti proti ušmyknutiu kotvenej steny je vyjadrený 
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v podmienkach šmykového odporu zeminy alebo v podmienkach pasívneho odporu 

zeminy. 

4.2.2.1 Diagram síl  

 Všeobecný diagram síl je zobrazený na obrázku 4-5. V tomto prípade sa stena 

uvažuje ako súčasť systému a preto sa uvažuje so silami HS a V. Oproti predchádzajúcej 

metóde sa musí uvažovať so silou od pasívneho zemného tlaku a so zmenou smeru 

kotevnej sily.  

 Čistá kotevná sila TNET je definovaná ako kotevná sila na hranici uvažovanej 

masy zeminy, ktorá je rovná sile TDES.  

TDES – Ti = T0 

TDES = návrhová kotviaca sila; Ti = kotevná sila prenesená do Zeme medzi bodmi D a F;        

T0 = kotevná sila na hranici – v bode D 

 Metóda klinu nešpecifikuje umiestnenie šmykovej plochy. Preto je potrebné 

vyšetriť všetky možné prípady jej umiestnenia.  Distribúcia zaťaženia v kotve sa 

predpokladá rovnaká po celej jej dĺžke. 
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Obr. 4-5:   Všeobecný diagram síl [6] 

4.2.2.2 Stupeň bezpečnosti  

 Táto časť sa bude zaoberať metódou posúdenia stability kotvenej masy zeminy 

v podmienke dostupných a mobilizovaných síl.  

F.S. = Savail / Smob 

 Ak uvažujeme, že čistá kotviaca sila TNET = T0 (viď obrázok 4-5), potom platí 

predpoklad, že kotevné zaťaženie je rozdelené rovnomerne v koreni kotvy. Preto sily Ti 

a T0 budú závisieť na umiestnení plochy nespojitosti s ohľadom na koreňovú zónu. 

Napríklad čisté kotevné zaťaženie TNET (=T0) je vypočítané ako TDES * (L 2 / (L1 - L2)) 

a bude pôsobiť v smere kotvy. 

 Na obrázku 4-5 je silový diagram používaný pre stenu kotvenú v jednej úrovni. 

Stupeň bezpečnosti pre súdržné zeminy je definovaný ako pomer neodvodnenej 

šmykovej pevnosti ku mobilizovanej šmykovej pevnosti pozdĺž plochy nespojitosti: 
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F.S. = SC, avail / SC, mob  = (SU * L) / (SU, mob * L) 

SU = šmyková sila neodvodnenej zeminy 

L = dĺžka plochy nespojitosti 

Smob = mobilizovaná šmyková sila 

 Stupeň bezpečnosti pre nesúdržné zeminy závisí na uhle α, v ktorom je zahrnutá 

trecia zložka zemného odporu a nanáša sa od normály šmykovej plochy. Uhol je určený 

uzatvorením silového diagramu na obrázku 4-6b. Stupeň bezpečnosti je potom 

definovaný ako pomer dostupného šmykového odporu k mobilizovanému šmykovému 

odporu: 

F.S. = (N*tanφ) / (N*tanα) = tanφ / tanα  (N = Sϕ*cosα) 

 Ak ide o zeminu, ktorej pevnosť zaisťuje trenie a súčasne súdržnosť, musí  byť 

doplnená individuálna silová zložka tak, aby bol dosiahnutý rovnaký stupeň bezpečnosti 

pre oba prípady. Napríklad  SC, avail / SC, mob   musí byť rovné  tanφ / tanα . Takýmto 

iteračným postupom sa dá určiť výsledný silový diagram.  

 Silový diagram obsahuje aj sily HS a V, ktoré odpovedajú vodorovnému 

a zvislému zaťaženiu steny. Existuje konzervatívny predpoklad, podľa ktorého je možné 

tieto sily uvažovať ako rovné nule.  
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       a) súdržné zeminy            b) nesúdržné zeminy         c) zeminy so súdržnými 

           a nesúdžnými vlastnosťami 

Obr. 4-6:   Silový diagram pre stenu kotevnú v jednej úrovni [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Matúš Krško                                                           Posouzení stability kotevního systému 

 27 

5  PRÍKLAD 

 Analýzy stability popísané v predchádzajúcej kapitole budú názorne aplikované 

na konkrétny príklad kotvenej stavebnej jamy. Stabilitu svahu zabezpečuje záporová 

stena kotvená v jednej úrovni. 

5.1 Zadanie  

5.1.1 Geometria 

 Kotvená stavebná jama má hĺbku 4 metre. Úroveň kotiev je vo vzdialenosti 1 

meter od povrchu pôvodného terénu. Zapustenie do základovej pôdy je označené 

písmenom d. Kotvy sú v sklone 15° od vodorovnej roviny. Voľná dĺžka kotvy je 4 

metre, dĺžka koreňovej časti 3 metre. Analýzy a výpočty sa uvažujú na 1 meter bežný 

steny. Zo statického hľadiska je záporová stena uvažovaná s voľnou pätou. Schéma 

geometrie steny je zobrazená na obrázku 5-1.  

 

Obr. 5-1:   Schéma geometrie záporovej kotvenej steny 
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5.1.2 Charakteristiky základovej pôdy 

 Konštrukcia záporovej kotvenej steny je založená v dobre zrnenom piesku, ktorý 

má označenie S1. Zemina je uvažovaná ako uľahlá. Je charakterizovaná objemovou 

tiažou γ = 20 kN/m3, efektívnym uhlom vnútorného trenia φef = 34°, efektívnou 

súdržnosťou zeminy cef = 0 kPa. Uhol trenia medzi konštrukciou a zeminou δef = 0° pri 

výpočte vnútorných síl a hĺbky zapustenia steny do zeminy. Ďalej pri aplikácii analýzy 

pootočenia a metódy klinu sa uvažuje δd = φd/3. Uhly α a β sa uvažujú vo všetkých 

výpočtoch rovné nule. Hladina podzemnej vody nebola v tomto vzorovom príklade 

uvažovaná. 

5.2  Návrh a posúdenie stability záporovej kotvenej steny podľa ČSN 

73 0037 resp. EN 1997-1 

 Pri návrhu záporovej kotvenej steny podľa československej normy ČSN 73 0037 

sú vstupné charakteristické hodnoty uhlu vnútorného trenia φef, súdržnosti cef  a 

objemovej tiaže γ podelené koeficientmi bezpečnosti podľa tabuľky 5-1. Získané 

návrhové hodnoty majú označenie φd , cd, γd. 

 

Tab. 5-1:   Koeficienty bezpečnosti podľa ČSN 73 0037 

 Pri návrhu kotvenej steny podľa Eurokódu 7 sú uvažované štyri rôzne návrhové 

postupy: DA-1 Combination 1, DA-1 Combination 2, DA-2, DA-3. Každý z nich udáva 

parametrom zeminy a odporom (pasívnemu a kotevnému) rôzne koeficienty bezpečnosti 

podľa tabuľky 5-2.  
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Tab. 5-2:   Koeficienty bezpečnosti podľa EN 1997-1 [8] 

 Návrhové postupy DA-1 Combination 2 a DA-3 udávajú rovnaké koeficienty 

bezpečnosti okrem  koeficientu γa , ktorý nie je potrebný pri výpočte v tejto práci. Preto 

kombinácia DA-3 nie je aplikovaná na vzorový príklad. 

 Ďalšia zmena v Eurokóde 7 oproti československej norme ČSN je pri určovaní 

aktívneho a pasívneho zemného tlaku. Podľa európskej normy sú hodnotám týchto 

tlakov priraďované ďalšie koeficienty. Obrázok 5-2 udáva koeficienty, ktoré platia pre 

návrhové prístupy DA-1 Combination 2 a DA-3. Obrázok 5-3 platí pre DA-1 

Combination 1 a DA-2.  
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Obr. 5-2:   Koeficienty pre zemné tlaky pre DA-1 Combination 2 a DA-3 [9] 

 

 

Obr. 5-3:   Koeficienty pre zemné tlaky pre DA-1 Combination 1 a DA-2 [9] 
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5.2.1 Návrh zapustenia do základovej pôdy d, výpočet vnútorných síl 

 Výpočet bol vykonávaný podľa Bluma a bola uvažovaná redistribúcia zaťaženia. 

Ďalej popísaný postup je ručne spočítaný v prílohe A (pre ČSN). Výpočet podľa 

Eurokódu 7 bol vykonaný pomocou programu Excel. Súčasťou prílohy B sú výsledné 

schémy navrhnutých záporových kotevných stien spolu s priebehom vnútorných síl. 

 Na začiatku nebolo známe zapustenie steny do základovej pôdy a preto bolo vo 

výpočte uvažované ako neznáma hodnota d. Boli stanovené návrhové hodnoty uhla 

vnútorného trenia φd, súdržnosti cd , objemovej tiaže γd. Boli získané podelením 

charakteristických hodnôt koeficientmi definovanými v tabuľke 5-1 (pre ČSN) 

a v tabuľke 5-2 (pre EC7). Tieto hodnoty boli ďalej použité pri určovaní aktívneho 

a pasívneho zemného tlaku. Výsledné tlaky pre posúdenie podľa EC7 boli upravené 

podľa obrázkov 5-2 a 5-3. Hodnota pasívneho zemného tlaku bola redukovaná vo 

všetkých prípadoch na 70%. Zadaním podmienky σa = σp  bol určený bod, v ktorom je 

zaťaženie od zeminy nulové. Tento bod sa nachádza v hĺbke z0.  

 Ďalej bola do výpočtu aplikovaná redistribúcia zaťaženia, ktorá sa týka 

aktívneho zemného tlaku – došlo k redistribúcii aktívneho zemného tlaku. Základný 

obrazec zaťaženia sa premenil na redistribuovaný obrazec zobrazený na obrázku 5-4. 

Má tvar trojuholníka, ktorého vrcholy sú umiestnené na povrchu pôvodného terénu, 

v úrovni kotvy a v hĺbke z0.  

 

Obr. 5-4:   Redistribúcia podľa trojuholníka [7] 
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 V ďalšom kroku boli určené výslednice aktívnych a pasívnych zemných tlakov 

a ich ramená k bodu A, ktorý je umiestnený v stene na úrovni kotvy. Tieto hodnoty boli 

dosadené do momentovej podmienky podľa Bluma, ktorá hovorí že súčet momentov od 

aktívnych a pasívnych tlakov je v úrovni kotvy rovný nule. Výsledkom tejto podmienky 

bola kubická rovnica s neznámou d. Z tej bolo určené hľadané zapustenie kotvenej 

zapustenej steny do základovej pôdy. 

 Zavedením súčtovej podmienky posúvajúcich síl pôsobiacich na stenu bola 

získaná vodorovná zložka kotevnej sily F. Posledným krokom výpočtu bolo určenie 

posúvajúcich síl a ohybových momentov v stene.  

5.2.2 Analýza pootočenia 

ČSN: 

 Tento posudok bol uvažovaný s charakteristickou hodnotou uhlu vnútorného 

trenia φef , uhlu trenia medzi konštrukciou a zeminou δef , súdržnosťou cef a objemovou 

tiažou γ.  

 V prvom kroku boli definované šmykové plochy a tým aj uvažovaná masa 

zeminy vyčlenená bodmi A,C,D,E podľa postupu opísaného v podkapitole 4.2.1. Ďalej 

bola určená plocha uvažovaného telesa zeminy A (pomocou programu Autocad) 

a následne hmotnosť uvažovaného telesa zeminy W. Určenie smeru pôsobenia 

a veľkosti síl Pa , PA , Sϕ bolo vykonané podľa postupu v podkapitole 4.2.1.  

 Vznikol otvorený diagram síl. Pre uzatvorenie tohto útvaru bola graficky 

doplnená úsečka, ktorá predstavovala silu TMAX . Jej veľkosť reprezentovala hodnotu, 

ktorá bola dosadená do výslednej podmienky bezpečnosti. Vyššie popísaný postup 

výpočtu je aplikovaný na vzorový príklad v prílohe A. 

EC7: 

 Táto analýza bola uvažovaná s návrhovou hodnotou uhlu vnútorného trenia φd , 

uhlu trenia medzi konštrukciou a zeminou δd , súdržnosťou cd a objemovou tiažou γd. 

Tieto hodnoty sú totožné s hodnotami získanými v predchádzajúcom výpočte. Ďalší 
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postup posúdenia stability kotvenej záporovej steny je zhodný s postupom popísaným 

vyššie (podľa ČSN). Aplikácia tejto metódy na vzorový príklad je súčasťou prílohy B. 

5.2.3 Metóda klinu 

  Táto metóda posúdenia stability sa od predchádzajúcej odlišuje 

nejednoznačným určením šmykových plôch a tým aj uvažovanej masy zeminy. 

V analýze pootočenia prechádzala šmyková plocha bodom D, ktorý predstavoval stred 

koreňa kotvy. V metóde klinu môže prechádzať ktorýmkoľvek bodom koreňa kotvy. 

V tejto práci sú posúdené dva hraničné prípady umiestnenia šmykovej plochy – začiatok 

a koniec koreňa kotvy. Všeobecne je nutné vyhľadanie najhoršieho možného prípadu 

umiestnenia šmykovej plochy, ktoré dáva najmenšiu bezpečnosť. V tomto prípade by 

bolo nutné spracovať optimalizačný postup, ktorý je však už nad rámec tejto práce. 

Ďalej popísaný postup je aplikovaný na vzorový príklad v prílohe A. 

ČSN: 

 Overenie stability podľa metódy klinu bolo vykonané pomocou 

charakteristických hodnôt uhlu vnútorného trenia φef , uhlu trenia medzi konštrukciou 

a zeminou δef , súdržnosťou cef a objemovou tiažou γ, tak ako v predchádzajúcej 

podkapitole. 

 Rovnako ako pri analýze pootočenia sa určí plocha uvažovanej masy zeminy A, 

jej hmotnosť W, smer a veľkosť sily Pa. Veľkosť výslednice sily od pasívneho tlaku sa 

uvažuje rovnaká ako pri výpočte vnútorných síl. V tejto metóde ale pôsobí pod uhlom 

δd. Neznáma sila TNET pôsobí v opačnom smere ako návrhová kotevná sila TDES a jej 

veľkosť sa určí podľa vzorca z podkapitoly 4.2.2. 

 Získané sily sa usporiadajú do silového diagramu a koncové body sily Pa a TNET 

sa spoja úsečkou, ktorá predstavuje silu Sϕ. Potom sa určí uhol medzi novovzniknutou 

silou Sϕ a normálou k šmykovej ploche. Tento uhol má označenie α a ďalej sa dosadí do 

výsledného vzorca pre posúdenie stability.  
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EC7: 

 Overenie stability podľa metódy klinu bolo prezentované iba pre prípad ČSN. 

Pri aplikácii EC7 sa budú uvažovať návrhové hodnoty  uhlu vnútorného trenia φd , uhlu 

trenia medzi konštrukciou a zeminou δd , súdržnosťou cd a objemovou tiažou γd podľa 

tabuľky 5-2. 

5.3  Posúdenie stability záporovej kotvenej steny podľa MKP 

 V súčasnej dobe sa stále viac uplatňuje v technickej praxi metóda konečných 

prvkov. Za účelom overenia charakteru stability pomocou tejto metódy bol vytvorený 

model konštrukcie záporovej kotvenej steny v programe Plaxis 9. Išlo o kotvenú stenu 

navrhnutú pomocou ČSN. Do programu boli zadané všetky vstupné hodnoty vrátane 

charakteristík zeminy a geometrie. Pomocou funkcie PHI/C redukction bol zistený 

stupeň stability, ktorý bol rovný 1,67. Získaná šmyková plocha je na obrázku 5-5. 

 Vzniknutá šmyková plocha pre zadané vstupné parametre korešponduje so 

šmykovou plochou podľa obr. 5-6 [10]. Ide o poruchový stav, ktorý vychádza z metódy 

klinu.  

 

 

Obr. 5-5:   Pôvodná šmyková plocha 

získaná pomocou programu Plaxis 9 

Obr. 5-6:   Šmyková plocha vychádzajúca 

z metódy klinu [10] 
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 V ďalšej fáze bola analyzovaná šmyková plocha podľa obr. 5-7.  Upravovaním 

uhlu vnútorného trenia zeminy v programe Plaxis 9 bolo vo výsledku dosiahnuté 

klesanie stupňa stability. Úprava bola vykonaná podelením pôvodnej hodnoty uhlu 

vnútorného trenia φ = 34° dosiahnutým stupňom stability v predchádzajúcom kroku, tj. 

34/1,67 čomu odpovedá uhol pri hodnote φ = 20,4°. S týmito zmenami sa menila aj 

výsledná šmyková plocha a nakoniec mala tvar zobrazený na obrázku 5-8. Vzniknutá 

šmyková plocha má za stenou rovnaký priebeh ako plocha na obrázku 4-7. Pred 

konštrukciou steny vzniká pasívny klin, ktorý na obrázku z literatúry chýba. Vznik tohto 

klinu je zapríčinený pôsobením pažiacej konštrukcie na zeminu pred ňou. 

 
 

Obr. 5-7:   Šmyková plocha typická pri 

porušení pootočením 

Obr. 5-8:   Šmyková plocha po upravení 

uhlu φ 
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6  ZHRNUTIE 

 Na vzorovom príklade boli aplikované viaceré výpočtové postupy. Návrh 

kotvenej steny bol vykonaný pomocou medzného stavu podľa ČSN a EC 7. Boli 

získané štyri rôzne návrhy konštrukcie. Československá norma uvažuje s jedným 

návrhovým prístupom, na rozdiel od európskej normy, ktorá uvažuje s tromi. Následne 

boli všetky štyri návrhy konštrukcie posúdené podľa analýzy pootočenia. Na záporovú 

kotvenú stenu navrhnutú podľa ČSN bola aplikovaná i metóda klinu. 

6.1  Vyhodnotenie získaných výsledkov 

6.1.1 Prvý výpočtový krok – návrh zapustenia d, výpočet vnútorných síl 

 Výsledky z analýzy vnútorných síl a stability sú zhrnuté v tabuľke 6-1.  

 

Tab. 6-1:   Tabuľka výstupov 

 Podľa tabuľky 6-1 je zrejmé, že stanovenie zapustenia d podľa ČSN 73 0037 sa 

najviac priblížil návrhový prístup DA-1 Combination1. Ostatné návrhové prístupy 

dávajú vyššiu hodnotu d. 

6.1.2 Druhý výpočtový krok – posúdenie stability podľa analýzy pootočenia 

 Určenie stupňa bezpečnosti pomocou analýzy pootočenia podľa ČSN bolo 

uvažované s charakteristickými hodnotami. Preto má výsledný posudok tvar           

1,907 ≥ 1,5. Podmienka bezpečnosti bola prekročená na stranu bezpečnú o 27,1%. 

 Pri analýze pootočenia podľa Eurokódu 7 bol výpočet vykonaný podľa 

medzného stavu. To znamená, že boli uvažované koeficienty bezpečnosti podľa tabuľky 

5-1 a obrázkov 5-2 a 5-3. Pre zrovnanie bol vykonaný prepočet výsledkov z medzných 
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stavov na zdanlivý stupeň bezpečnosti. Pre návrhový prístup DA-1 Combination 1 

vyšiel 1,991. Výsledný posudok mal v tvar 1,991 ≥ 1,0. Podmienka bezpečnosti bola 

prekročená na stranu bezpečnú o 99,1%. Obdobne je to aj s ostatnými dvomi 

návrhovými postupmi. Bezpečnosť bola prekonaná podľa DA-1 Combination 2 o 21,8% 

a podľa DA-2 o 27,4%. 

6.1.3 Tretí  výpočtový krok – posúdenie stability podľa metódy klinu 

 Posúdenie podľa metódy klinu boli aplikované iba na kotvenú stenu navrhnutú 

podľa ČSN. Rovnako ako v analýze pootočenia podľa tejto normy boli vstupné hodnoty 

uvažované ako charakteristické.  

 Ako už bolo spomenuté vyššie, posudok podľa  metódy klinu bol aplikovaný na 

dva možné prípady uvažovaného telesa zeminy. V prvom posudzovanom prípade 

prechádzala šmyková plocha koncom koreňa kotvy. Dosiahnutý stupeň bezpečnosti je 

2,022. Pri požadovanej hodnote 1,5 to znamená, že bezpečnosť konštrukcie je zaručená.  

Stupeň bezpečnosti bol prekročený na stranu bezpečnú o 34,8%. V  druhom prípade 

prechádzala šmyková plocha začiatkom koreňa kotvy. Dosiahnutý stupeň bezpečnosti je 

1,467. Pri požadovanej hodnote 1,5 to znamená, že podmienka bezpečnosti nebola 

dosiahnutá. Tieto výsledky ukazujú, že je nutné vykonať analýzu pre rôzne pozície 

a tvary šmykovej plochy.  
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7  ZÁVER 

 Táto práca sa zaoberala problematikou stability kotevného systému. Za začiatku 

boli predstavené rôzne druhy stavebných jám. Väčšia pozornosť bola venovaná 

paženým stavebným jamám, konkrétne kotveným. Pre správne pochopenie 

problematiky bol popísaný technologický postup výstavby a poruchové stavy, ktoré 

môžu nastať v kotevnom systéme. Z rady poruchových stavov boli vybrané dva, ktoré 

reprezentovali porušenie kotevného systému stratou stability. 

 Z rôznych dostupných zdrojov boli vybrané dva postupy vhodné na posúdenie 

vnútornej  stability. Prvý postup je označovaný ako analýza pootočenia. V Európe je 

bežne používaný pri návrhu a posudku kotevných systémov a je označovaný ako 

metóda podľa Kranza. Druhý postup sa nazýva metóda klinu. Táto metóda je značne 

rozšírená v Amerike, kde je označovaná ako „sliding wedge“. V Európe je využívaná 

iba veľmi zriedka. Ďalej boli tieto dve analýzy stability aplikované na vzorový príklad.  

 Pred vykonaním tejto analýzy autor bakalárskej práce urobil návrh pažiacej 

konštrukcie. Návrh kotvenej záporovej steny bol vykonaný podľa ČSN a EC 7. 

Československá norma využíva jeden návrhový postup, na rozdiel od európskej normy, 

ktorá využíva tri. Z návrhu boli získané štyri rôzne konštrukcie, ktoré sa odlišovali 

hĺbkou zapustenia steny do základovej pôdy. Najmenšia hĺbka zapustenia bola 

navrhnutá podľa ČSN. Z návrhu podľa EC 7 sa jej najviac priblížil návrh podľa 

návrhového postupu DA-1 Combination 1 pre analyzovanú konštrukciu.  

 V ďalšom postupe boli všetky navrhnuté konštrukcie záporových kotevných 

stien posúdené pomocou analýzy pootočenia. Zrovnanie ČSN a EC bolo vykonané 

pomocou vyjadrenia „zdanlivého stupňa bezpečnosti“ pre medzné stavy EC 7. 

Posúdeniu podľa ČSN sa najviac priblížil posudok podľa návrhového postupu DA-1 

Combination 2 a DA-2 pre analyzovanú konštrukciu.  

 Nakoniec bola na záporovú kotvenú stenu navhnutú podľa ČSN aplikovaná 

metóda klinu. Výpočet bol vykonaný dva krát – pre šmykovú plochu prechádzajúcu 

začiatkom a koncom koreňa kotvy. Táto metóda je náročnejšia na výpočet, pretože je 

nutné posúdiť sériu možných klinov.  
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 ZÁKLADNÉ POUŽITÉ SKRATKY A SYMBOLY  

H [m]  hĺbka stavebnej jamy                           

γ   [kN/m3] objemová tiaž                                      

φ [°]  uhol vnútorného trenia zeminy                                           

c [kPa]  súdržnosť zeminy (kohézia)                                        

σa [kPa]  aktívny zemný tlak                                   

σp [kPa]  pasívny zemný tlak                              

σv [kPa]  zvislý zemný tlak                       

Ka [-]  súčiniteľ aktívneho zemného tlaku                          

Kp [-]  súčiniteľ pasívneho zemného tlaku                   

S [kN/m]            výslednica aktívneho/pasívneho zemného tlaku               

δ [°]  uhol trenia medzi konštrukciou a zeminou              

α [°]   uhol odklonu konštrukcie od vertikálnej roviny              

β [°]  uhol odklonu terénu za rubom konštrukcie od vodorovnej roviny            

A [m2]    plocha uvažovaného telesa zeminy                

W [kN/m]      tiaž telesa zeminy                      

F [kN/m]            vodorovná zložka predpínacej sily                       

rA [m]  rameno sily k bodu A                   

Q [kN/m]            posúvajúca sila               

M [kNm/m] ohybový moment                   

Pa     [kN/m]            sila od aktívneho zemného tlaku                 

PA     [kN/m]            sila od aktívneho zemného tlaku                         

Sϕ  [kN/m]  sila od trecej zložky odporu zeminy                       

Sc  [kN/m]  sila od plnej zložky odporu zeminy od jej súdržnosti            

T [kN/m]  kotevná sila                   

PP    [kN/m]         sila od pasívneho zemného tlaku 
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