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ABSTRAKT 

Cílem disertační práce je nalézt postupy pro zpracování dat získaných z protokolů o 
provádění kontrolních zkoušek zemních kotev ve smyslu možnosti jejich dalšího využití pro 
potřeby projekční praxe. Pro tento úkol bylo shromážděno 795 protokolů o provedené 
kontrolní zkoušce. Pro účely analýzy bylo nutné, aby kořen kotvy procházel homogenním 
prostředím. Po vyloučení protokolů kotev, které tuto podmínku nesplňovaly, vznikl soubor 
379 protokolů kotev instalovaných v rámci staveb prováděných v ČR v šesti různých typech 
zemin. Kotvy byly testovány podle ustanovení normy ČSN EN 1537:2001, platné do roku 
2013. 

V průběhu řešení byly sestaveny metodiky založené na metodách matematické statistiky, 
regresní analýzy a pravděpodobnosti. Primárním výsledkem zpracování dat pomocí metodiky 
vycházející z kombinace matematické statistiky a pravděpodobnostních simulačních metod je 
sada hodnot smluvního plášťového tření na kořeni kotvy pro různé typy zemin. Pomocí 
dalších sestavených metodických postupů založených na regresní analýze byl na základě 
získaných dat sestrojen pracovní diagram kotvy během jejího napínání a regresní model 
predikující velikost tečení kotvy v závislosti na délce její injektované a neinjektované části a 
na velikosti předpínací síly. Součástí práce je také dokumentace experimentálního ověření 
předpokladů vstupujících do předmětných metodik a zpracovaný příklad 
pravděpodobnostního výpočtu kotvené konstrukce využívajícího jejich výsledků jakožto 
vstupních hodnot. V práci je dále představena vytvořená softwarová aplikace sloužící 
k automatizaci úkonů spojených s řízením napínacích zkoušek zemních kotev a 
k automatickému vytváření protokolů o těchto zkouškách. 

Výsledky práce ve formě tabulkových hodnot velikosti plášťového tření doplňují a zpřesňují 
hodnoty používané v současnosti pro dimenzování kořenové části zemních kotev, a jsou tak 
využitelné pro projekční praxi. Přínosem práce jsou také metodiky samotné, které umožňují 
získat pro projektanta cennou informaci o reálné hodnotě velikosti plášťového tření na plášti 
kotvy i v jiné konkrétní lokalitě, než pro kterou byla hodnota vyřešena v této práci. Tuto 
informaci lze získat zpracováním dat, která původně nebyla zamýšlena k průzkumným 
účelům, která však zejména v oblastech intravilánu s rozsáhle probíhající výstavbou nebývá 
velkým problém získat. Stejně tak postupy pro sestrojení regresních modelů popisujících 
okamžité a creepové chování kotvy pod zatížením mohou být cennou pomůckou pro ověření 
předpokladů návrhu či ke kalibraci numerických modelů. Přínos aplikace pro řízení zkoušek a 
vytváření záznamů o zkouškách spočívá jednak v usnadnění práce při ručním výpočtu 
akceptačních kritérií, jednak v průběžném vytváření protokolu o zkoušce. Protokol vytvořený 
pomocí aplikace je zpracován plně v souladu s nově připravovanou normou pro zkoušení 
zemních kotev. Přidanou hodnotou pro případné budoucí výzkumné aktivity je ukládání 
záznamů v digitální formě. Z těchto záznamů lze jednoduše vytvářet databázi zkoušek, a na 
základě takto vybudované databáze pak pomocí popsaných metodik dále zpřesňovat návrhové 
parametry pro dimenzování zemních kotev. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The objective of dissertation is to find the approaches for processing the data extracted from 
the reports that document the performing of acceptance tests of ground anchors. The purpose 
of this activity is to allow further utilization of this data for designing practice. 795 test 
records were collected. It is essential for the correctness of analysis, that the whole anchor 
bond must be placed in homogeneous material. The records for anchors that don’t fulfilled 
this condition were removed. The set of 379 records of anchors installed in six different soil 
types during construction work in Czech Republic remained. All those anchors were tested 
according the demands of european standard ČSN EN 1537:2001, valid until 2013. 

The methodics based on the mathematical statistics, regression analysis and probability 
methods were compiled during solving the task defined above. The major result of data 
processing that was performed via methodics based on combination of mathematical statistics 
and probability simulation methods is the set of bond shear stress parameter values elaborated 
for variety of soil types. The regression model for determination of the force-displacement 
curve and the model predicting the creep behavior of loaded ground anchor were constructed, 
where the creep value is dependent on the tendon bond length, tendon free length and on the 
level of prestressing force. The description of full-scale experiment, whose results were used 
for verification of assumptions incorporated in relevant methodics, is included. The example 
of determining the probability of failure of anchored structure using the stochastic simulation 
technique is mentioned also, where the previously obtained results are used as input values for 
this calculation. Moreover, the software application serving for automatization of processes 
associated to conducting of the tests of ground anchors and to creating the test report is 
introduced. 

The results of performed analysis (i. e. the values of bond shear stress parameter) refine the 
values used for design of ground anchors recently and thus they are utilizable for designers in 
geotechnical engineering field. The benefit output of the dissertation are the proposed 
methodics itself, that enable to give the information about the expected actual value of the 
bond shear stress to the designer, on the various locations near them the ground anchors were 
constructed previously. This information is based on data, that were originally not intended as 
result of survey, but which are relatively easy to get, especially in urban areas with extensive 
construction activity. Alike the procedures leading to obtaining the models describing the 
force-displacement curves and creep behavior of anchors would be considered as a supporting 
tool for verification the assumptions of design and for numerical models calibration. The 
software application for keeping the ground anchor test records is presented in dissertation 
also. The test record elaborated by this application fulfills the demands of prepared draft of 
the european standard for ground anchors testing. The advantage of software application 
consists both in facilitation of calculation of acceptance criteria and in continuously creating 
the test record. The bonus of records worked up using proposed application for future 
research is the fact, that records are stored in digital files. Those can be relatively easily 
processed in sense of extend the database of test records for future analyses. 
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1. Úvod 

Realizace prvních horninových kotev byla provedena v třicátých letech minulého století 
v Alžíru (přehradní zeď Oued Fergoud a Cheurfas). Rozvoj kotevních systémů spojený s 
výzkumem začal pak na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století v Německu. 
V bývalém Československu se problematice kotvení věnovali v letech sedmdesátých např. 
autoři Hobst a Zajíc [1] či Mišove a Klein [2]. V současnosti je kotvení velmi frekventovanou 
metodou speciálního zakládání, která umožňuje přenos značných tahových sil ze stavební 
konstrukce do zemního prostředí, případně slouží ke stabilizaci zemního či horninového 
masivu samostatnými předepnutými horninovými kotvami. Používají se nejen jako podpory u 
pažení stavebních jam [3], [4], ale také pro zajištění stability zemních svahů včetně sanace 
svahů sesutých, pro stabilizaci stěn v zářezech a odřezech, pro stabilizaci tunelových portálů a 
stěn podzemních kaveren, pro zajištění stavebních konstrukcí proti vyplavání působením 
vztlaku, případně proti posunutí či překlopení [5]. Příklady použití viz obr. 1 

 

Dočasná kotvená pažící konstrukce 

 

Trvalá kotvená pažící konstrukce 

 

Kotvení základů 

 

Kotvení přehradních hrází 

 

Kotvení desek proti vztlaku 

 

Kotvení svahů 
 

Obr. 1 Příklady použití horninových kotev. Upraveno podle [6] 
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Při návrhu únosnosti horninové kotvy je v současnosti používána široká škála návrhových 
přístupů od převzetí doporučených tabulkových hodnot únosnosti přes analytické výpočetní 
vztahy po statistické a numerické modely, či v současnosti upřednostňovaný návrh na základě 
výsledků typových zkoušek, přehled viz [7], [8]. Při určování únosnosti horninové kotvy se 
vychází z předpokladu, který je v praxi při návrhu často uvažován – rovnoměrného rozdělení 
napětí podél pláště kořene kotvy, viz [9], [10], [11] etc. 

Návrh a posouzení kotev musí být prováděny podle metodiky mezních stavů [12] v souladu 
s normou pro navrhování geotechnických konstrukcí [13]. Postup spočívá ve stanovení 
návrhové hodnoty únosnosti proti vytažení kotvy Ra,d, a návrhové hodnoty konstrukční 
únosnosti kotvy. Návrhová hodnota Ra,d se odvodí z výsledků zkoušek z charakteristické 
hodnoty Ra,k [14]. 

Charakteristickou hodnotu únosnosti kotvy proti vytažení Ra,k lze stanovit rovněž výpočtem 
na základě znalosti geotechnických poměrů na staveništi s přihlédnutím ke zkušenostem 
z návrhu v obdobných základových poměrech [15] podle vztahu:  

  )( tbLdR  (1) 

Kde τ představuje charakteristickou hodnotu průměrného plášťového tření na plášti kořene 
kotvy. Na základě detailní rešerše dostupných doporučení, tuzemských [16] i zahraničních 
[17], [18], [2], pro návrh horninových kotev byl zjištěn značný rozptyl hodnot tohoto 
průměrného plášťového tření, doporučovaných pro návrh únosnosti horninových kotev. Jde 
přitom o parametr, který zásadním způsobem ovlivňuje zejména bezpečnostní a ekonomické 
ukazatele projektovaných prvků a konstrukcí.  

Cílem této práce je navrhnout postup pro definování parametru plášťového tření v konkrétním 
zemním prostředí metodami matematické statistiky pomocí zpětné analýzy provedených 
kontrolních zkoušek a prozkoumat další možnosti zpracování a využití záznamů o těchto 
zkouškách jakožto podkladů pro projekční praxi. 

2. Cíle disertační práce 

Cílem práce je stanovit velikosti plášťového tření pro vybrané typy zemin z kontrolních 
zkoušek horninových kotev a z těchto hodnot odvodit návrhové parametry pro dimenzování 
únosnosti kořene kotvy. Dílčím cílem je vytvoření metodiky pro zpracování dat z kontrolních 
zkoušek (hodnot posunů měřených v hlavě kotvy jednak okamžitě při dosažení maximální 
síly, jednak v čase za účelem stanovení velikosti tečení). 

Pro naplnění těchto cílů je vytyčen následující postup řešení: 

- Zpracování literární rešerše zaměřené na aktuální i historické normativní předpisy a 
ostatní dostupné publikace týkající se doporučení pro návrh, provádění a zkoušení 
zemních kotev 

- Získání dat z protokolů o výrobě a zkoušce zemních kotev  
- Vytvoření co možná nejobsáhlejší (v čase vymezeném pro disertační práci) databáze 

protokolů o výrobě a zkoušce zemní kotvy. 
- Odvození návrhových parametrů pro dimenzování zemní kotvy (smluvní 

charakteristická hodnota doporučeného plášťového tření pro konkrétní typy zemin), 
aplikací statistických a pravděpodobnostních přístupů. 

- Stanovení míry spolehlivosti návrhu provedeného podle různých vztahů na základě 
parametrů stanovených plně pravděpodobnostní metodou. 
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Odvození návrhových parametrů na základě statistického zpracování dat z reálných aplikací je 
v souladu se současným trendem navrhování nosných konstrukcí, který je však 
v geotechnické praxi prozatím omezený problematickým přístupem k většímu množství 
laboratorních dat potřebných pro získání statisticky významných výsledků (např. parametrů 
pevnosti, či deformačních parametrů zemin). Zpracování dosud nevyužitého potenciálu 
velkého množství dat z kontrolních zkoušek kotev tak může přispět k šíření tohoto trendu. 

3. Současný stav poznání problematiky zkoušení horninových 
kotev 

3.1. Principy funkce a instalace horninových kotev 

Horninové kotvy jsou složeny z kotevní hlavy, volné délky (která je předpínána a svým 
protažením umožňuje vnesení kotevní síly) a kořenové délky (jenž je do základové půdy 
upnuta prostřednictvím injektáže) a z protikorozní ochrany, jenž se liší podle uvažované doby 
životnosti projektované kotvy (dočasná / trvalá).  

Podle druhu použitého táhla se kotvy dělí na tyčové a pramencové (řez viz Obr. 3). 
Nejpoužívanějším materiálem pro táhlo je ocel. Pro tyčové kotvy se v České republice 
používá ocel 835/1030 nebo 1080/1230. Pro pramencové kotvy ocel 1620 MPa, 1800 MPa a 
1770 MPa. Z nich je nejpoužívanější ocel 1800 MPa. V zahraničí se používá ocel 
s označením 1570/1770 MPa nebo 1670/1860 MPa. Ve světě se také v poslední době začínají 
používat i táhla na bázi kompozitních [19] a anorganických materiálů. Práce [20] 
dokumentuje použití táhel z uhlíkových vláken ke kotvení svahů v Japonsku. Použití těchto 
typů táhla zůstává však v současnosti finančně nákladnou záležitostí. Typická dočasná kotva 
je schematicky znázorněna na Obr. 2 a Obr. 3. 

 

 

Legenda:  
1 – bod ukotvení v napínacím 
zařízení;  
2 – bod ukotvení v hlavě 
kotvy;  
3 – podkladní deska;  
4 - podbetonování;  
5 – kotvená konstrukce;  
6 – zemina;  
7 – vrt;  
8 – povlaková trubka;  
9 – táhlo;  
10 – kořen kotvy;  
Ltf,1 – volná délka táhla;  
Ltb,1 – kořenová délka táhla;  
Le – vnější kotevní délka táhla 

Obr. 2 Schéma dočasné horninouvé kotvy – podélný řez 
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Legenda: a – řez kořenem; b – řez kořenem v místě usměrňovacího prvku; c – řez táhlem; 
1 – stěna vrtu; 2 – cementový kámen injektovaného kořene; 3 – pramence; 4 – injektážní 

manžetová trubka; 5 – usměrňovací prvek; 6 – plastová trubka chránící volnou délku táhla;  
7 – výplň cementovou zálivkou 

Obr. 3 Schéma dočasné pramencové horninové kotvy – příčné řezy. Převzato z [15] 

 

Technologický postup instalace horninové kotvy spočívá ve vytvoření maloprofilových vrtů a 
jejich vyplnění zálivkou, v dopravě kotvy na staveniště a osazení do vrtu, v injektáži kořene 
kotvy, jejím případném následném opakování a v napínání táhla (současně s prováděním 
zkoušek kotev).  

Technologii maloprofilového vrtání (typ vrtného nářadí, druh výplachu, nutnost pažení vrtu 
atd.) je třeba zvolit s ohledem na materiál, ve kterém se bude vrt provádět. Příklady typických 
průměrů vrtů podle typu kotvy a základové půdy viz např. [16]. Příklad vrtného zařízení viz 
Obr. 4. 

 
Obr. 4 Provádění svislého vrtu pro typovou zkoušku na staveništi „Brno – Smetanova“; v popředí 

připravená vrtná kolona požadované délky. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

Bezprostředně po provedení vrtu je tento odspodu vyplněn zálivkou z cementové suspenze, 
typicky ve složení c:v = 2,5:1. Do takto připraveného vrtu je poté umístěna kotva. Kotvy jsou 
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vystrojeny centrátory a manžetovými trubkami tvořenými typicky PVC trubkou 32/3,6 mm 
s injekčními otvory průměru 6 mm překrytými gumovými manžetami. Vzdálenost manžet 
(etáží) je typicky 500 mm. První etáž je umístěna zpravidla 250 mm nad dolním koncem 
kotvy. Po cca dvanácti hodinách po osazení kotvy (za předpokladu použití cementu CEM 
II/A-S) lze zahájit injektáž kořene. V případě jiných cementů je třeba stanovit tuto dobu 
individuálně [16]. Injektování pomocí obturátoru se provádí od spodní etáže. Obturátor se 
umístí do pozice souhlasné s vrtem v manžetové trubce a pomocí injektážní pumpy (viz Obr. 
5) se zahájí vtlačování cementové suspenze do příslušné etáže, která je z obou stran utěsněna 
těsněním obturátoru. Směs tak začne pronikat otvorem v trubce, otevře manžetu, která otvor 
překrývá, protrhne zálivku a roztlačí ji proti stěnám vrtu. Není-li dosaženo předepsaného tlaku 
na stěnu vrtu, přistoupí se po zatvrdnutí směsi k jedné či více reinjektážím. 

 
Obr. 5 Pístová injektážní pumpa. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

Vlastní napínání kotvy lze provádět nejdříve za 10 dnů po dokončení injektáže kořene a 7 dnů 
po osazení a případném podlití kotevní desky. 

3.2. Napínání, zkoušení a akceptační kritéria pro předepnuté horninové 
kotvy 

Kotvy mají v řadě prvků speciálního zakládání staveb výsadní a poněkud zvláštní postavení, 
neboť každá z kotev, a to jak dočasných, tak i trvalých prochází v jistém stádiu svého 
provádění příslušnou zkouškou, která je asociována s její aktivací napínáním – vnesením 
předpětí. Tahová síla se přenáší do horniny v oblasti kořene kotvy. Napínání kotev je činnost, 
při které se 

- vnáší síla do stavební konstrukce, jejíž součástí je kotva i horninové prostředí, 
- zjišťuje únosnost kotvy v konkrétním horninovém prostředí, ověřuje navrhovaná 

konstrukce kotvy a technologie její realizace. 

Kontrolované veličiny stanovené na základě standardizovaných postupů zkoušení poskytují 
všechny důležité údaje pro posouzení vhodnosti a účinnosti instalované kotvy jako 
základového prvku stavební konstrukce. Pomocí zkoušek horninových kotev je také možné 
posuzovat plnění podmínek provozuschopnosti kotvení. Provádění zkoušek může odhalit 
možné chyby vzniklé během návrhu či instalace prvku a vyloučit tak potenciálně nebezpečné 
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situace, které z nich plynou. Následující kapitoly shrnují informace o technologii napínání 
zemních kotev, o vývoji a současném stavu provádění napínacích zkoušek v České republice i 
ve světě. 

3.3. Metody aplikace předpětí 

Pro vlastní napínání se používá napínací zařízení vybavené siloměry a zařízením s možností 
měření deformací (protažení) táhla kotvy. Napínací zařízení pro tyčové i pramencové kotvy 
včetně siloměrů musí být podle evropského prováděcího standardu [21] prověřeno a 
kalibrováno v intervalu po 6 měsících (v ČR platí interval povinného ověřování 1 rok). 

Konstrukce napínacího zařízení závisí na typu táhla kotvy a kotevní hlavy. Navíc musí 
splňovat požadavky vyplývající ze specifické funkce kotev předepjatých do horninového 
prostředí. Musí tedy umožňovat předpínání ve stupních, uvolňování, udržování síly na 
stanoveném stupni v delším časovém rozmezí, překotvení, odkotvení apod. 

3.3.1. Napínání momentovým klíčem  

Technologie napínání prostřednictvím momentového klíče, viz Obr. 6, připadá v úvahu pro 
krátké tyčové kotvy s menším předpětím. Předpětí je do těchto kotev vnášeno utahováním 
matice našroubované na závitovou tyč – táhlo kotvy – předepsaným momentem. Matice spolu 
s roznášecí ocelovou podložkou zajišťuje upnutí tyčové kotvy ve stavební konstrukci. Při 
větším předpětí se napínání provádí pomocí hydraulických zařízení, viz Obr. 8, a utažením 
matice se pouze zajistí získané předpětí. 

 

 

 

Legenda:  
Grout pad – podbetonování 
Bearing plate – roznášecí deska 
Torque wrench – momentový klíč 
Locking nut – kotevní matice 
Rock bolt – předpínací tyč 

 

 

 

 

Obr. 6 Napínací zařízení pro předpínání momentovým klíčem. Převzato z [7] 

 

Mezi krouticím momentem a tahovou silou v kotvě lze předpokládat přímý vztah, nicméně 
jak potvrdila četná kontrolní měření [7], [1], přepočet velikosti předpětí z velikosti krouticího 
momentu je poměrně nepřesné (až ± 25 %). Pro velikost krouticího momentu Tq potřebného 
k vyvození tahové síly Tt v tyči je možné použít následující převodní vztah: 
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qt TcT   
 

(2) 

kde velikost koeficientu c je stanovena v kontrolovaných laboratorních zkušebních 
podmínkách. Do uvažovaného vztahu vstupuje průměr tyče, úhel stoupání závitu, a především 
třecí odpor matice při otáčení na závitu a na roznášecí desce. Někdy také dochází 
k nechtěnému namáhání předpínací tyče krouticím momentem. Tomu lze účinně zabránit 
nanesením vhodného lubrikantu snižujícího tření mezi matici a roznášecí desku. 

3.3.2. Napínání napínacím lisem 

Aplikace předpínací síly přímo pomocí hydraulických lisů, viz Obr. 7, je nejpoužívanější 
metodou vnášení předpětí. Pří středních a větších velikostech zatížení jde o jedinou možnou 
alternativu. 

 

 

Legenda: 
Grout pad – podbetonování 
Bearing plate – roznášecí deska 
 Nut – matice 
Rock bolt – předpínací tyč 
Coupling – spojka 
Chair – podstavec napínacího 
lisu 
Slot – otvor v podstavci 
napínacího lisu 
Bolt extension – nastavená 
předpínací tyč 
Hydraulic hollow ram-jack – 
hydraulický dutý napínací lis 
Pump pressure gauge – ukazatel 
tlaku oleje čerpadla 
Hydraulic pump (manual) – 
ruční olejové čerpadlo 

 

Obr. 7 Schéma napínacího zařízení pro předpínání tyčové kotvy pomocí hydraulického lisu [7] 
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Konstrukční provedení napínacích lisů a jejich pohonu se liší podle typu napínaného táhla a 
velikosti vnášené síly. Příklad lisu s ruční pumpou pro napínání tyčových kotev viz Obr. 8 

 
 

 

Obr. 8 Napínací zařízení ENERPAC Model GF 813B (nahoře) s ruční olejovou pumpou (dole). Foto 
autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

Příklad napínacího zařízení pro lanové kovy s čerpadlem poháněným elektromotorem viz 
Obr. 9. Tuto sestavu lze používat i v obtížně přístupných lokalitách, neboť ji lze přemisťovat 
manuálně.  

  
Obr. 9 Napínací lis pro čtyřpramencové lanové kotvy (vlevo) a olejové čerpadlo PAUL 77-220-00 

(vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 
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Pro větší předpínací síly se používají výkonnější sestavy napínacích zařízení, viz např. Obr. 
10.  

 
 

Obr. 10 Napínací lis TENSA pro sedmipramencové kotvy (vlevo) a olejové čerpadlo na podvozku 
PAUL paul hydraulikaggregat 77-220-00 (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

Čerpadla bývají u těchto systémů osazena na kolových podvozcích a pro manipulaci 
s napínacím lisem je již nutná strojní mechanizace viz Obr. 11 

 
 

Obr. 11 Osazování napínacího lisu TENSA pomocí bagru s pásovým podvozkem. Foto autor; archiv 
projektu FR-TI4/329 

 

Napínací lisy na Obr. 9 a Obr. 10 jsou konstruovány pro napínání vícelanových systémů jako 
jednoho celku. Specifický napínací systém je potřebný v případě napínání tzv. SBMA kotev 
s děleným kořenem [22], [23], kdy je třeba v každém laně táhla vyvodit jinou deformaci. 
V takovém případě je třeba použít systém jednolanových napínacích pistolí, viz Obr. 12. 
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Obr. 12 Napínání táhla šestipramencové SBMA kotvy pomocí jednolanových pistolí Martinetto 

tipo TTM 300kN-100 (vlevo); napojení pistolí na rozdělovač tlaku (vpravo nahoře); olejové 
čerpadlo ENERPAK ZG Series na kolovém podvozku (vpravo dole). Foto autor; archiv projektu 

FR-TI4/329 

 

3.4. Obecná doporučení pro napínání 

Obecná doporučení pro napínání jsou daná normativně. Např. norma ČSN EN 1537 [21] 
uvádí mimo jiné následující požadavky a podmínky. 

- Napínání a zkoušení se nemají provádět před zatvrdnutím injekční směsi v kořenové 
části, tj. ne dříve než po 7 dnech od poslední injektáže. Ze strany investora, případně 
dodavatele, mohou vznikat tlaky na zkracování doby mezi ukončením poslední 
injektáží kořene kotvy a napínáním. Je však třeba striktně dodržovat stanovený čas 
potřebný k nabytí únosnosti cementové zálivky. V soudržných zeminách je třeba vzít 
do úvahy také minimální dobu, během které zemina po osazení kotvy konsoliduje a 
regeneruje, a nezahajovat napínání kotvy před uplynutím této doby. 

- Použité napínací zařízení musí napínat kotevní svazek jako jeden celek. Při použití 
napínacího zařízení, které napíná jednotlivé pramence postupně (např. pomocí 
napínacích pistolí na Obr. 12), musí být toto vybaveno měřícím zařízením schopným 
změřit okamžitou celkovou sílu v kotevním svazku (viz kapitola 3.5). Napínací 
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zařízení musí mít takovou kapacitu, aby dokázalo předepnout kotevní svazek na 
předepsanou zkušební sílu v rámci jmenovitého tlaku čerpadla. 

- Kotva se vždy napíná plynule tak, aby nebyla namáhána rázy, ani dynamicky. 
- Před začátkem každého napínání je třeba detailně určit postup napínání a formu vedení 

záznamů o napínání a s ním související napínací zkoušce. Je-li vyžadován specifický 
postup napínání nebo přitěžování, musí to být jednoznačně určeno v návrhu. 

Následující odstavce jsou věnovány popisu technologie napínání kotev pomocí hydraulického 
lisu. Pro napínací práce je možno volit z velkého množství dodavatelů a jejich napínacích 
systémů. Bez ohledu na široký sortiment se postup napínání v níže popsaných základních 
bodech neliší. 

1. Pramence táhla kotvy musí přečnívat před líc konstrukce v dostatečné délce, aby je bylo 
možné uchopit do čelistí napínacího lisu. Konstrukční detail uložení kotevní hlavy na stavební 
konstrukci musí umožňovat nasazení hydraulického lisu, viz Obr. 13. Při návrhu stavební 
konstrukce je nutno zohlednit minimální pracovní prostor a bezpečnost práce. 

 
Obr. 13 Vybedněný kotevní sklípek v mostní opěře pro osazení napínacího lisu a následně pro 

zhotovení protikorozní ochrany hlavy kotvy. Přečnívající lana pro osazení napínacího lisu s dočasnou 
ochranou proti korozi. Stav před odbedněním (vlevo); po odbednění (vpravo) Foto autor; archiv 

projektu FR-TI4/329 

 

2. Před nasazením lisu se na pramence navlékne kotevní objímka a kotevní kuželíky. 
Jednotlivá lana se pomocí montážních pomůcek – tzv. vidliček – zafixují v potřebné poloze a 
zasunou do napínacího lisu, viz Obr. 14. 

  
Obr. 14 Kotevní hlava s osazenými kuželíky (vlevo) a pohled do napínacího lisu se zasunutými lany 

(vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 
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3. Po nasazení lisu na kabel je nutno zkontrolovat, zda jsou jednotlivá lana souosá s lisem a 
zda se nekříží a že čelo lisu dosedá celou plochou na kotevní objímku. Poté je možno ukotvit 
napínaný kabel kotevním zařízením lisu, viz Obr. 15, (pokud není lis vybaven automatickým 
kotvícím zařízením).  

  
Obr. 15 Kotevní zařízení lisu –boční pohled na kotevní zařízení z (vlevo). Kotevní zařízení 

s ukotvenými lany osazené na lisu (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

4. Sevření táhla kuželíky by nemělo způsobit žádné zářezy na lanech, viz Obr. 16. Nesmí dojít 
k otlačení materiálu konstrukce pod hlavou kotvy a nesmí dojít k poškození protikorozní 
ochrany kotvy.  

 
Obr. 16 Zářezy na laně od čelistí kotevního zařízení lisu. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

5. Přesný postup napínání včetně velikosti zkušební síly, případně zaručené síly, je předepsán 
zkušebním postupem v projektové dokumentaci. Je-li při napínání vyčerpán zdvih lisu, nebo 
je-li dosaženo požadované předpínací síly v kabelu, sníží se tlak oleje v lisu, čímž se dosáhne 
pomocí svěrného účinku kuželíků upnutí pramenců v kotevní objímce. Dojde k pokluzu a 
snížení předpětí kotvy. Díky stálému účinku tření mezi klínky a pramenci činí pokluz v kotvě 
při ukotvení maximálně 6 mm [24]. Tato hodnota je shodná pro všechny druhy pramenců. Po 
uvolnění tlaku v napínacím zařízení dojde k uvolnění lan a lis je možné sejmout z kabelu. 

6. Kompenzace pokluzu v kotvě je možné dosáhnout podložením kotevní hlavy. Hydraulický 
lis se pomocí stojanu opře o roznášecí desku, následně se opětovně zvýší tlak v lisu a objímka 
se oddálí od roznášecí desky. Do vzniklé mezery se vloží distanční podložky. 
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3.5. Měření hladiny napínací síly 

Sledovat sílu v táhle kotvy v průběhu realizace napínací zkoušky lze obvykle dvěma 
užívanými postupy: 

- využitím napínacího zařízení použitého pro instalaci kotev (hydraulický lis / pistole),  
- osazením jednoúčelovou sadou měřidel určených speciálně pro sledování kotev. 

Odstavce 3.5.1 a 3.5.2 se stručně věnují některým uvedeným metodám a popisu používaných 
měřidel. 

3.5.1. Využití napínacího zařízení použitého pro instalaci kotev 

Tento způsob měření napínací síly je technicky poměrně jednoduchý, avšak poměrně přesný, 
neboť působící sílu lze snadno určit ze znalosti plochy pístu použitého hydraulického válce a 
tlaku působící kapaliny. Tlak kapaliny ukazuje zpravidla přímo manometr čerpadla, viz Obr. 
17, což je zařízení pravidelně ověřované podle požadavků prováděcích norem. Pokud s ním 
obsluha zařízení manipuluje správným způsobem a ve stanovených intervalech ověřuje jeho 
přesnost, je možné se na jeho údaje spolehnout.  

  
Obr. 17 Manometr ENERPAC (vlevo) a PAUL (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

Případná zásadní odchylka se navíc ukáže při další kalibraci/ověření přesnosti manometru. 
Dokladem o provedené kalibraci napínacího zařízení je kalibrační list, jehož součástí je 
tabulka převodu hodnoty tlaku kapaliny na velikost napínací síly, viz Obr. 18, jež slouží na 
stavbě mimo jiné k řízení velikosti vnášené síly do kotvy. 
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Obr. 18 Kopie kalibračního listu napínacího zařízení – tabulky závislosti tlaku kapaliny a napínací 

síly. Převzato z [25] 

 

3.5.2. Jednoúčelová měřidla pro sledování stavu kotev 

Jednoúčelová měřící zařízení pro sledování sil působících v táhle kotvy jsou obvykle založena 
na využití siloměru, zabudovaného v hlavě kotvy, tvořeného deformačním tělesem vhodného 
tvaru. Vhodnou metodou se převede deformace těles působící silou na jinou, dobře 
zobrazitelnou veličinu. Obvyklý je převod na hydraulický tlak měřený manometrem nebo 
snímačem tlaku, a především převod na elektrické veličiny prostřednictvím tenzometrů. 
Hydrostatický způsob měření je zobrazen na Obr. 19. 

 

  

Obr. 19 Jednoúčelové hydrostatické měřidlo kotevní síly (vlevo); schéma zařízení (vpravo). Převzato z 
[26] 
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Pokud se převádí deformace na elektrické veličiny, děje se tak obvykle ve snímačích, jimiž je 
deformační těleso siloměru vybaveno. V jednom siloměru bývá obvykle více kusů snímačů. 
Dva významně rozšířené typy snímačů jsou strunový (schéma viz Obr. 20 vlevo) a 
tenzometrický odporový (schéma viz Obr. 20 vpravo).  
  

  

Obr. 20 Strunový snímač (vlevo) a snímač s fóliovými odporovými tenzometry (vpravo). Převzato z 
[26] 

 

Zapojení a rozmístění snímačů v siloměru bývá voleno tak, aby eliminovalo nesouosost 
montáže snímače v hlavě kotvy nebo nesouměrnost zatížení. Příklad takového siloměru je na 
Obr. 21 vlevo, instalace obdobného siloměru v hlavě kotvy pak na Obr. 21 vpravo a na Obr. 
22. 

 
Obr. 21 Strunové snímače síly firmy Soil Instruments LTD dvou velikostí a příklad instalace takového 

snímače v hlavě kotvy (Vibrating Wire Load Cell DS). Převzato z [27] 
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Legenda: 
Rock Bolt – kotva 
Anchor nut – předepínací matice 
Anchor plate – kotevní hlava 
Load cell – siloměr 
Bearing plate – roznášecí deska 
Signal cable – kabel 

 

Obr. 22 Schematický nákres použití siloměru instalovaného v hlavě kotvy (Geokon 4900). Převzato z 
[28] 

 

Například firma GEO Instruments nabízí ucelený systém pro monitoring stavu napětí táhla v 
hlavě kotvy. Svoje řešení nazývá SAM (Soil Anchor Monitor). Měřící část systému, viz Obr. 
23, představuje siloměr, připravený pro instalaci přímo do hlavy kotvy.  

 
Obr. 23 Siloměr přístroje SAM z rubové strany a rozložení napjatosti na deformačním tělese siloměru. 

Převzato z [29] 

 

Otvory v tělese siloměru prochází kotevní lana, která se při montáži upevní vloženými 
kotevními kuželíky. Uzpůsobení siloměru pro použití čelistí ukazuje Obr. 24. V podstatě lze 
celý siloměr použít místo kotevní hlavy kotvy. (Základní parametry zařízení: hmotnost cca 5 
kg, rozsah 100-1000 kN, přesnost +/- 10 kN, rozlišení +/-1 kN). 
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Obr. 24 Pohled na siloměr SAM z lícové strany – kuželové otvory určené pro vložení čelistí (vlevo); 
monitorovací přístroj pro odečet hodnot ze siloměru (vpravo). Převzato z [29] 

  

3.6. Měření deformace táhla  

V předchozí kapitole 3.5 byly shrnuty postupy měření napínací síly v průběhu provádění 
napínací zkoušky horninové kotvy. Druhou veličinou, kterou je nutno v průběhu zkoušky 
sledovat a zaznamenávat je deformace táhla kotvy. I v případě měření této veličiny lze použít 
více metod, popsaných dále. 

3.6.1. Měření analogovým mikrometrem 

Jednou z možnosti měření deformací v průběhu napínací zkoušky je použití analogového 
úchylkoměru s „nekonečnou dráhou“ (mikrometru). Úchylkoměr je upevněn na stativu, který 
je měřící základnou a je umístěn tak, aby nebyl v kontaktu s napínanou konstrukcí. Lanko se 
upevní na konec pramence přečnívající z napínací pistole a vede se přes kladku, umístěnou na 
zadní straně úchylkoměru, viz Obr. 25A, Konec lanka se zatíží olovnicí. Je důležité, aby směr 
lanka od pramence k mikrometru byl rovnoběžný se směrem pramence. Na stativ lze umístit i 
druhý mikrometr a stejným principem měřit i deformaci kotvené konstrukce, viz Obr. 25B. 
Posuny je pak nutno opticky odečíst a ručně zapsat do protokolu o zkoušce. 
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Legenda: A – měření deformace táhla kotvy; B – měření deformace kotvené konstrukce 
Obr. 25 Měření posunů analogovým úchylkoměrem. Princip měření (vlevo); detail ukotvení lanka 

k pramenci táhla (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 

 

3.6.2. Měření lankovým potenciometrem 

Jinou metodou měření deformací je použití lankových potenciometrů, připojených přes 
ústřednu k zobrazovací jednotce, např. PC. Potenciometr musí být stejně jako v předchozím 
případě připevněn k nezávislé měřící základně, např. stativu, nespojené s kotvenou 
konstrukcí. Výhodou této metody oproti metodě analogové je vytváření kontinuálního 
záznamu zkoušky. Jedná se však o metodu jednak technicky náročnější (je třeba zajistit 
přívod elektrické energie pro napájení ústředny a PC) a jednak finančně nákladnější. Měření 
deformace pomocí potenciometrů lze opět provádět pomocí ukotveného ocelového lanka, viz 
Obr. 25 vpravo. Dále lze obdobným způsobem měřit deformaci kotvené konstrukce, nebo 
např. výsun pístu napínací pistole, viz Obr. 26. 

 

 
Obr. 26 Detail osazení potenciometru pro měření velikosti výsunu pístu napínacího lisu. Foto autor; 

archiv projektu FR-TI4/329 

 

B 

A 
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3.7. Historický vývoj norem pro zkoušení horninových kotev  

Při pohledu na praxi při provádění zkoušek v Evropě v uplynulých čtyřech desetiletích lze 
vysledovat široký okruh zkušebních metod a akceptačních kritérií obsažených v národních 
normách a doporučeních pro provádění injektovaných zemních kotev. I když se zkoušky 
v některých detailech odlišují, lze všechny metody rámcově zařadit do jedné ze tří hlavních 
skupin založených na zkušební praxi prováděné ve Francii, Británii a Německu. 

Pro přehlednost je terminologie jednotlivých předpisů analogicky převedena na názvosloví 
české prováděcí normy ČSN EN 1537 [21]. Obecně lze, podle nároků na jejich provádění, 
rozlišit následující druhy zkoušek:  

a) Typové zkoušky  

Pro všechny kotevní práce, jejichž výsledkem jsou trvalé kotvy, se provedou dvě až tři 
zkoušky s maximálním zatížením rovným dvojnásobku projektované zaručené síly a dále až 
do porušení. Je-li to účelné a ekonomicky přijatelné, lze po provedení zkoušky kotvu odkopat. 
Na odkopané kotvě lze pozorovat stav táhla po zkoušce; délku, tvar, stav a mechanismus 
porušení kotevní délky či stav protikorozní ochrany. Z hlediska požadavků na měření a čas se 
jedná o nejnáročnější typ zkoušky. Příklad konfigurace zařízení pro provádění typové 
zkoušky viz Obr. 27. 

 
Obr. 27 Příprava typové zkoušky na staveništi „Brno – Smetanova“. Foto autor; archiv projektu FR-

TI4/329 

 

 



33 
 

b) Ověřovací zkoušky  

Ověřovací zkoušky mají obecně za úkol prokázat vhodnost použití kotvení v konkrétních 
podmínkách daného staveniště. Kotvy podrobené ověřovací zkoušce mohou být následně 
použity jako systémové, nebo mohou být provedeny nad rámec kotevních prací (v závislosti 
na použité prováděcí normě a smluvních podmínkách). Kotvy mají být provedeny podle 
specifikace pro kotvy systémové. Časté označování těchto kotev jako „speciální“ vyplývá 
z toho, že jejich provádění a zkoušení si vyžaduje více času a vyšší finanční náklady, než je 
třeba pro běžné systémové kotvy. 

c) Kontrolní zkoušky  

Hlavním účelem zkoušky je změřit skutečný stupeň bezpečnosti prvku při krátkodobém 
přetížení na hodnotu 150 % zaručené síly (hodnota se liší v souladu s požadavky prováděcích 
norem). Kromě toho lze z pracovního diagramu kotvy vyhotoveného v průběhu zkoušky 
provést porovnání předpokládaného a skutečného chování prvku. V neposlední řadě slouží 
tento typ zkoušky k prokázání stabilního chování prvku po zakotvení síly na hodnotě její 
zaručené velikosti. Tyto běžné kontrolní zkoušky jsou spojeny s napínacími pracemi a 
s měřeními [7]. 

Součástí všech druhů zkoušek jsou zkoušky creepové, prováděné nejpodrobněji v zeminách 
náchylných k tečení. To je v zeminách, ve kterých se deformace při konstantním zatížení 
neustaluje, ale v čase spojitě roste. Jde například typicky o tuhé jíly se střední až vysokou 
plasticitou. V těchto základových podmínkách se zkušební zatížení udržuje po dobu 
dostatečně dlouhou k získání křivek posunu v závislosti na čase.  Jedním z prvních předpisů, 
který uvažoval účinky tečení, byl Kleinův návrh československé prováděcí normy ON 73 
1008 [30] z roku 1974. Ten předepisoval zatížení dočasných kotev na velikost zatížení 1,2×P0. 

Trvalé přetvoření z titulu zvýšení zatížení z P0 na 1,2×P0 se nemělo zvýšit o více než 10 % 
přetvoření naměřeného při dosavadním měření. Velikost tečení neměla překročit hodnotu 
0,135 mm/m volné délky pro každý následující desetinásobek času. V příkladu uvedeném na 
Obr. 28 musí tedy být přetvoření menší než 0,02 mm/m a celkový pozorovací čas musí být 
min. 10 min. 

 

Legenda: 
Displacement – přetvoření 
Tendon free length – volná délka táhla 

 

Obr. 28 Grafické znázornění požadavků na zkoušky tečení. Převzato z [7] 
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Podrobnější informace týkající se tečení jsou zmíněny dále jako součást popisu zkoušek a 
akceptačních kritérií, viz 3.13. 

3.8. Historické postupy zkoušení kotev pro kontrolní zatěžovací zkoušky  

Nejvíce prováděnými zkouškami zemních kotev z hlediska objemu prací jsou zkoušky 
kontrolní. Kontrolní zkouškou musí projít každá systémová kotva, která má být dočasnou či 
trvalou součástí konstrukce. Pro představu o zkušební praxi a jejím vývoji v průběhu 
minulých desetiletí jsou dále uvedeny stručné charakteristiky zkušebních postupů pro tuto 
třídu zkoušek v závislosti na národních normách. 

3.8.1. Kontrolní zkoušky podle DIN 4125 (1972, 1974) 

a) Kontrolní zkoušky Typ I – dočasné kotvy 

V souladu s požadavky normy [31] musí být každá systémová kotva nejprve zatížena silou 
rovnou Pa = 0,1×Pt0,1k (Pt0,1k odpovídá únosnosti táhla při zatížení způsobujícím 0,1 % trvalé 
protažení). Poté je napnuta na hodnotu síly 1,2×P0 (120 % zaručené síly) v jednom napínacím 
kroku. Hladina síly 1,2×P0 je udržována po dobu nejméně 5 min v nesoudržných a 15 minut 
v soudržných zeminách. Po tuto dobu se měří protažení kotvy. Je-li vzdálenost mezi 
injektovanými kořeny jednotlivých kotev menší než jeden metr, měly by tyto být napínány a 
měřeny současně. 

b) Kontrolní zkoušky Typ II – dočasné kotvy 

Pro prvních 10 napínaných kotev a pro každou desátou z dalších prováděných je předepsána 
rozšířená procedura s měřením protažení od hodnoty předtížení Pa. Přírůstky zatížení pak jsou 
0,4×P0; 0,8×P0; 1,0×P0 a 1,2×P0. Pozorovací časy na maximální hladině napínací síly jsou 
shodné se zkouškou typu I. Po odtížení na hodnotu Pa se zaznamenají trvalé deformace. Poté 
je táhlo dopnuto na hodnotu 1,0×P0 a tato síla je zakotvena. Z Obr. 29 je patrné rozdělení 
dočasné a trvalé deformace pozorované v průběhu zkoušky. 

 

Legenda: 
T0 – předtížení, v textu značeno Pa 
Tw – Working load. Odpovídá hodnotě zaručené 
síly značené v textu P0 

Δx – celkové přetvoření 
Δxe – pružná složka přetvoření 
Δxp – trvalá složka přetvoření 

 

Obr. 29 Záznam průběhu kontrolní zkoušky Typ II – DIN 4125,1972. Převzato z [7] 
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c) Kontrolní zkoušky Typ III – dočasné kotvy 

Nejméně 5 procent z celkového počtu kotev musí být zkoušeno na hladině síly rovné 1,5×P0, 
přičemž tato hodnota nesmí překročit hodnotu 0,9×Pt0,1k. 
 

d) Kontrolní zkoušky – trvalé kotvy 

Podle DIN 4125 (1974) [31] má být každá systémová kotva podrobena zatížení rovnému 
velikosti síly 1,5×P0. Napínání začíná na hodnotě Pa a po dosažení síly P0 je provedeno 
předběžné čtení. Poté je kotva odtížena na hodnotu síly Pa a znovu napnuta na hodnotu P0 
s dodatečným čtením. Trvalé přetvoření je měřeno na hladině zatížení Pa. Pro prvních 10 a 
následně každou desátou kotvu je zkušební zatížení nanášeno v přírůstkové formě 0,4×P0; 
0,8× P0; 1,0×P0; 1,2×P0 a 1,5×P0. Kotva je poté odtížena na hodnotu Pa, znovu napnuta na 
hodnotu P0 a zakotvena. Přetvoření na hladině zatížení 1,5×P0 se zaznamenává v čase 1, 2, 3, 
5, 10 a 15 minut. Je-li hodnota posunu mezi 5 a 15 minutou vyšší než 0,5 mm má se v měření 
pokračovat kvůli možnému creepovému chování zeminy. 

3.8.2. Kontrolní zkoušky podle Bureau Securitas (1972) 

Norma předepisuje zkušební sílu velikosti 1,2×P0 pro dočasné, respektive 1,3×P0 pro trvalé 
kotvy. V případě trvalých kotev navíc má být 5 % z celkového počtu prvků zkoušeno na 
hodnotu síly rovnou 1,5×P0. Hodnoty zkušební síly však nekorelují s pevností materiálu 
předpínací oceli. Norma proto doporučuje dbát zvýšené opatrnosti při překročení meze 
pružnosti táhla. Cyklické napínání začíná na hodnotě (0,15 – 0,2)×P0. Minimální počet cyklů 
pro sestavení pracovního diagramu kotvy je 5. Zkušební síla má být v píscích udržována po 
dobu 1–2 min, během kterých nemá posunutí překročit 1 mm. Pozorovaná volná délka kotvy 
má spadat mezi její teoretickou hodnotu až teoretickou hodnotu plus 50 % délky kořene. 
V případě dočasných kotev je přijatelná i pozorovaná volná délka rovná 90 % délky 
teoretické. V soudržných zeminách má být zkušební síla udržována po dobu 5 min, během 
kterých v grafu posun-čas má vykazovat dostatečnou shodu s kotvami podrobenými 
creepovým zkouškám. Současně musí kotva splnit požadavky akceptačních kritérií pro 
soudržné zeminy. 

3.8.3. Kontrolní zkoušky podle FIP (1973) 

Norma doporučuje maximální zkušební sílu rovnou 0,9×Pt0,1k nebo 0,75×fpu (Pt0,1k odpovídá 
únosnosti táhla při zatížení způsobujícím 0,1 % trvalé protažení). Všechny systémové prvky 
mají být napnuty na zkušební sílu velikosti 1,2×P0 pro dočasné, respektive 1,3×P0 pro trvalé 
kotvy. Protažení se zaznamenává na 0,4×P0; 0,8×P0; 1,0×P0; 1,3×P0. V zeminách, které nejsou 
náchylné ke creepovému chování se zkušební síla drží po dobu 2–5 min. Kotva je považována 
za vyhovující, pokud měřený posun není během této doby vyšší než 1 mm a pokud celkové 
posuny odpovídají chování kotev z rozšířených kontrolních zkoušek. Rozšířeným zkouškám 
je podrobeno 3–10 systémových kotev na začátku prací. Dále je těmto zkouškám podrobeno 
10 procent z celkového počtu instalovaných kotev. Při rozšířené zkoušce je kotva považována 
za vyhovující, pokud během pozorovacího času dojde k ustálení posunů a pokud naměřené 
pružné přetvoření odpovídá v dostatečné míře přetvoření výpočtovému. Na Obr. 30 jsou 
zaznamenány typické průběhy kontrolní zkoušky (vlevo) a rozšířené kontrolní zkoušky 
(vpravo). 
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Legenda: 
Tw – working load. 
Odpovídá hodnotě 
zaručené síly značené 
v textu P0 

Δ – celkový posun 
Δe – pružná složka posunu 
Δp – trvalá složka posunu 
Tensile load – tahová síla 
Test load – zkušební síla 
Displacement at top 
anchorage – posun měřený 
v hlavě kotvy 
Temporary/ permanent – 
velikost zkušební síly pro 
dočasné/trvalé zemní kotvy 

Obr. 30 Průběh napínání pro kontrolní zkoušky (vlevo) a rozšířené kontrolní zkoušky (vpravo) podle 
FIP 1973. Převzato z [7] 

 

3.8.4. Kontrolní zkoušky podle FIP (1982) 

Zatěžování při kontrolní zkoušce probíhá podle normy [32] od hodnoty předtížení rovné 
velikosti síly 0,1×PP ÷ 0,2×PP do velikosti síly rovné zkušební síle PP stanovené projektantem 
s přihlédnutím k minimálnímu stupni bezpečnosti pro kontrolní zkoušku, viz Tab. 1. 

 

Kategorie kotvy  kat. 1 kat. 2 kat. 3 

min. stupeň 
bezpečnosti  
s2 = Pp/Pw  

1,1 1,25 1,5 

Tab. 1 Minimální stupně bezpečnosti pro kontrolní zkoušky podle doporučení FIP 1982 
 

Zkušební síla je podržena po dobu n×Δt (n je rovno jedné nebo deseti) a je zaznamenána 
hodnota protažení Δl´×p, viz Obr. 31. Při instalaci kotvy v jílových zeminách následuje 
odtížení na hodnotu předtížení a je zaznamenáno trvalé protažení kotvy Δlperm. Následně je 
kotva dopnuta na hodnotu velikosti síly rovné zaručené síle P0. Minimální pozorovací časy 
závisí na typu základové půdy, viz Tab. 2. 

 

Typ základové půdy  Pozorovací čas Δt 

horniny a nesoudržné zeminy  min. 5 min 

zeminy s malou soudržností a překonsolidované jíly min. 15 min 

normálně konsolidované jíly a jílové naplaveniny min. 180 min 

Tab. 2 Minimální pozorovací časy podle doporučení FIP (1982) 

 

Po uplynutí pozorovacího času Δt nemá hodnota deformace Δl´p překročit hodnoty naměřené 
za stejný pozorovací čas při průkazních zkouškách. Porovnání se provádí nejprve při 
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pozorovacím čase Δt. K dalšímu pozorování se přikročí teprve při překročení deformace. 
Pokud jsou překročeny i hodnoty deformace při pozorovacím čase 10×Δt, je vhodné provést 
rozšířenou zkoušku, obdobnou se zkouškou průkazní. Trvalá deformace Δlperm nemá překročit 
hodnotu stanovenou jako limitní při průkazních zkouškách. 

 
 

Legenda: 
PP – zkušební síla 
P0 – zaručená síla 

Pi – předtížení 

Δlel – pružná složka posunu 
Δlperm – trvalá složka posunu 
Δl´p – protažení během pozorovacího času 

 

Obr. 31 Průběh napínání pro kontrolní zkoušky podle FIP 1982. Převzato z [32] 

 

3.8.5. Kontrolní zkoušky podle BS – Draft proposal for Ground Anchors (1980) 

Norma umožňuje provádět zkoušky až na sílu odpovídající 80 % fpu (fpu je mez pevnosti 
materiálu kotevního táhla). Nejběžnější praxe je zatěžovat kotvu přírůstky síly až na velikost 
1,25×P0 s min. pozorovacím časem 5 min. při této maximální síle. Poté je zatížení sníženo na 
nulu před přírůstkovým zatěžováním na hodnotu 1,1×P0. Během zkoušky se měří protažení 
lana. Vzhledem k tomu, že během prvního zatěžovacího cyklu nelze rozlišit pružné protažení 
od trvalé deformace, je pro interpretaci výsledků a další analýzu použito měření z druhého 
zatěžovacího cyklu. 

3.8.6. Kontrolní zkoušky podle BS8081 (1989) 

Maximální velikost zkušební síly má být podle normy [33] rovna 1,25×P0 pro dočasné a 
1,5×P0 pro trvalé kotvy. Omezení velikosti zkušební síly je dále dáno velikostí 0,95×Pt0,1k. 
Záznam diagramu síla-posun má probíhat plynule od hodnoty síly 0,1×P0 až do velikosti 
zkušební síly, viz Obr. 32. Každý přírůstek síly v prvním zatěžovacím cyklu má být podržen 
pouze po dobu nezbytně nutnou k zaznamenání velikosti posunu. Přírůstek síly ve druhém 
zatěžovacím cyklu má být podržen po dobu minimálního pozorovacího času podle tabulky 
Tab. 3 a posun hlavy kotvy má být zaznamenán na začátku a na konci pozorovací periody. 
Pro zkušební sílu je minimální pozorovací perioda 15 minut se záznamem posunu na začátku 
periody, v páté minutě pozorování a na konci periody. Po dokončení druhého zatěžovacího 
cyklu (po odtížení na hodnotu předtížení) je táhlo kotvy dopnuto na hodnotu velikosti síly 
1,1×P0. Tímto okamžikem začíná měření posunu hlavy kotvy v čase. 

Neklesne-li hodnota velikosti vnesené síly v průběhu 15 minut o více než 5 %, kotva je 
prohlášena za vyhovující. Není-li splněna podmínka max. 5 % poklesu zaručené síly, je třeba 
kotvu podrobit dvěma dalším zatěžovacím cyklům až do velikosti zkušební síly. Dochází-li 
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stále k překročení limitního úbytku síly, je třeba snížit zaručenou sílu a na této snížené 
hodnotě táhlo zakotvit. 

Alternativní možností průkazu tečení je měření posunu hlavy kotvy při udržování konstantní 
velikosti zkušební síly pomocí napínacího lisu po dobu 15 minut. Rozhodujícím kritériem pro 
převzetí kotvy je posun o velikosti max. 5 % pružného přetvoření táhla. Dojde-li k překročení 
této velikosti, postupuje se stejně jako v alternativě s měřením velikosti úbytku síly. 

 

Dočasná kotva  Trvalá kotva minimální 
pozorovací 
časy Přírůstek zatížení v % P0 Přírůstek zatížení v % P0 

Zatěž. cyklus 1  Zatěž. cyklus 2  Zatěž. cyklus 1  Zatěž. cyklus 2  [min] 

10 10 10 10 1 

50 50 50 50 1 

100 100 100 100 1 

125 125 150 150 15 

100 100 100 100 1 

50 50 50 50 1 

10 10 10 10 1 

Tab. 3 Přírůstky síly v jednotlivých cyklech a minimální pozorovací časy podle BS 8081 
 

 

 
 

 
Legenda: 
Load, % TW – 
zkušební síla v % 
zaručené síly 
Displacement, mm – 
posun měřený v hlavě 
kotvy 

 

Obr. 32 Záznam průběhu kontrolní zkoušky a) dočasné b) trvalé kotvy podle BS 8081(1989). Převzato 
z [33] 
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3.9. Historické postupy zkoušení kotev pro ověřovací zkoušky  

Pro porovnání náročnosti provádění jednotlivých tříd zkoušek jsou dále uvedeny popisy 
historických zkušebních postupů pro zkoušky ověřovací. Popisy zkoušek jsou opět rozděleny 
v návaznosti na národní normy. 

Obecně je tento typ zkoušek prováděn na minimálně dvou kotvách pro dané zemní prostředí. 
Sledováním kotvy zatížené statickým zatížením v čase můžeme popsat její chování v daných 
podmínkách. Někdy lze tyto zkoušky kombinovat se zkouškami typovými. 

3.9.1. Ověřovací zkoušky podle DIN 4125 (1972, 1974) 

Předpis rozlišuje základní zkoušky a zkoušky použitelnosti. Zkoušky použitelnosti jsou 
předepsány, pokud se geologické podmínky, technologie vrtání, nebo průměr vrtu liší od 
podmínek při provádění zkoušek základních. Na rozdíl od zkoušek základních není po 
ukončení požadováno odkopání prvku pro další ohledání. 
Kotva je zatěžována v cyklech od hodnoty velikosti síly rovné předtížení Pa ≥ 0,1×Pt0,1k (Pt0,1k 
odpovídá únosnosti táhla při zatížení způsobujícím 0,1 % trvalé protažení) po hodnotu Pp. Přírůstky 
zatížení jsou nanášeny podle Pozn. (A): – Není-li v okamžiku provádění zkoušky známá velikost 
požadované zaručené síly P0, nebo je-li určení maximální velikosti zkušební síly problematické, je 
doporučeno zvolit jemnější dělení přírůstků zkušební síly. 

Po dosažení velikosti síly rovné 0,3×Pt0,1k a při každém dalším vyšším přírůstku zatížení je 
kotva odtížena na hodnotu Pa za účelem změření trvalých deformací a odhadu volné délky 
táhla. 
Tab. 4 až do porušení systému, nebo dokud není překročena pevnost táhla. 

 

Přírůstek síly Minimální pozorovací časy 

základní zkouška 
Pa ≤ 0,1 Pt0,1k  

zkouška použitelnosti 
Pa ≤ 0,2 P0 (A) 

hrubozrnné zeminy jemnozrnné zeminy 

0,30×Pt0,1k  0,40×P0 15 min 30 min 

0,45×Pt0,1k  0,80×P0 15 min 30 min 

0,60×Pt0,1k  1,00×P0 1 h  2 h  

0,75×Pt0,1k  1,20×P0 1 h  3 h 

0,90×Pt0,1k  1,50×P0 2 h 24 h 

Pozn. (A): – Není-li v okamžiku provádění zkoušky známá velikost požadované zaručené síly P0, nebo 
je-li určení maximální velikosti zkušební síly problematické, je doporučeno zvolit jemnější dělení 
přírůstků zkušební síly. 

Po dosažení velikosti síly rovné 0,3×Pt0,1k a při každém dalším vyšším přírůstku zatížení je 
kotva odtížena na hodnotu Pa za účelem změření trvalých deformací a odhadu volné délky 
táhla. 

Tab. 4 Přírůstky zatížení pro ověřovací zkoušky podle DIN 4125 (Xanthakos,1991) 
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3.9.2. Ověřovací zkoušky podle Bureau Securitas (1972) 

Předpis dělí základní testy podle typu zemního prostředí a podle geometrie kotvy (vertikální a 
šikmé) a pro každou z těchto skupin udává minimální počet kotev, které je třeba podrobit 
zkoušce. Typický postup předpínání v zemním prostředí, kde nehrozí nebezpečí creepového 
chování je shrnut v Tab. 5. 

 

Dočasné kotvy Trvalé kotvy 

Přírůstek síly   Přírůstek síly   

První dva 
zatěžovací 
cykly 

Třetí 
zatěžovací 
 cyklus 

Pozorovací 
čas 
[min] 

První dva 
zatěžovací 
cykly 

Třetí 
zatěžovací 
 cyklus 

Pozorovací 
čas 
[min] 

0,15×Pt0,1k  0,15×Pt0,1k  10 0,15×Pt0,1k  0,15×Pt0,1k  10 

0,30×Pt0,1k  0,30×Pt0,1k  10 0,30×Pt0,1k  0,30×Pt0,1k  10 

0,45×Pt0,1k  0,45×Pt0,1k  10 0,45×Pt0,1k  0,45×Pt0,1k  10 

0,55×Pt0,1k  0,55×Pt0,1k  30 0,55×Pt0,1k  0,55×Pt0,1k  30 

0,65×Pt0,1k  0,65×Pt0,1k  30 0,60×Pt0,1k  0,60×Pt0,1k  30 

0,75×Pt0,1k  0,75×Pt0,1k  30   0,65×Pt0,1k  30 

  0,90×Pt0,1k  60 
 

0,75×Pt0,1k  30 

   
0,90×Pt0,1k  60 

Pozn.: V prvních dobu zatěžovacích cyklech se zatěžování nepřerušuje na dobu delší, než jaká je nutná 
k zaznamenání protažení. 

Tab. 5 Přírůstky zatížení a pozorovací časy pro ověřovací zkoušky v zeminách bez nebezpečí 
creepového chování podle Bureau Securitas (1972) (Xanthakos,1991) 

 

Z důvodu vyloučení mechanických vlivů, jako například zvlněné táhlo nebo usazování 
roznášecí desky na průběh zkoušky jsou provedeny dva po sobě následující napínací cykly. 
Mezi nimi je vložena pauza pro zaznamenání protažení. Po dokončení druhého cyklu se 
pokračuje v napínání s pozorovacími periodami umožňujícími detekci a měření protažení a 
trvalé deformace systému. Po ukončení pozorování na hladině zatížení rovné 0,9×Pt0,1k při 
třetím zatěžovacím cyklu v délce trvání 1 hod je po etapách provedeno úplné odtížení. Poté je 
kotva zakotvena na hodnotu síly stanovenou s přihlédnutím ke ztrátám předpětí způsobeným 
relaxací materiálu táhla a ke creepovému chování zeminy. Typický záznam zkoušky viz Obr. 
33. Po 72 hodinách je kotva nejprve dopnuta na hodnotu původní zbytkové únosnosti a poté 
kompletně odtížena před závěrečným napínáním. 
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Legenda: 
Tensile load – tahová síla 
Permanent anchors – trvalé 
kotvy 
Period of Observation – 
pozorovací čas 
TG = Pt0,1k odpovídá 
únosnosti táhla při zatížení 
způsobujícím 0,1 % trvalé 
protažení 
End of Test – konec zkoušky 

Obr. 33 Průběh napínání pro ověřovací zkoušky v prozkoumaných zeminách podle Bureau securitas 
1972. Převzato z [7]. 

 

Závěrečné napínání probíhá po krocích až do porušení, nebo než je dosaženo protažení 
odpovídající 150 procentům 0,1 % meze kluzu. Záznam typického průběhu závěrečné fáze 
napínání viz Obr. 34. 
 

 

Legenda: 
Tensile stress – tahové napětí 
Extension – protažení 
End of Test – konec zkoušky 
 

Obr. 34 Typický pracovní diagram s označením konce zkoušky, získaný při napínání podle Bureau 
securitas 1972. Převzato z [7]. 

 

Provádíme-li zkoušku v neprozkoumaných základových poměrech, nebo nemáme předchozí 
zkušenosti s prováděným typem kotvy, je možné že porušení nastane při hodnotě zatížení 
menší než 0,9×Pt0,1k. V takovém případě se na začátku napínání provedou bez přerušení 
přestávkami tři zatěžovací cykly s menší hladinou zatížení, jak vidíme na Obr. 35. 
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Legenda: 
Tensile load – tahová síla 
Permanent anchors – trvalé 
kotvy 
Displacement at Top 
Anchorage – posun hlavy 
kotvy 
TG = Pt0,1k; odpovídá únosnosti 
táhla při zatížení způsobujícím 
0,1 % trvalé protažení 
End of Test – konec zkoušky 

 

Obr. 35 Průběh napínání pro ověřovací zkoušky v neprozkoumaných zeminách podle Bureau securitas 
1972. Převzato z [7]. 

 

Během těchto tří cyklů zaznamenáváme posuny vždy, když se hladina zatížení změní o 5 % 
Pt0,1k. Pro účely měření creepového chování a ztrát relaxací je hodnota zkušební síly 
0,86×Pt0,1k   pro dočasné a 0,7×Pt0,1k pro trvalé kotvy. Pokud během 72 hodin není nutno 
dopnout kotvu silou odpovídající protažení většímu než 1 mm, pokračuje zkouška výše 
popsaným způsobem. Pokud je tato hodnota vyšší než 1 mm pokračuje se ve zkoušce s tím, že 
se provede zkouška druhá s hodnotou velikosti kotevní síly o 30 % menší. 

Poruší-li se první kotva na nižší hodnotě síly TI, napínací postup pro druhou kotvu se upraví, 
viz Obr. 36. 

 

 

 
Legenda: 
Tensile load – tahová síla 
Displacement at Top Anchorage – posun 
měřený v hlavě kotvy 
TI – Velikost síly na mezi porušení první 
zkoušené kotvy 
Period of Observation – pozorovací čas 

 

Obr. 36 Průběh napínání pro druhou kotvu, byla-li první kotva porušena. Bureau securitas 1972. 
Převzato z [7]. 
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Zatímco napínací postup je v zásadě stejný, přírůstky zatížení se nevztahují k Pt0,1k ale k TI. 
Nedojde-li během zkoušky k porušení, je hodnota zaručené síly stanovena jako 0,75×Pt0,1k   
pro dočasné, respektive 0,6×Pt0,1k pro trvalé kotvy. 

3.9.3. Ověřovací zkoušky podle doporučení FIP 1982 

Doporučení FIP [32] pro návrh a provádění předepnutých zemních kotev byla revidována 
roku 1982. Počet předepsaných průkazních zkoušek je dán kategorií kotvy: 

1. Dočasné kotvy s životností menší než 6 měsíců, jejichž případné selhání nemá vážné 
důsledky a neohrozí bezpečí veřejnosti (např. kotvy sloužící k přenesení reakcí při 
zatěžovacích zkouškách pilot). 

2. Dočasné kotvy s životností do dvou let, jejichž případné selhání má vážné důsledky a 
neohrozí bezpečí veřejnosti bez předchozího varování (kotvy, které jsou součástí 
opěrných zdí či záporového pažení). 

3. Všechny trvalé kotvy a dále dočasné kotvy, jejichž případné selhání má vážné 
důsledky pro bezpečí veřejnosti (kotvení visutých mostů, či kotvy přenášející reakce z 
jeřábů) 

Dále je počet kotev pro průkazní zkoušky stanoven s přihlédnutím k celkovému počtu 
prováděných kotev v rámci jednoho projektu, viz Tab. 6. 

 

Celkový počet  
prováděných kotev 

Počet kotev pro průkazní zkoušku 

kat. 1 kat. 2 kat. 3 

Max. 20 0 0 3 

20 a více 

1 % z 
celkové 
produkce 
(min. 3) 

1,5 % z celkové 
produkce 
(min. 3) 

2 % z celkové produkce 
(min. 3) 

Tab. 6 Minimální počty kotev pro průkazní zkoušky podle doporučení FIP 1982 

 

Zkušební postup pro průkazní zkoušky podle FIP 1982 je následující. Zatěžování začíná na 
hodnotě předtížení rovné velikosti síly 0,1×PP – 0,2×PP. Oblast mezi předtížením a zkušební 
silou se rovnoměrně rozdělí na 6 až 10 zatěžovacích kroků a určí se pevný bod pro měření 
velikosti protažení Δl = Δlel + Δlperm. Na každém zatěžovacím stupni je zkušební síla podržena 
po dobu n×Δt (n je rovno jedné nebo deseti) a je zaznamenána hodnota velikosti protažení. 
Dvě měření (při velikosti n = 1 a n = 10) vedou na dvě křivky v grafu, viz Obr. 38. 

Je také možné udržovat konstantní deformaci Δl a měřit úbytek napínací síly. Z praktického 
hlediska je však udržování konstantní síly jednodušší. Po každém zatěžovacím kroku se 
systém odtíží na hodnotu předtížení a zaznamená se trvalá deformace Δlperm, viz Obr. 37. 
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Legenda: 
PP – zkušební síla   
Δlel – pružná složka posunu 
P0 – zaručená síla  
Δlperm – trvalá složka posunu 
Pi – předtížení    
Δleal – teoretické pružné protažení 
failure of the fixed anchor – porušení 
kotvy (pouze u nesystémových 
kotev) 
deformation increase Δl´ during time 
n. Δt – přírůstek deformace za 
pozorovací čas n. Δt 

 

Obr. 37 Záznam průběhu ověřovací zkoušky podle FIP (1982). Převzato z [7] 

 

 

 

Legenda: 
Plim – kritická síla na mezi tečení 
Δt – pozorovací čas 
Δl´ – pružná složka posunu 

 

Obr. 38 deformace Δl´ v závislosti na čase Δt a 10Δt a napínací síle. Převzato z [7] 

 

3.10. Třídy zatěžovacích zkoušek v Evropě 

Výsledkem stále probíhajícího procesu normalizace v Evropě v oblasti geotechniky jsou 
společné normy pro navrhování geotechnických konstrukcí a prováděcí normy, sjednocující 
požadavky na provádění speciálních geotechnických prací včetně způsobů zkoušení a 
kontroly a požadavků na vlastnosti materiálu v členských zemích CEN. V březnu 2013 vydala 
technická komice CEN/TC 250 Návrh změny A.1 k EN 1997-1 Eurokód 7 [34], jenž byl 
distribuován k revizi a připomínkám a poté vydán v červnu 2014. Tento text se v podstatě 
týká zejména kapitoly 8 EC 7-1: Kotvy, která je tímto textem prakticky zcela přepracována a 
změněna. Důvodem této změny byla hlavně snaha o sjednocení tří evropských předpisů 
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týkajících se kotev, a to již zmíněné kap. 8 EC 7-1, dále normy EN 1537: Provádění 
speciálních geotechnických prací – Injektované horninové kotvy [35], která byla rovněž zcela 
revidována a odsouhlasena v červnu 2013 a konečně normy EN ISO 22477-5: Geotechnický 
průzkum a zkoušení – Zkoušení geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení kotev [36], jež 
je ve stádiu přednormy, tj. v přípravě [14] (k datu dokončení práce (prosinec 2016) je již 
podle informací autora norma plně schválena). 

Aktuální norma EN 1997: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1 - Obecná pravidla 
[13] rozlišuje dva druhy zkoušek, a to zkoušky průkazní (assessment test) a zkoušky kontrolní 
(acceptance test). Ve jmenované normě nalezneme velmi okrajové informace o jejich 
provádění a o způsobu získávání výsledků těchto zkoušek. V souladu s kapitolou 7 
¨Předpoklady návrhu¨ v normě EN 1997- byla vypracována prováděcí norma EN 1537:2001 
[21]. Norma pokrývá požadavky na zhotovení, zkoušení a monitorování trvalých a dočasných 
kotev, u kterých je zkoušena jejich únosnost. Informativní příloha D normy obsahuje detailní 
informace pro navrhování kotev. 

V praxi tak vzniká relativně chaotická situace. Nejčastěji se zatím při zkoušení postupuje 
podle doporučení, nyní již neplatné ČSN EN 1537:2001 [21] (taktéž všechny zkoušky 
analyzované v této práci, viz Seznam příloh, byly prováděny podle této normy). Její přístupy, 
které vycházejí z tradice provádění zkoušek zemních kotev zdokumentované výše v kapitole 
3.7, jsou proto dále rozvedeny detailněji. 

3.10.1. Typy zkoušek podle ČSN EN 1537:2001 

Prováděcí norma ČSN EN 1537:2001Provádění speciálních geotechnických prací – 
Injektované horninové kotvy [21] definuje možné zkušební postupy, třídy zkoušek a 
požadavky pro každý typ zkoušky. Prováděcí norma definuje tři typy zkoušek kotev 
prováděných na stavbě. Jsou to typová zkouška, ověřovací zkouška a kontrolní zkouška.  

1. Typové zkoušky (investigation test) mohou být podle [21] považovány za součást obecné 
kategorie průkazních zkoušek. Prokazuje se jí technická způsobilost navrhovaného typu 
kotvy. Není potřebné uskutečnit tuto zkoušku na každé stavební lokalitě, nicméně její 
provedení může být požadováno zhotovitelem návrhu. Typové zkoušky se mají provést tehdy, 
pokud jsou použity v základových poměrech, kde dosud nebyly žádné typové zkoušky 
provedeny, nebo kde budou ve známých základových poměrech prováděny kotvy o vyšším 
zatížení než doposud. Provádějí se před zahájením výroby systémových kotev. Při typových 
zkouškách se zjišťuje odpor navrhované kotvy proti vytažení ve vztahu k základovým 
poměrům a požitým stavebním hmotám. Dále se zjišťuje odborná způsobilost dodavatele 
kotev. Kotvy se při typových zkouškách zatěžují více než při kontrolních zkouškách, takže 
může být nezbytné zesílení kotevního táhla. Není-li možné zesílit kotevní táhlo, může být 
kotva provedena se zkráceným kořenem, aby se dosáhlo porušení na styku základová půda – 
kořen. Je-li to účelné a ekonomicky přijatelné, lze po provedení zkoušky kotvu odkopat. Na 
odkopané kotvě lze pozorovat stav táhla po zkoušce; délku, tvar, stav a mechanismus 
porušení kotevní délky; stav protikorozní ochrany.  

Typovými zkouškami se stanovuje: 

- Odpor proti vytažení kotvy Ra na styku mezi základovou půdou a kořenovou částí 
- Kritické zatížení na mezi tečení kotevního systému při zatěžování až do porušení, 

nebo 
- Charakteristika tečení kotevního systému při zatěžování až do porušení, nebo 
- Úbytek napínací síly v kotevním systému na hranici mezního stavu použitelnosti P0 
- Výpočtová volná délka táhla Lapp 
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2. Ověřovací zkoušky (suitability test, dříve průkazní zkoušky) se obecně provádějí na 
výběru předepsaného rozsahu za účelem ověření, zda navržená kotva vyhovuje návrhovým 
předpokladům. Vyhodnocením těchto zkoušek je třeba prokázat, že chování kotvy je ve shodě 
s normou a projektem, především že volná délka táhla kotvy odpovídá požadavku projektu. 
Z výsledků zkoušky se stanoví kontrolní kritéria pro následné kontrolní zkoušky. 
Ověřovacími zkouškami se pro příslušný měřený případ potvrzuje: 

 

- Průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení Pp 
- Velikost tečení nebo úbytku napínací síly kotevního systému až do zkušebního 

zatížení 
- Výpočtová volná délka táhla Lapp 

3. Kontrolní zkoušky jsou zkoušky, kterým musí být podrobena každá systémová kotva. 
Jejich účelem je prokázat únosnost kotvy při zkušebním zatížení a výpočtovou volnou délku 
táhla. V případě potřeby se stanoví velikost tečení nebo úbytek napínací síly kotevního 
systému. Kontrolní zkouška prokazuje shodu s kontrolními požadavky pro její přijetí: 

- Průkaz únosnosti kotvy při zkušebním zatížení 
- V případě potřeby velikost meze tečení nebo úbytek napínací síly kotevního systému 

na hranici mezního stavu použitelnosti 
- Výpočtová volná délka táhla Lapp  

3.10.2. Zkušební postupy podle ČSN EN 1537 

ČSN EN 1537:2001 [21] předepisuje tři zkušební postupy obvykle používané pro zkoušení 
kotev 

A) Zkušební postup 1 
Kotva je zatěžována po sobě následujícími cykly od hodnoty předtížení až po nejvyšší 
zkušební sílu; při každém zatěžovacím cyklu je při nejvyšší napínací síle ve stanovených 
sledovacích časech zaznamenáno posunutí hlavy kotvy. 

Kotva se zatěžuje na zkušební sílu Pp v nejméně třech zatěžovacích cyklech se stejně velkými 
přírůstky síly. Kotva se potom uvolní na hodnotu předížení Pa a znovu napne na zaručenou 
sílu P0. Zkušební síla má být nejméně 1,25 P0, ale nemá být vyšší než 0,9 Pt0,1k. Průběh typické 
zkoušky provedené podle Zkušebního postupu 1 viz Obr. 39. 
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Legenda: 
1 – kotevní síla v % Pp 
2 – předtížení Pa 
3 – posun hlavy kotvy v mm 

 

Obr. 39 Průběh napínání pro zkušební postup 1 podle ČSN EN 1537:2001. Převzato z [21] 
 

B) Zkušební postup 2 
Kotva je napínána po sobě následujícími zatěžovacími cykly od hodnoty předtížení až do 
nejvyšší zkušební síly nebo až do porušení. Pokles síly v hlavě kotvy je měřen v průběhu 
sledovacího času jak při zaručené síle, tak při nejvyšším zatížení. 

Zkušební síla Pp má být dosažena při nejméně třech zatěžovacích cyklech o stejné hodnotě 
přírůstku síly. Kotva má být potom popuštěna na hodnotu předtížení Pa a znovu zatížena na 
hodnotu zaručené síly P0. Zkušební síla má být nejméně 1,25 P0, ale nemá být vyšší než 0,9 
Pt0,1k. Průběh typické zkoušky provedené podle Zkušebního postupu 2 viz Obr. 40. 

 

 

 

Legenda: 
1 – kotevní síla v % Pp 
2 – předtížení Pa 
3 – posun hlavy kotvy v mm 

 

Obr. 40 Průběh napínání pro zkušební postup 2 podle ČSN EN 1573:2001. Převzato z [21] 

 

Napínací síla na hodnotě zaručené síly má být sledována ve 3 časových intervalech (50 minut) 
a celkový pokles napínací síly nemá překročit kumulované hodnoty, viz Tab. 7. Pokud je 
pokles napínací síly větší, než je stanovená mezní hodnota, je třeba čas pozorování prodloužit 
až do uklidnění průtahů a změřit přijatelný pokles napínací síly. 
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Pozorovací čas v minutách Pozorovací cyklus číslo 
Celkový přípustný pokles napínací 
síly kI (% použité síly) 

5 1 1 

15 2 2 

50 3 3 

150 4 4 

500 5 5 

1500 (přibližně 1 den) 6 6 

5000 (přibližně 3 dny) 7 7 

15000 (přibližně 10 dnů) 8 8 

Tab. 7 Pozorovací časy a přípustné poklesy napínací síly (ČSN EN 1573,2001) 
 

C) Zkušební postup 3 

Kotva je postupně napínána od hodnoty předtížení až do nejvyšší zkušební síly. Přírůstek 
posunu kotevní hlavy je měřen v každém zatěžovacím stupni při konstantní síle. 

Kotva má být napnuta od hodnoty předtížení Pa na zkušební sílu Pp v hodnotě 1,25 P0 
nejméně čtyřmi zatěžovacími stupni. Přitom se zkušební síla udržuje konstantní alespoň 15 
minut. Poté, kdy byla zkušební síla udržena po požadovanou dobu, může zhotovitel provést 
částečný nebo úplný odlehčovací cyklus, viz Obr. 41. 

 

 

Legenda: 
1 – kotevní síla v % Pp 
2 – posun 
3 – zkušební síla 
4 – tření f jako část z P0 
5 – bez odlehčení 
6 – posun 
7 – zkušební síla 
8 – posun 
9 – kotevní síla 
10 – tření f jako část z P0 
11 – se zkráceným 
odlehčením 
12 – posun 

Obr. 41 Průběh napínání pro zkušební postup 3 podle ČSN EN 1573:2001. Převzato z [21] 
 

Z formulace požadavků normy vyplývá možnost aplikovat tři různé zkušební postupy 
charakterizované počty zatěžovacích cyklů a měřenou veličinou (posun hlavy kotvy, přírůstek 
posunu hlavy kotvy a úbytek napínací síly) na tři druhy zkoušek (typová, ověřovací, 
kontrolní). Stručné charakteristiky zkušebních postupů pro každý typ zkoušky podle [16] jsou 
shrnuty v tabulkách Tab. 8 - Tab. 10. 
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Druh zkoušky Postup zatěžování 
Počet  
zatěžovacích 
cyklů 

Pozorovací časy/měření deformací 

Typová 
od Pa až po Ra nebo Pp 
Pp = min {(0,8.Ptk); (0,95.Pt0,1k)} 

min. 6 
na každém stupni 15 min 
při Pp v nesoudržných zeminách 60 min 
při Pp v soudržných zeminách min. 180 min 

Průkazní 
Pp ≥ 1,25×P0 nebo 
Pp ≥ Rd  

min. 5 
ks ≤ 1 mm (jsou-li provedeny typové 
zkoušky) 
jinak ks ≤ 0,8 mm 

Kontrolní 
zatěžování na Pp, uvolnění na Pa 
dopnutí na P0 
Pp ≥ 1,20×P0 nebo Pp ≤ 0,9×Pt0,1k  

min. 3 
Pp se udržuje nejméně 5 min 
ks < 0,8 mm při Pp 
ks < 0,5 mm při P0 

Tab. 8 Charakteristiky zkušebního postupu 1 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] 
 

Druh 
zkoušky 

Postup zatěžování 
Počet  
zatěžovacích 
cyklů 

Pozorovací časy/ měření deformací 

Typová 
od Pa až po Ra nebo Pp 
Pp = min {(0,8×Ptk); (0,95×Pt0,1k)} 

min. 6 
7 period (min. 3 dny), omezeno 
přípustným 
úbytkem napínací síly 

Průkazní 
Pp ≥ 1,25×P0 nebo 
Pp ≥ 1,25×Rd  

min. 2 
7 period (min. 3 dny), omezeno 
přípustným 
úbytkem napínací síly 

Kontrolní 
zatěžování na Pp, uvolnění na Pa 
dopnutí na P0 
Pp ≥ 1,20×P0 nebo Pp ≤ 0,9×Pt0,1k  

min. 3 
omezeno hodnotou úbytku napínací 
síly (viz Tab. 7) 

Tab. 9 Charakteristiky zkušebního postupu 2 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] 
 

Druh 
zkoušky 

Postup zatěžování 
Počet  
zatěžovacích 
cyklů 

Pozorovací časy/měření deformací 

Typová 
od Pa až po Ra nebo Pp 
Pp = min {(0,8×Ptk); (0,95×Pt0,1k)} 

min. 6 
nedojde-li k většímu posunu kotvy, 
lze  
pozorovací časy zkrátit na 30 min. 

Průkazní 
Pp ≥ 1,25×P0 nebo 
Pp ≥ Rd  

min. 5 
Při Pp je max. protažení α: 
α < 1,2mmlog t (dočasné kotvy) 
α < 1,0mmlog t (trvalé kotvy) 

Kontrolní 
zatěžování od Pa, do Pp 
Pp ≥ 1,20×P0 nebo Pp ≤ 0,9×Pt0,1k  

min. 4 
Pp se udržuje nejméně 15 min 
α < 1,8mmlog t (dočasné kotvy) 
α < 1,5mmlog t (trvalé kotvy) 

Tab. 10 Charakteristiky zkušebního postupu 3 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] 
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V současnosti neexistují dostatečné podklady, které by dovolily porovnávat mezi sebou 
výsledky jednotlivých typů zkoušek. Každá metoda je však sama o sobě dostatečná k průkazu 
spolehlivosti prvku v prvním i druhém mezním stavu [37].  

3.10.3. Typy zkoušek horninových kotev a zkušební podle EN ISO 22477-5 

Tato nová prováděcí norma [36] definuje opět tři typy zkoušek kotev. Jsou to typová zkouška, 
ověřovací zkouška a kontrolní zkouška. Obsah zkoušek se v podstatě neliší od zkoušek 
definovaných výše v normě EN 1537:2001 [21]. V normě je rovněž stanoven rozsah jejich 
provádění a přesnost odečtu hodnot i přesnost použitých měřidel. Scénáře pro zkušební 
postupy zůstávají také stejné. V případě provádění kontrolní zkoušky má být oproti předchozí 
normě použit přírůstkový zkušební postup 3. 

 

3.11. Třídy zatěžovacích zkoušek mimo Evropu 

Pro možnost porovnání aktuálních zkušebních postupů se zahraniční praxí je dále uveden 
přehled normativních dokumentů popisujících zkoušení injektovaných zemních kotev 
užívaných mimo Evropu, se zaměřením na rozdělení tříd napínacích zkoušek a na jejich 
stručnou charakteristiku. 

3.11.1. Rozdělení zatěžovacích zkoušek v Kanadě  

Normativním dokumentem pro injektované zemní kotvy je v kanadské provincii Ontario 
předpis OPSS 942:2009 (Ontario provincial standart specification OPSS 942 – Construction 
specification for prestressed soil and rock anchors) [38]. Dokument rozlišuje dvě následující 
třídy zkoušek. 

- Průkazní zkoušky (Performance test), které spočívají v postupném cyklické zatěžování 
a odtěžování kotvy přírůstkovým zatížením. Ze zkoušky je zpracován výstup v podobě 
záznamu o celkovém posunu hlavy kotvy na konci každého cyklu v každém 
zatěžovacím stupni, včetně posunu od předtížení. 

- Kontrolní zkoušky (Proof Test) spočívají v postupném zatěžování kotvy 
s vypracováním záznamu o celkovém posunu hlavy kotvy měřeném při maximálním 
zatížení v příslušném cyklu. 

3.11.2. Rozdělení zatěžovacích zkoušek v USA 

Ve Spojených státech není v současnosti formálně k dispozici jednotný federální standard pro 
horninové a zemní kotvy. Nicméně společnost PTI (Post Tensioning Institute) vydala roku 
2004 čtvrtou aktualizaci doporučení [18] pro předepnuté horninové a zemní kotvy, která 
vyplňují potřebu existence tohoto dokumentu. Dokument dělí zatěžovací zkoušky zemních 
kotev následujícím způsobem. 

1. Typové zkoušky 
Principy použité při provádění typových zkoušek musí splňovat minimálně podmínky pro 
zkoušky ověřovací, ale měly by být pečlivější a detailnější. Konfigurace zkoušeného prvku 
musí být taková, aby mohlo během zkoušky dojít k jeho porušení na kontaktu kořen – 
základová půda. Přitom zároveň nesmí dojít k porušení jiným způsobem, například 
vyčerpáním pevnosti materiálu táhla či porušením na kontaktu kořen – táhlo. 
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2. Ověřovací zkoušky 
Ověřovací zkoušky se provádí na vybraných systémových kotvách vyrobených v souladu s 
technologickým postupem a v geologických podmínkách shodných s podmínkami 
uvažovanými pro celý daný projekt. Ověřovacím zkouškám jsou podrobeny první dvě nebo tři 
systémové kotvy. Následně jsou této třídě zkoušky podrobeny další min. 2 % z celkového 
množství kotev realizovaných v rámci jednoho projektu. Zkouška je prováděna cyklickým 
zatěžováním a odtěžováním kotvy přírůstky zatížení 

Ověřovacími zkouškami se prokazuje: 

- Kapacita prvku k přenosu zatížení 
- Vytvoření výpočtové volné délky v akceptovatelných mezích 
- Velikost trvalých (plastických) posunů 
- Ustálení velikosti tečení v přijatelných mezích 

Na každém přírůstku zatížení se zaznamená celkový posun na nejbližších 0,03 mm. Zatížení 
má být pro tuto potřebu udržováno po dobu max. 1 min. Po dosažení zkušební síly následuje 
její podržení po dobu 10 minut a zaznamenání celkového posunu. Celkový posun se 
zaznamenává v časech 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 minut. Pokud je v tomto časovém intervalu 
překročena hodnota velikosti tečení rovná 1 mm, podrží se zkušební síla po dobu dalších 50 
minut za současného pozorování a zaznamenávání velikosti tečení v časech 20, 30, 40, 50 a 
60 minut. Záznam průběhu ověřovací zkoušky viz Obr. 42 a její vyhodnocení viz Obr. 43. 

 

Legenda:  
DL – zaručená síla 
 AL – velikost 
předtížení 
Movement – posun 
měřený v hlavě kotvy  
Load – zatížení 
v násobcích zkušební 
síly 
 δt – celkový posun 
 δe – pružná složka 
posunu 
 δr – plastická složka 
posunu 

 

Obr. 42 Záznam průběhu ověřovací zkoušky podle PTI:2004. Převzato z [18] 
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Legenda:  
Elastic Movement δe – 
pružná složka posunu 
 Residual Movement δr 

– plastická složka 
posunu 
 Load – zatížení 
v násobcích zkušební 
síly 
 Free length – volná 
délka táhla 
 Bond lenght – kotevní 
délka táhla 

 

Obr. 43 Grafické vyhodnocení zatěžovací zkoušky včetně mezních hodnot výpočtové volné délky táhla 
podle PTI:2004. Převzato z [18] 

 

1. Kontrolní zkoušky 
Kontrolní zkoušky mají být provedeny na všech systémových kotvách, které nebyly 
podrobeny zkouškám ověřovacím. Zkoušky se provádí za účelem rychlého a ekonomicky 
nenáročného získání informací o skutečné kapacitě prvku pro přenos zatížení. Dalším účelem 
kontrolních zkoušek je kontrola vývinu výpočtové volné délky táhla v přijatelných mezích. 
Výsledkem kontrolní zkoušky je pak také zaručení velikosti posunů kořene v přijatelných 
mezích a ustálení těchto posunů během pozorovacího času. Popis provádění kontrolních 
zkoušek podle PTI:2004 je uveden dále v odstavci 3.12.  

Creepové zkoušky mají být provedeny minimálně na dvou kotvách, instalovaných do zemin 
s indexem plasticity vyšším než 20. Zkoušky mají být provedeny přírůstkovým přitěžováním 
a odtěžováním kotvy v souladu s postupem pro zkoušky ověřovací. Rozšíření spočívá 
v podržení maxima síly dosaženého v příslušném kroku po dobu předepsanou v tab. Tab. 11. 

 

Velikost síly 
Pozorovací čas 
[min] 

AL 10 

0,25 DL 10 

0,50 DL 30 

0,75 DL 30 

1,00 DL 45 

1,20 DL 60 

1,33 DL 100 

Legenda: DL – zaručená síla, AL – velikost předtížení 

Tab. 11 Pozorovací časy pro doplňující rozšířené creepové zkoušky podle PTI:2004 
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Během pozorovacího času nemá dosažená síla měnit svoji hodnotu více, než ± 0,25 % své 
velikosti. Pokud je velikost změny tlaku oleje příslušná této odchylce menší než přesnost 
tlakoměru čerpadla, je pro měření vyžadováno použití siloměrů.  

Maximální přípustná velikost tečení je 2 mm/log(t). Přesáhne-li hodnota tečení tuto hodnotu, 
pozorovací čas má být prodloužen do doby, než se tečení ustálí na velikosti max. 2 mm/log(t). 

3.11.3. Rozdělení zatěžovacích zkoušek – Nový Zéland 

Na Novém Zélandu se v praxi používá mnoho cizích národních norem, ale nezdá se, že by 
některé z přístupů byly brzy přijaty jako průmyslový standard. Nejčastěji citovanými 
dokumenty z oblasti zemních kotev na Novém Zélandu jsou BS EN 1537:2001 [21], FIP 1996 
[17] a BS 8081:1989 [39]. 

3.12. Provádění kontrolních zkoušek podle doporučení PTI  

V kapitole 3.10 byly podrobně popsány zkušební scénáře předepsané evropským prováděcím 
předpisem pro kontrolní zkoušky kotev. Pro úplnost je dále uveden i příklad postupu 
provádění stejné třídy zkoušek z praxe v USA. 

Kontrolní zkouška se provádí podle doporučení PTI:2004 [18] v jednom napínacím cyklu, v 
souladu s následujícím postupem: 

- Nanesení síly rovné velikosti předtížení. S měřením posunů se začíná až po tomto 
kroku. 

- Postupná aplikace zatížení a zaznamenávání posunů kotvy pro každý přírůstek zatížení 
až do velikosti zkušební síly: 0,5 P0, 0,5 P0, 0,75 P0, 1,00 P0, 1,2 P0, 1,33 P0.  

- Podržení zkušební síly po dobu 10 minut a zaznamenání celkového posunu. Celkový 
posun se zaznamenává v časech 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 10 minut po dosažení zkušební síly. 
Pokud je v tomto časovém intervalu překročena hodnota velikosti tečení rovná 1 mm, 
podrží se zkušební síla po dobu dalších 50 minut za současného pozorování a 
zaznamenávání velikosti tečení v časech 20, 30, 40, 50 a 60 minut. 

- (Volitelný krok) Odtížení na velikost předtížení a záznam trvalých deformací 
- Splňují-li výsledky zkoušky požadavky akceptačních kritérií, snížení hodnotu zatížení 

na velikost zaručené síly (nebo, bylo-li provedeno odtížení, opětovné napnutí na 
velikost zaručené síly) 

 

Legenda:  
Percent of design 
load – síla v 
procentech zaručené 
síly 
 Total movement δt – 
celkový posun 
 δr – trvalá složka 
posunu 
 δe – pružná složka 
posunu 
 

Obr. 44 Grafické vyhodnocení kontrolní zatěžovací podle PTI:2004. Převzato z [18] 
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Pokud zkouška zahrnuje odlehčovací cyklus, lze ze zkoušky stanovit jak pružné, tak trvalé 
deformace, viz Obr. 44. Nezahrnuje-li zkouška odlehčovací cyklus, je dovoleno odhadnout 
trvalé deformace na základě předchozích průkazních zkoušek provedených na systémových 
kotvách. 

3.13. Akceptační kritéria 

Horninová kotva může být převzata objednatelem a uvedena do provozu, splňují-li výsledky 
provedené kontrolní zkoušky akceptační kritéria předepsaná příslušným normovým 
dokumentem či projektem. Následující kapitola popisuje veličiny používané jako akceptační 
kritéria uváděné v evropských normových standardech a pro ucelenou představu i hodnoty 
požadované v předpise užívaném v USA. Kontrolní kritéria, definovaná na základě 
standardizovaných postupů zkoušení poskytují všechny důležité údaje pro posouzení 
vhodnosti a účinnosti instalované kotvy jako základového prvku stavební konstrukce a jeho 
schopnosti plnit podmínky provozuschopnosti kotvení. Provádění zkoušek může odhalit 
možné chyby vzniklé během návrhu či instalace prvku a vyloučit tak potenciálně nebezpečné 
situace, které z nich plynou.  

3.13.1. Velikost tečení  

Měření hodnoty tečení je součástí standardní normové zkoušky horninové kotvy. Podle 
zkušebního postupu, ve kterém je hodnota stanovována se liší její symbol (ks; α). Lze také 
provádět dlouhodobé měření hodnoty velikosti tečení. Veličina udává rychlost pohybu tělesa 
kořene vůči okolní zemině. Aby kotva splnila akceptační kritéria, musí být hodnota tečení 
menší než hodnota limitní předepsaná normou či projektem. Měření hodnoty tečení (creep) je 
v případě ČSN EN 1537:2001 [21] i EN ISO 22477-5 [36] součástí standardní kontrolní 
zkoušky. Lze také provádět dlouhodobé měření hodnoty velikosti tečení. 

Přírůstek posunu hlavy kotvy k pevnému bodu se měří na konci určených časových intervalů 
při maximální hladině napínací síly v konkrétním zkušebním cyklu. Hodnotu tečení lze určit 
z konstantních přírůstků posunů si v nejméně dvou časových intervalech sledování. Hodnota 
α1 je definována: 

 
 
 a

b

ab
1

t
tlog

ss 
   (3) 

 

kde je sa – posun kotevní hlavy za čas ta; sb – posun kotevní hlavy za čas tb; ta – začátek 
intervalu pro stanovení α1; tb – konec intervalu pro stanovení α1.  

Protažení α1 se určí při každém zatěžovacím stupni podle Obr. 45. Protažení α1 odpovídá 
sklonu křivky posunu hlavy kotvy ve vztahu k logaritmické křivce času na konci každého 
zatěžovacího stupně. 
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Obr. 45 K výpočtu velikosti tečení. Převzato z [40] 

 
a) Velikost tečení podle EN1537 – zkušební postup 1  
Přírůstek posunu hlavy kotvy k pevnému bodu se měří na konci určených časových intervalů 
pro přírůstky síly uvedené v Tab. 12.  

 

Přírůstky Pp v napínacích cyklech [kN] 
Min. pozorovací 
časy pro postup 1 
[min] 

cyklus 1 cyklus 2 cyklus 3 cyklus 4 cyklus 5    

10 10 10 10 10 10 1 

 25 40 55 70 85 1 

25 40 55 70 85 100 15 (60 nebo 180) 

 25 40 55 70 85 1 

10 10 10 10 10 10 1 

Tab. 12 Pozorovací časy podle ČSN EN 1537:2001 [21] 

 

Mezní hodnota tečení, označená v této metodě ks, nemá při zkušební síle překročit hodnotu 
0,8 mm a při zaručené síle 0,5 mm.  

b) Velikost protažení podle EN1537 – zkušební postup 3  
Velikost protažení je možné zjistit měřením přibývání posunu hlavy kotvy vztažené 
k pevnému bodu na každém zatěžovacím stupni v různých časech. Protažení α se určí při 
každém zatěžovacím stupni podle Obr. 46. Protažení α odpovídá sklonu křivky posunu hlavy 
kotvy ve vztahu k logaritmické křivce času na konci každého zatěžovacího stupně. 
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Legenda:  
1 – velikost 
protažení 
2 – pozorovací čas 
v min. 

 

Obr. 46 Graf protažení ve vztahu k logaritmu času a sklon α. Převzato z [21] 

 

Měření protažení se provádí po každé změně zkušební síly. Při kontrolní zkoušce se měří 
během pozorovací doby minimálně 15 minut při zkušební síle. Při typové a ověřovací zkoušce 
30 nebo 60 minut. Povolené maximální hodnoty α jsou uvedeny v Tab. 13. 
 

Ověřovací zkouška Kontrolní zkouška 

dočasné  
kotvy 

trvalé 
kotvy 

dočasná kotva 
 bez předchozích 
typových zkoušek 

dočasná kotva  
s předchozími typovými 
zkouškami 

trvalá kotva  
s předchozími typovými 
zkouškami 

1,2 1 1,2 1,8 1,5 

Tab. 13 Nejvyšší přípustné protažení α [mm/log časového intervalu] podle ČSN EN 1537(2001) [21] 

 
c) Velikost tečení podle PTI 2004 
Mezní hodnota velikosti tečení nemá překročit hodnotu 1 mm mezi 1 a 10 minutou měření při 
zkušební síle. Je-li velikost posunu menší než 1 mm, považujeme kotvu za vyhovující 
z hlediska velikosti tečení. 

Kotvy, které nesplňují výše popsané kritérium, je třeba podrobit dalšímu měření v délce trvání 
50 minut. Nepřekročí-li velikost tečení hodnotu 2 mm mezi 2–60 minutou, považujeme kotvu 
rovněž za vyhovující z hlediska velikosti tečení. 

3.13.2. Výpočtová volná délka táhla 

Výpočtová volná délka táhla Lapp se počítá z měření prodloužení Δs kotevního táhla k jeho 
ukotvení v napínacím lisu, nebo k referenčnímu bodu uchycení na táhlu. Toto určí umístění 
fiktivního bodu ukotvení táhla, který je roven konci volné délky táhla a počátku kotevní délky 
táhla. Pro stanovení výpočtové délky táhla se používá následující vztah: 
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P

stt
app

EAL



  

 (4) 

 

Kde:  

Lapp – výpočtová volná délka táhla 

At – průřezová plocha kotevního táhla 

Et – modul pružnosti kotevního táhla 

Δs – pružné protažení kotevního táhla v hlavě kotvy 

ΔP – zkušební síla po odečtu předtížení 

Výpočtová volná délka táhla je tedy délka ekvivalentní naměřenému pružnému přetvoření 
způsobenému zkušební silou, od které je odečtena velikost předtížení Pa. Síla je v kořenové 
části kotvy ve skutečnosti přenášena z poloviny částí kořene nad teoretickým bodem vetknutí 
táhla, a z poloviny částí pod ním, jak ukazuje levá polovina obrázku Obr. 47. V pravé části 
obrázku je graficky znázorněno zjednodušení uvažované při stanovení výpočtové volné délky 
táhla. 

 

Legenda:  
Load vs. Depth Graphs – graf 
průběhu síly po délce kotvy 
Free length – volná délka táhla 
Bond lenght – kotevní délka táhla 
Apparent free Tendon Length – 
výpočtová volná délka táhla 

 

Obr. 47 Model výpočtové volné délky táhla. Převzato z [18]. 
 

a) Limitní hodnoty Lapp podle EN1537: 

efapp LLtL  1,min, ×8,0   (5) 

    etftbefapp LLLLLtL  1,1,1,max, ×1,1;×5,0max   
(6) 

max,appappmin,app LLL 
 

(7) 

Kde: 
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Ltf – volná délka táhla 

Le – vnější délka kotevního táhla, měřená od ukotvení kotevního táhla v hlavě k místu 
uchycení kotevního táhla v napínacím lisu 

Ltb – kotevní délka táhla 

Pokud dochází k výraznému tření ve volné délce táhla, lze použít vyhodnocovací metodu 
zobrazenou na obrázku Obr. 48. 

 

 

Legenda:  
1 – kotevní síla 
2 – dvojnásobné tření systému 
3 – sklon přímky síla/posun 
4 – tření systému 
5 – posun 

 

Obr. 48 Odhad pružné tuhosti při značném tření podle ČSN EN 1537:2001. Převzato z [21] 

 

Metoda zohledňuje hysterezi mezi zatěžovací a odlehčovací větví napínací smyčky při odhadu 
velikosti pružné tuhosti (ΔP/Δs) volné délky táhla. Pokud leží výpočtová délka táhla mimo 
hraniční přímky, lze kotvu podrobit opakovanému cyklickému zatížení až do zkušební síly PP. 

a) Limitní hodnoty Lapp podle FIP:2004  
Limitní hodnoty pro zdánlivou volnou délku jsou shodné s limity stanovenými ČSN EN 
1537:2001 [21] podle vztahů (5)–(7). Pokud Lapp je větší než stanovená Lapp,min, pak 
předpokládáme, že volná délka se během napínání vyvinula správně. Je-li Lapp menší než 
Lapp,min můžeme předpokládat, že zatížení je přenášeno v úseku volné délky kotvy. To může 
být způsobeno nepřesným vycentrováním napínacího zařízení, nebo pramenců kotvy. Pokud 
kotva nesplňuje výše popsanou podmínku, je třeba ji podrobit dvěma novým zatěžovacím a 
odtěžovacím cyklům k odstranění tření ve volné délce kotvy. Použití tohoto kritéria je 
primárně určeno pro kotvy ve skalním prostředí, kde se neprovádí měření velikosti tečení. O 
přijetí či zamítnutí kotev prováděných v jiných geologických podmínkách se rozhoduje na 
základě kritéria velikosti tečení.  

3.13.3. Největší zaručená síla 

Pokud není podle ČSN EN 1537:2001 [21] překročena mezní hodnota tečení nebo mezní 
pokles síly, musí být nejvyšší zaručená síla P0 stanovena jako 0,60 Ptk. Jestliže při ověřovací 
nebo kontrolní zkoušce bude překročena mezní hodnota tečení nebo úbytku síly, musí být 
zaručená síla snížena na hodnotu, při které mezní hodnoty tečení nebo úbytku síly byly ještě 
dodrženy. 
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3.13.4. Úbytek síly při zaručené síle  

Hodnota velikosti úbytku síly při zaručené síle P0 se vztahuje ke zkušebnímu postupu č. 2, 
uvedeném v ČSN EN 1537:2001 [21] (viz odstavec 3.10.2). Při zaručené síle má být posun 
v hlavě kotvy vzhledem ke konstrukci uvažován relativně konstantní a má se monitorovat 
napínací síla. Hlava kotvy se upevní v napínacím zařízení a sleduje se pokles síly na konci 
každého pozorovacího intervalu po dobu až 10 dnů, aby bylo možno stanovit procentuální 
hodnotu poklesu síly KI. Nejmenší doba sledování pro kontrolní zkoušku jsou 3 pozorovací 
periody (50 minut), během kterých nemá velikost poklesu napínací síly označená symbolem 
KI překročit hodnotu 3 % P0. 

3.13.5. Shrnutí a zhodnocení kontroly a zkušebních postupů 

Zemní kotvy se od ostatních konstrukčních prvků odlišují nejméně v jednom aspektu – každá 
kotva, která má být součástí kompletní konstrukce je před uvedením do provozu podrobena 
jisté formě kontrolní zatěžovací zkoušky. A to bez ohledu na národní standard, typ kotvy či 
technologii napínání. Viz Tab. 14. 

 

ZDROJ TŘÍDA ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 

ČSN EN 1537:2001 
Typová  
(investigtion test) 

Ověřovací 
 (suitability test) 

Kontrolní  
(acceptance test) 

BS EN 1537:2000 
Typová  
(investigtion test) 

Ověřovací 
 (suitability test) 

Kontrolní 
 (acceptance test) 

BS 8081:1989 
Průkazní  
(proving test) 

Ověřovací  
(on-site suitability test) 

Kontrolní  
(on-site acceptance test) 

FHWA:1996 
Průkazní  
(performance test) 

Kontrolní 
 (proof test) 

PTI:2004 
Typová  
(preproduction test) 

Ověřovací 
 (performace test) 

Kontrolní 
 (proof test) 

OPPS 942:2009 Průkazní (performance test) 
Kontrolní 
 (proof test) 

EC EN 1997 
Průkazní 
 (assessment test) 

Kontrolní 
 (acceptance test) 

Tab. 14 Třídy zkoušek podle vybraných normových předpisů a doporučení pro provádění zemních 
kotev 

 

Sledujeme-li vývoj zkoušek zemních kotev v Evropě, vidíme různé zkušební scénáře, jejichž 
náročnost a vypovídací schopnost roste směrem od zkoušek kontrolních ke zkouškám 
průkazním a typovým. Standardy jednotlivých zemí se liší v požadavcích na: 

- Počet kotev podrobených dané třídě zkoušky 
- Maximální velikost zkušební síly (viz Tab. 15) 
- Počet zatěžovacích cyklů a velikost přírůstků zatížení v daném zatěžovacím cyklu 
- Délku pozorovacích časů pro popis creepového chování 
- Velikost hodnoty akceptačních kritérií 
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Předpis Typ kotvy 
Velikost zkušební 
síly 

DIN 4125(1972,1974) 
dočasná 1,25×P0 

trvalá 1,50×P0 

Bureau Securitas (1972) 
dočasná 1,20×P0 

trvalá 1,30×P0 

FIP (1970) 
dočasná 1,20×P0 

trvalá 1,30×P0 

BS (1980) 
dočasná 1,20×P0 

trvalá 1,20×P0 

ČSN EN 1537(2001); BS EN 1537(2000);  
BS 8081(1989) 

dočasná 1,25×P0 

trvalá 1,25×P0 

PTI (2004) 
dočasná 1,20×P0 

trvalá 1,33×P0 

Tab. 15 Vybrané normové předpisy a velikost zkušební síly 
 

V současnosti v praxi stále ještě používaný evropský prováděcí standard EN 1537:2001 [21] 
v sobě spojuje zvyklosti z oblasti zkoušení injektovaných zemních kotev převážně v Británii, 
Francii a Německu z dob před zavedením jednotného systému norem EN. Norma je založena 
na shrnutí celkem10 národních a mezinárodních prováděcích předpisů. 

Prováděcí evropská norma EN 1537:2001 [21], používaná u nás pro provádění injektovaných 
zemních kotev, byla porovnána jak s v zahraničí aktuálně užívanými technickými normami či 
doporučeními k provádění injektovaných zemních kotev, tak s předpisy v současnosti již 
neplatnými. Z tohoto porovnání vyplývá následující přehled aspektů, které EN 1537:2001 
[21] oproti jiným dokumentům výslovně nezmiňuje, které však mohou přímo či nepřímo 
ovlivnit kvalitu provádění zkoušek zemních kotev a vyhodnocování jejich výsledků: 

PTI:2004 [18] uvádí požadavek na nanesení přiměřeného množství lubrikantu do otvorů 
kotevní desky, které má zamezit vzniku příčných namáhání plynoucích z titulu zakřivení 
kabelů. Kotevní kuželíky namáhané těmito příčnými silami mohou být příčinou nechtěných 
prokluzů při zakotvení táhel. 

PTI:2004 [18] rozvádí požadavky na kalibraci napínacích a měřících zařízení použitých pro 
napínání a zkoušení kotev. Na staveništi má být stále k dispozici kontrolní manometr, který 
má být použit k měření při podezření na poruchu manometru provozního, minimálně však má 
být použit jedenkrát denně. 

Hodnota předtížení Pa je podle PTI:2004 [18] v závislosti na typu a délce táhla uvažována 
variabilní hodnotou od 5 % do 25 % P0. Pro nanesení předtížení doporučuje tento předpis 
použít jednokabelový napínací lis. Lze tak docílit lepší kontroly nad velikostí vnášené síly. 

ČSN EN 1537:2001 [21] uvádí pouze stručnou informaci o tom, že v soudržných zeminách je 
vhodné vzít do úvahy minimální dobu, ve které může zemina po osazení kotvy konsolidovat a 
regenerovat a nezahajovat napínání kotvy před uplynutím této doby. Doba nutná pro 
konsolidaci není však dále specifikována. 
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ČSN EN 1537:2001 [21] neuvádí minimální velikost zaručené kotevní síly P0. Požadavek 
PTI:2004 [18] na minimální velkost P0 je 50 % fpu. Tato minimální hodnota je důležitá pro 
správné zatažení kotevních kuželíků do otvorů v kotevní desce a zamezení prokluzu táhla 
v čelistech při případném navýšení síly přenášené kotvou v průběhu její životnosti. Je-li 
navržená hodnota P0 menší než 50 % fpu, mají se pod kotevní desku umístit podložky. Po 
zakotvení táhel na velikosti 50 % fpu se podložky odstraní a tím dojde ke snížení kotevní síly. 

ČSN EN 1537:2001 [21] nemluví na rozdíl od jiných předpisů přímo o navýšení zaručené síly 
o hodnotu ztráty předpětí pokluzem při zakotvení táhla. Nezmiňuje se také o uvažování 
velikosti pokluzu při vyhodnocování výsledků zkoušek. 

DIN 4125 (1972) upozorňuje na vhodnost současného měření a napínání kotev, je-li 
vzdálenost mezi injektovanými kořeny jednotlivých kotev menší než jeden metr. Napínání 
druhé kotvy může ovlivnit velikost kotevní síly v kotvě napínané jako první. 

ČSN EN 1537:2001 [21] nespecifikuje minimální počet kotev podrobených typovým 
zkouškám. V zahraničních doporučeních je např. ve FIP (1982) [32] zmíněna možnost 
pokračovat po porušení kotvy při typové zkoušce jejím odkopáním a dalším zkoumáním. To 
může poskytnout další informace o: 1) vyvinutí volné délky táhla, 2) délce, tvaru, stavu a 
módu porušení kořenové části kotvy, 3) stavu použité protikorozní ochrany po provedení 
zkoušky. 

Kanadský předpis OPSS 942:2009 [38] říká, že ze zkoušky je zpracován výstup v podobě 
záznamu o celkovém posunu hlavy kotvy na konci každého cyklu v každém zatěžovacím 
stupni, včetně posunu od předtížení. Analýza posunu hlavy kotvy od předtížení vztažená 
například k délce vrtu může doplnit představu o procesech probíhajících během instalace táhla 
kotvy. 

Některé starší, např. DIN 4125 (1972), FIP (1970) i aktuální zahraniční dokumenty, např., 
PTI:2004 [18] rozlišují požadavky na kontrolní zkoušky kotev trvalých a kotev dočasných. 
Pro kotvy trvalé požadují tyto předpisy vyšší hladinu zkušebního zatížení PP. DIN 4125 
(1972) [41] dále dokonce dělí kontrolní zkoušky dočasných kotev do tří dalších podkategorií 
s různými hladinami zkušebního zatížení. S vyšší kategorií kotvy roste velikost zkušební síly 
a klesá počet kotev, z celkového množství všech kotev instalovaných v rámci jednoho 
projektu, které mají být touto vyšší silou zkoušeny. 

Evropská prováděcí norma ČSN EN 1537:2001 [21] nepředepisuje přímo provádění 
odtrhových (lift-off) zkoušek. Zmiňuje se o nich pouze v souvislosti s kontrolou vnesené síly 
ve vícelanovém systému napínaném jednolanovým lisem. Zahraniční doporučení je provádět 
odtrhové zkoušky pokaždé těsně po zakotvení táhel na hodnotě Pa, před sundáním napínacího 
lisu, pro potvrzení velikosti vnesené síly. Dosažení odtrhové síly je charakterizována 
nadzvednutím kotevní desky bez povytažení kotevních kuželíků (v případě vícelanových 
systémů může dojít k povytažení některých kuželíků z důvodu nerovnoměrného rozložení síly 
v kabelech), a prudkým přerušením nárůstu tlaku oleje v hydraulickém okruhu napínacího 
lisu. 

PTI:2004 [18] říká, že efektivní modul pružnosti uvažovaný při stanovení výpočtové volné 
délky táhla Lapp dlouhých kotev, jejichž táhlo je tvořeno svazkem více jednotlivých kabelů, se 
má upravit. Modul pružnosti udávaný výrobcem je stanoven na základě výsledků zkoušky 
provedené na zkušebním vzorku. Tento zkušební vzorek je relativně malý v porovnání 
s reálnou délkou táhla. Tato diference způsobí, že skutečná hodnota modulu pružnosti táhla je 
o 3 % až 5 % nižší než hodnota udávaná výrobcem. Definice pojmu “dlouhá kotva” však 
chybí. 
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3.14. Návrhové přístupy při stanovení únosnosti horninových kotev 

Návrh a posouzení zemních kotev se provádí podle metody mezních stavů ve smyslu [12], 
[13] a [21]. Přičemž se pro první mezní stav definuje jednak návrhová hodnota únosnosti proti 
vytažení kotvy Ra,d stanovená buď z výsledků zkoušek nebo určená výpočty, a návrhová 
hodnota konstrukční únosnosti kotvy Ri,d stanovená ve smyslu [42], vycházející 
z charakteristické velikosti vnitřního odporu kotvy Ri,k (jenž je roven síle na mezi pevnosti 
táhla Ptk). Průkaz druhého mezního stavu se provádí tak, že se do výpočetního modelu 
konstrukce zahrnujícího kotvy dosadí charakteristické hodnoty zatížení, geometrických, 
pevnostních a deformačních parametrů prvků materiálů uvažovaných v modelu [15]. 
Výsledná deformace kotvy je pak porovnána s přípustnou deformací konstrukce, viz např. 
vztah (49).  

Návrhová hodnota únosnosti kotvy proti vytažení Ra,d z výsledků zkoušek se odvodí 
z hodnoty charakteristické Ra,k. Tato charakteristická hodnota se stanovuje z výsledků 
typových zkoušek za použití korelačního součinitele ζ, jehož doporučené velikosti jsou 
v tabulce Tab. 16. 

 

n 1 2 3 4 ≥ 5 

ζ1 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 

ζ2 1,40 1,20 1,05 1,00 1,00 

ζ1 se použije pro velikost průměrnou; ζ2 se použije pro velikost minimální 

Tab. 16 Korelační součinitele pro odvození charakteristických hodnot únosností kotev proti vytažení 
z výsledků zkoušek. Převzato z [15]. 

Charakteristickou hodnotu únosnosti kotvy proti vytažení Ra,k lze stanovit rovněž výpočtem 
na základě znalosti geotechnických poměrů na staveništi. Hodnoty odporu kotev proti 
vytažení Ra,k a doporučené délky kořenů lv pro zeminy i skalní horniny poskytují např. firemní 
materiály společnosti VSL [43], viz Tab. 17. Doporučená minimální kotevní délka pro 
bezpečný přenos zatížení z táhla do injektáže je 3 m. 
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Typ zeminy  Ra,k [kN] lv [m] 

Normálně konsolidovaná hlína jílovitá (jezerní sedimenty) 150–250  4–6  

Normálně konsolidován hlína 250–500  4–6  

Hrubozrnný písek, štěrk (aluviální zemina) 350–600  4–7  

Hlína, jemnozrnný písek 500–900  5–8  

Hrubozrnný a stmelený štěrk 700–1100  5–8  

Vysoce zhutněné směsné zeminy (injektované) 500–1200 5–8  

Slinutý vápenec, navětralý 300–600  4–8  

Jemnozrnný vápenec, navětralý 400–800  4–8  

Křídový pískovec, pískovec (molasový), biotitická granitová rula 800–2000  3–8  

Granit, rula, vápenec až dolomit 1100–5000  3–10  

Tab. 17 Hodnoty odporu kotev proti vytažení Ra a doporučené délky kořenů lv pro zeminy i skalní 
horniny. Převzato z [43] 

 

Únosnost kořene kotvy proti vytažení Ra, uvádí ve své knize také Verfel [44] 

Hornina Charakteristické vlastnosti 

Dovolené zatížení kořene kotvy 10kN na běžný metr kořene 

směs c:v = 2:1 až 2,5:1 

injekční tlak 

1,0 MPa 2–5 MPa 

hlína  2–4 8–10 

slín c = 30 až 80 kPa 4–6 10–13 

křída c = 200 až 300 kPa 6–7 15–17 

písko-štěrkové 
náplavy 

jemný písek 
písek se štěrkem 
oblázky 

9–13 19–24 

vápenec 
pevnost v prostém tlaku> 
15 MPa 

40 velmi vysoký 

Tab. 18 Doporučené hodnoty únosnosti kořenů kotev podle [44] 
 

Charakteristickou hodnotu únosnosti kotvy proti vytažení Ra,k lze také vypočítat ze znalosti 
maximálních doporučených hodnot kontaktního smykového napětí jako součin plochy kořene 
kotvy, jeho délky a doporučené hodnoty plášťového tření, viz vztah (1). Maximální 
doporučené hodnoty průměrných kontaktních smykových napětí pro různé typy zemin a 
injektáží je možné dohledat také v [18] a [45], viz Tab. 19–Tab. 21. 
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Typ horniny 
průměrné mezní smykové kontaktní napětí 
(MPa) 

Granit a Basalt 1,7–3,1 

Dolomitický vápenec 1,4–2,1 

Vápenec 1,0–1,4 

Břidlice až krystalická břidlice 0,8–1,4 

Prachovitá břidlice 0,2–0,8 

Pískovec 0,8–1,7 

Zvětralý pískovec 0,7–0,8 

Křída 0,2–1,1 

Zvětralý slínovec 0,15–0,25 

Beton 1,4–2,8 

Tab. 19 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro horniny 
podle [17] 

 

Typ kotvy 
průměrné mezní smykové kontaktní napětí 
(MPa) 

Bez vysokotlaké injektáže 0,03–0,07 

Vysokotlaká injektáž:  

Jíly hlinité měkké 0,03–0,07 

Jíly hlinité 0,03–0,07 

Jíl tuhý (střední až vysoká plasticita) 0,03–0,10 

Jíl pevný (střední až vysoká plasticita) 0,07–0,17 

Jíl tuhý (stř. plasticita) 0,10–0,25 

Jíl pevný (stř. plasticita) 0,14–0,35 

Hlína písčitá, pevná, (stř. plasticita) 0,28–0,38 

Tab. 20 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro soudržné 
zeminy podle [17] 

 

Typ kotvy 
průměrné mezní smykové kontaktní napětí 
(MPa) 

Bez vysokotlaké injektáže 0,07–0,14 

Vysokotlaká injektáž:  

Písek jemnozrnný až stř, zrněný (stř. ulehlý-ulehlý) 0,08–0,38 

Písek, střed. až hrubozrnně zrněný, (stř. ulehlý-ulehlý) 0,11–0,66 

Písek, střed. až hrubozrnně zrněný, (ulehlý-velmi ulehlý) 0,25–0,97 

Písky hlinité 0,17–0,41 

Tuhé glaciální hlíny 0,30–0,52 

Štěrk písčitý (stř. ulehlý-ulehlý) 0,21–1,38 

Štěrk písčitý (ulehlý-velmi ulehlý) 0,28–1,38 

Tab. 21 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro 
nesoudržné zeminy podle [17] 
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Podrobný přehled o únosnosti kořenů horninových kotev v soudržných i nesoudržných 
zeminách a doporučených parametrech injektáže (počet injektáží, množství směsi atd.) 
sestavil Mišove [2], viz Tab. 22: 

 

Druh horniny 
 (o); 
(MPa); 
c (MPa) 
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i (
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em
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d 
(cm) 


(MPa) 

Fm1 kořene kotvy 
(kN/m) 

Lkk pro 
Fdov= 
900 kN 

In
je

kt
ov

án
ý 

ko
ře

n 

N
ei

nj
ek

to
va

ný
 

ko
ře

n 

Skalní a 
poloskalní 
horniny 

 0–30 0–1  
10–
22 

0,3–1,6 
200–
500 

100–
500 

7–3** 

Štěrkovité 
injektovatelné 
zeminy 

35<
c=0 
 

20–
100 

1–2 1,0 
25–
40 

0,25–
0,32 

200–
400 

70–
200 

7–3** 

Štěrkovité 
neinjektovatelné 
zeminy 

dle druhu 
výplně 

40–
80 

1–2 
2,0–
4,0 

28–
35 

0,23 
200–
250 

50–
100 

7–5 

Střednězrnné a 
jemnozrnné 
písky 

25<
c=0 

30–
90 

2–3 
1,5–
4,0 

22–
35 

0,15–
0,18 

110–
200 

20–60 12–7 

Soudržné tvrdé 
a pevné zeminy 

10<
c>0,15 
 

20–
50 

1–3 
1,5–
3,0 

20–
28 

0,13–
0,19 

80–170 30–80 17*–8 

Soudržné pevné 
až tuhé zeminy 


0,05<c

30–
120 

2–3 
1,0–
2,5 

15–
40 

0,1–0,13 70–150 15–40 20*–9 

Soudržné 
měkké zeminy 


0,025<c

60–
150 

3–4 
0,5–
2,0 

30–
45 

0,05–
0,07 

40–100 10 
27*–
13,5* 

*Málo vhodná až nevhodná kořenová délka, doporučuje se snížit velikost Fdov 
** Z konstrukčních a bezpečnostních důvodů je minimální délka kořene kotvy lkk=4,0m 

Tab. 22 Charakteristiky kořenů kotev v zeminách a horninách podle [2] 

 

Pro úplnost jsou uvedeny i doporučené hodnoty plášťového tření pro návrh mikropilot, které 
uvádí ve své knize [15] Masopust. 
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Druh základové půdy Typické vlastnosti 
Počet 
injektáží 

Konečný 
injekční tlak 
(MPa) 

Plášťové 
tření i 
(MPa) 

Skalní horniny R1 – R4 f>50 MPa 0 – 0,6–1,0 

Poloskalní horniny R5, R6 f <50 MPa 0–1 0,5–3,0 0,2–0,6 

Štěrky písčité 
35o <o
c =0kPa 

1–2 1,0–2,0 0,15–0,20 

Štěrky jílovité 
25o <o
c =10kPa 

1–2 2,0–4,0 0,15 

Písky 
25o <o
c =0 kPa 

2–3 1,5–4,0 0,1–0,15 

Soudržné zeminy tvrdé 
10o <u o
cu>0,1 MPa 

1–3 1,5–3,0 0,08–0,14 

Soudržné zeminy pevné 
u o 

0,05<cuMPa
2–3 1,0–2,5 0,06–0,08 

Soudržné zeminy tuhé 
u o 

0,025MPa 
<cuMPa 

3–(4) 0,5–2,0 0,04–0,06 

Tab. 23 Doporučené hodnoty plášťového tření pro různé typy zemin pro výpočet únosnosti mikropilot 
podle [15] 

Všechny výše uvedené zdroje (Tab. 17 - Tab. 23) předpokládají, že smykové napětí podél 
kořene kotvy je rovnoměrně rozdělené. Tento předpoklad lze použít pro kořenové délky do 
cca 8,0 m. U delších kořenů již dochází vlivem progresivního porušování ke koncentraci 
napětí na konci kořene, který je blíže hlavě. Kontaktní napětí na plášti je pak rozděleno 
nerovnoměrně, a kořen kotvy není efektivně využit [46].  

Alternativní způsoby výpočtu charakteristické hodnoty únosnosti kotvy proti vytažení Ra,k 
jsou pak analytické vztahy zohledňující různé empirické faktory. Littlejohn [10] např. zavádí 
do výpočtu koeficient adheze α, označovaný někdy také jako redukční faktor. Tento faktor 
uvažují také např. autoři Jones a Turner [11] či Ostermeyer [47]. Bowles [48] sestavil vztah 
pro výpočet Ra,k s uvažováním průměrného geostatického napětí, průměrné hodnoty úhlu 
vnitřního tření podél kořene kotvy a součinitele zemního tlaku K (v rozmezí Ka a K0). Kramer 
[9] pak ve své práci uvádí vztah získaný regresní analýzou, ve kterém vychází ze zastoupení 
částic různé velikosti v zemině. K predikci únosnosti kotvy proti vytažení lze v současnosti 
použít i metody matematického modelování, viz např. [49], [50] či [51]. Tyto metody zde 
nejsou více rozvedeny, jelikož jejich zkoumání není předmětem disertační práce. Více o 
porovnání jednotlivých přístupů viz např. [8]. 

4. Postup práce a použitá metodika 

4.1. Vývoj zkušební a zaručené síly v čase. 

V návrhu horninové kotvy je třeba stanovit zaručenou sílu, kterou je kotva schopna bezpečně 
přenést. Mezi zaručenou silou a zkušební silou je přímá souvislost, neboť zaručená síla je 
taková, která zůstane v kotvě po provedení zkoušky. Síla v hlavě kotvy se však mění jednak 
vlivem procesu kotvení, jednak vlivem časově závislých ztrát v průběhu životnosti 
konstrukce. Na příkladu konkrétního realizovaného prvku ze souboru „Lokalita 01- TC tunelu 
Dobrovského“ (viz seznam příloh), je proto na úvod práce provedena studie sledující vývoj 
napětí v táhle [52] ve vztahu k použitému zkušebnímu postupu pro kontrolní zkoušku 
horninové kotvy podle [21].  
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Táhlo kotvy musí být schopno bezpečně přenést zatížení do kotevní oblasti, aniž by došlo 
k jeho porušení [45]. Schematický pracovní diagram prvku z vysokopevnostní oceli viz. 
Obr.49. Napětí TG je v literatuře označováno také jako mez kluzu fy. Hodnota napětí TG 
odpovídá smluvní trvalé poměrné osové deformaci (prodloužení)táhla 0,1 % nebo 0,2 %. 

 
. 

Legenda: 
fpu – charakteristická pevnost 
v tahu 
Es – hraniční napětí, při kterém se 
táhlo chová lineárně elasticky. 
TG – hraniční napětí, při kterém 
se táhlo chová nelineárně 
elasticky. 

Obr. 50 Charakteristický pracovní diagram ocelového táhla. Převzato z [7] 

 

Při návrhu kotvy je nutné, kromě dalších veličin, stanovit také předpínací sílu a maximální 
předpokládanou hodnotu tahové síly, která se může vyskytnout v táhle v průběhu životnosti 
kotvy. Maximální předpokládaná hodnota tahové síly v průběhu životnosti kotvy by neměla 
podle [7] přesáhnout 50 % síly na mezi únosnosti fpu pro trvalé, resp. 62,5 % pro dočasné 
zemní kotvy. Podle amerického doporučení [45] by kotevní síla neměla přesáhnout 70 % 
hodnoty síly na mezi únosnosti fpu. Zároveň však uvádí, že maximální předpokládané zatížení 
v průběhu životnosti kotvy by nemělo být větší než 60 % síly na mezi únosnosti fpu, což je 
v souladu s předcházejícími hodnotami. Podle doporučení v dokumentu [18] a [21] by kotevní 
síla P0 měla být menší než 60 % síly Ptk (síla na mezi únosnosti fpu). Porušení táhla při zatížení 
rovném 85 % fpu je zdokumentováno v [53]. Maximální zatížení v průběhu předpínání se 
podle doporučení používaných v Evropě a Spojených Státech Amerických pohybuje mezi 70 
% až 80 % síly na mezi únosnosti fpu [7], [45]. Hodnoty zatížení pro různé druhy zkoušek 
kotev podle různých prováděcích norem byly popsány výše, viz např. Tab. 15. Tabulka Tab. 
24 dává do vztahu kotevní sílu, předpínací sílu, sílu na mezi únosnosti a sílu na mezi kluzu. 

 
 

Po – kotevní síla  
Pp – předpínací síla 
Ptk – síla na mezi únosnosti fpu 
Py – síla na mezi kluzu fy 
Ppv – zkušební síla pro ověřovací 
zkoušku 

Tab. 24 Vztah mezi kotevní silou, předpínací silou, silou na mezi únosnosti a silou na mezi kluzu. 
Převzato z [43] 

Následující studie přibližuje chování pramencových kotev během napínání z hlediska ztrát 
předpětí a popisuje principy stanovení těchto ztrát. Předpínací síla v hlavě kotvy není po dobu 
životnosti prvku konstantní, mění se v čase. Její velikost jsme v určitém časovém okamžiku 
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schopni určit ze znalosti napětí v táhle, vyvozeného napínacím lisem v okamžiku před 
zakotvením. Okamžité neboli výrobní ztráty předpětí se projevují již během napínacího 
procesu a kotvení táhla. V případě zemních kotev se jedná zejména o pokles napětí vlivem 
relaxace předpínací výztuže a vlivem pokluzu během kotvení. Dlouhodobé změny předpětí 
jsou způsobeny relaxací oceli táhla, dále pak také eventuálními pohyby kotvené konstrukce a 
relativním creepovým pohybem tělesa kořene vůči okolní zemině. 

Studie analyzuje vliv volby zkušebního postupu podle ČSN EN 1537:2001 [21], neboť norma 
sice říká, že je třeba při provádění zkoušek přihlédnout k relaxaci materiálu táhla, dále však 
tuto problematiku nerozvádí (jak bylo zmíněno v odstavci 3.13.5). Dále je ve studii zkoumán 
vliv technologie kotvení lan na konečnou velikost ztrát předpětí. Cílem studie je na 
konkrétním příkladě přiblížit chování pramencových kotev během napínání z hlediska ztrát 
předpětí, popsat principy stanovení těchto ztrát a zhodnotit jejich význam pro návrh prvků. 

Studie je vypracována pro injektovanou kotvu navrženou pro účely trvalého kotvení opěrné 
stěny v geologickém prostředí tvořeném brněnskými neogenními jíly. Dimenze kotvy, 
velikosti aplikovaných sil a ostatní použité parametry definované dále tedy odpovídají 
dimenzím tohoto realizovaného prvku. 

- Zkušební síla Pp = 950 kN 
- Zaručená síla P0 = 600 kN 
- Pevnost táhla fpk = 1770 kN 
- Modul pružnosti materiálu táhla E = 195 GPa 
- Volná délka kotvy Lfree = 11 m 
- Kořenová délka kotvy Lfixed = 12 m 
- Výpočtová volná délka táhla Lapp = 15,46 m 
- Plocha průřezu svazku kotevních lan A = 9×10-04 m2 
- Počet reinjektáží / max. injekční tlak = 2× / 2,5 MPa 
- Třída relaxace táhla = 2; lana s nízkou relaxací 
- Životnost kotvy = 57 let (cca 500 000 hod) 

4.1.1. Druhy ztrát předpětí 

Jevy, které ovlivňují ztráty předpětí, působí komplexně. V následující stati jsou jednotlivé 
jevy popsány odděleně a dále je postupně vysvětlen princip jejich vzájemné interakce při 
výpočtu konečné velikosti ztrát. 

 

Ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže 
Relaxace předpínací výztuže je jev, při kterém v čase dochází k úbytku napětí v oceli 
vystavené konstantnímu deformačnímu zatížení. Velikost relaxace roste s rostoucím 
zatížením. 

Eurokód [54] vychází při výpočtu ztrát relaxací z hodnoty ρ1000. Jedná se o ztrátu relaxací 
1000 hodin po napnutí při průměrné teplotě 20 °C. Hodnoty ρ1000 se pro potřeby výpočtu 
mohou pro jednotlivé třídy relaxačního chování předpokládat rovné  

- 8 %  pro třídu 1: dráty nebo lana s normální relaxací 
- 2,5 %  pro třídu 2: dráty nebo lana s nízkou relaxací 
- 4 %  pro třídu 3: za tepla válcované a upravené tyče 
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Ztrátu předpětí relaxací lze získat z protokolů výrobce, dokumentujících certifikační zkoušky. 
Je také přípustné ji definovat poměrem změny předpínacího napětí Δσpr k počátečnímu 
předpínacímu napětí σpi. Pro třídu relaxačního chování 2 platí pro tento poměr vztah: 

 
5

1×75,0
×1,9

1000 10×
1000

××66,0 










 



 te
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pr  
 

(8) 

Relativní napětí μ je poměr napětí v kabelu σpi a charakteristické pevnosti oceli v tahu fpk. 
Symbol t pak ve vztahu označuje dobu po napnutí v hodinách. Ze vztahu je zřejmé, že podle 
[54] závisí průběh relaxace v čase na relativním napětí ve výztuži. Při výpočtu relaxace je 
tedy nutno přihlížet k postupu napínání a k ostatním ztrátám např. ztrátě předpětí pokluzem, 
které velikost relativního napětí v táhle ovlivňují. 

Ztráta pokluzem 
Pokles napětí v táhle kotvy vlivem pokluzu lana sevřeného kotevním kuželíkem vůči kotevní 
hlavě nastává vždy. Důležitá z hlediska velikosti ztrát předpětí je velikost pokluzu. 

Technická specifikace VSL [24] udává pro výpočet při kotvení pramenců do vícelanových 
kotevních objímek jednotnou velikost pokluzu rovnou 6 mm, bez ohledu na průměry 
pramenců a typy kotev. Jedná se o maximální hodnotu, která díky stálému účinku tření mezi 
kotevními kuželíky a pramenci může vzniknout. 

U kabelů s menší úhlovou změnou, což ve většině případů odpovídá kabelům použitým 
v zemních kotvách, lze však ztrátu pokluzem kompenzovat. Kompenzaci lze zajistit buď 
použitím pomocného lisu pro kotvení kotevních klínků, nebo lze použít následující postup: 

- Předpínací lana se ukotví v kotevní objímce snížením tlaku v napínacím lisu 
- Opětovným zvýšením tlaku v předpínacím lisu se objímka oddálí od roznášecí desky 
- Do prostoru vzniklého mezi roznášecí deskou a oddálenou kotevní objímkou se vloží 

distanční podložky 
- Provede se konečné ukotvení lan v kotevní objímce snížením tlaku v napínacím lisu a 

samočinným odkotvením jeho ukotvovacího zařízení 

Napínací postupy 
Jak bylo naznačeno výše, výpočet ztrát předpětí je nutno provádět s ohledem na postup 
předpínání. V kapitole 3.10.2 je řečeno, že norma EN 1537:2001 [21] dává možnost volby 
mezi několika napínacími scénáři, které lze použít při kontrolních zkouškách zemních kotev 
spojených s napínacími pracemi. Studie je sestavena pro minimální rozsah kontrolní zkoušky 
požadovaný [21] popsaný v Tab. 8–Tab. 10. 

4.1.2. Princip výpočtu ztrát 

Napětí působícímu v táhle odpovídá tzv. kapacita relaxace (celkový úbytek napětí vlivem 
relaxace v čase nekonečno). Jelikož nárůst relaxace nabývá nejvýraznějších hodnot v krátkém 
časovém horizontu od nanesení zatížení, dochází během provádění zkušebního postupu kotvy 
k tzv. korekci relaxace. To znamená, že během pozorovacího času, kdy je napětí udržováno 
na konstantní hodnotě, probíhá dotvarování předpínací výztuže a tím dochází k redukci 
kapacity relaxace [55]. 

Výrobní ztráty 
Výrobní ztráty předpětí vlivem relaxace a vlivem pokluzu při zakotvení předpínacích kabelů 
spolu úzce souvisí. V následujícím textu je na příkladu Zkušebního postupu 1 předveden 
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postup výpočtu ztrát od okamžiku zahájení napínání do okamžiku po zakotvení předpínacích 
lan do kotevní objímky. Ve výpočtu je uvažováno s napínáním kotevního svazku jako celku 
vícelanovým napínacím zařízením.  

Hodnoty v jednotlivých sloupcích tabulky obsahují: 

a) procentuální velikost zkušební síly Pp v jednotlivých krocích napínacího cyklu 

b) čas v minutách, po který je zkušební síla na konci daného kroku napínacího cyklu 
udržována na konstantní velikosti 

c) aktuální předpínací napětí σpi odpovídající podílu velikosti zkušební síly v daném 
kroku a plochy průřezu svazku předpínacích lan 

 

A
PX P

pi
×%

  
 

(9) 

d) aktuální skutečně působící relativní napětí μ = σpi / fpk 

e) celková relaxace udává poměr změny předpínacího napětí Δσpr k aktuálně působícímu 
napětí σpi stanovený podle vztahu (1) v čase t blížícím se nekonečnu 

f) celková kapacita relaxace Δσikapacita udává celkový úbytek napětí v čase nekonečno 
jako násobek aktuálně působícího napětí σpi a celkové relaxace 

g) relaxace proběhlá během pozorovacího času udává poměr změny předpínacího napětí 
Δσpr k aktuálně působícímu napětí σpi stanovený podle vztahu (8) v čase t od zahájení 
napínání, rovném pozorovacímu času ve sloupci (b)  

h) korekce relaxace Δσkorekce udává velikost úbytku napětí, který se projeví za čas t 
odpovídající pozorovacímu času ve sloupci (b), po který je udržována konstantní 
velikost napětí. 

Korekce relaxace Δσkorekce se vypočte pro každý krok každého napínacího cyklu v daném 
zkušebním postupu. Celková proběhlá relaxace během zkušebního postupu je pak 
zjednodušeně uvažována jako ∑Δσkorekce.  

Po provedení zkušebního postupu se sníží tlak v napínacím lisu a předpínací síla se sníží na 
hladinu zaručené síly P0,a. Poté jsou lana ukotvena v kotevní objímce. Zde se projeví pokles 
napětí způsobený pokluzem (výpočet nepředpokládá provádění kompenzace pokluzu 
postupem popsaným v kapitole 3.4). 

Pokles napětí vlivem pokluzu lze pak pomocí Hookeova zákona vyjádřit jako  

free

pokluzpokluz

L
L

EE   ×  
 

(10) 

Napětí v kotevním svazku po zakotvení se stanoví jako rozdíl napětí σP0,a působícího na táhlo 
v okamžiku před odkotvením táhla z lisu, a poklesu napětí Δσpokluz způsobeného vlivem 
pokluzu. 
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pokluz
abP P   ,0,0 ×  

 
(11) 

napětí σP0,b odpovídá síla po zakotvení  

bb PAP ,0,0 ××  
 

(12) 

Tabulka Tab. 25 ukazuje postup výpočtu výrobních ztrát při provádění zkušebního postupu 
1podle [21] 

 

Přírůste
k síly 
 [% Pp] 

Pozorovací čas 
 [min] 

Napětí 
σpi [MPa] 

μ 
[-] 

Celková 
relaxace  
[-] 

Celková 
kapacita 
relaxace 
Δσi

kapacita  
[MPa] 

Relaxace 
během 
poz. času 
[-] 

Korekce 
relaxace 
Δσ

korekce 
[MPa] 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) 

cyklus 
1 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

0 1 0,00 0,000 1,74E-03 0,00 4,30E-09 0,00E+00 

25 5 263,89 0,149 3,37E-03 0,89 1,60E-07 4,21E-05 

0 1 0,00 0,000 1,74E-03 0,00 4,30E-09 0,00E+00 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

cyklus 
2 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

25 1 263,89 0,149 3,37E-03 0,89 5,71E-08 1,51E-05 

55 5 580,56 0,328 7,45E-03 4,33 2,86E-06 1,66E-03 

25 1 263,89 0,149 3,37E-03 0,89 5,71E-08 1,51E-05 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

cyklus 
3 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

40 1 422,22 0,239 5,01E-03 2,12 2,69E-07 1,14E-04 

100 5 1055,56 0,596 2,45E-02 25,83 2,17E-04 2,29E-01 

40 1 422,22 0,239 5,01E-03 2,12 2,69E-07 1,14E-04 

10 1 105,56 0,060 2,27E-03 0,24 1,21E-08 1,28E-06 

P0   σP0,a = 666,67 0,377 9,25E-03 6,16     

Pokluz    σP0,b = 593,54 0,335 7,70E-03 4,57    ∑= 0,23  

Tab. 25 Postup výpočtu výrobních ztrát pro Zkušební postup 1 podle [21] 

Dlouhodobé ztráty 
Další část výpočtu dokumentuje postup pro stanovení dlouhodobých ztrát od okamžiku po 
zakotvení, do konce životnosti kotvy. Napětí σP0,b působícímu v táhle po zakotvení odpovídá 
aktuální relativní napětí μ a celková kapacita relaxace Δσ,P0,bkapacita ( Viz poslední řádek 
tabulky Tab. 25 ). Zbývající kapacitu relaxace pak lze stanovit jako 
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korekcekapacita
b,0P,

.zb,kapacita
    

 
(13) 

Z velikosti napětí σP0,b a zbývající kapacity relaxace Δσkapacita, zb. můžeme stanovit velikost síly 
na konci životnosti kotvy v čase nekonečno (resp. v čase 500 000 hodin od zakotvení). 

  )×(×)×(× .,
,0

.,
,0

zbkapacita
b

zbkapacita
bP PAAAP     

 
(14) 

4.1.3. Výsledky studie 

Postupem výpočtu popsaným v odstavci 4.1.2 byly stanoveny hodnoty ztrát předpětí a změny 
předpínací síly v hlavě kotvy odpovídající těmto ztrátám i pro dva zbývající možné zkušební 
postupy. Uvažovaná velikost pokluzu byla 3,0 mm. Výsledky výpočtů jsou shrnuty v Tab. 26 
a Tab. 27. 

 

zkušební 
postup 

Celková kapacita 
relaxace 
Δσ,P0,b

kapacita 
[MPa] 

Korekce 
relaxace 
∑Δσ

korekce 
[MPa] 

Zbývající kapacita 
relaxace Δσ

kapacita, 

zb 
[MPa] 

1 4,57 0,23 4,34 

2 4,57 0,46 4,11 

3 4,57 0,39 4,18 

Tab. 26 Celková a zbývající kapacita relaxace po ukončení procesu korekce relaxace 
 

Napínací  
postup 

Zaručená 
síla P0,a 
[kN] 

Síla po 
zakotvení  
P0,b 
[kN] 

Pokles síly po 
zakotvení 
[%] 

Síla na konci 
životnosti k-ce P∞ 
[kN] 

Pokles síly na konci 
životnosti k-ce 
[%] 

1 600 534,19 -10,97 530,28 -11,62 

2 600 534,19 -10,97 530,49 -11,58 

3 600 534,19 -10,97 530,43 -11,60 

Tab. 27 Změny předpínací síly v hlavě kotvy v průběhu životnosti kotvy 

 

Postup uvedený v odstavci 4.1.2 byl zopakován pro šest hodnot velikosti pokluzu v rozmezí 
1,0–6,0 mm s krokem 1,0 mm. Výsledky těchto výpočtů jsou pro porovnání uspořádány v 
grafech na Obr. 51 a Obr. 52. 
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Obr. 51 Vliv velikosti pokluzu Lpokluz na zbývající kapacitu relaxace Δσkapacita, zb. 

 

 

 
Obr. 52 Vliv velikosti pokluzu Lpokluz na pokles velikosti předpínací síly P∞  

4.1.4. Diskuze výsledků studie ztrát předpětí 

Kotevní síla a maximální síla v táhle v průběhu životnosti kotvy nemusí zůstat stejná. V 
případě pažících konstrukcí dimenzovaných na plný aktivní tlak je předpínací síla rovna 80 až 
90 procent maximální síly v táhle. To umožňuje deformaci konstrukce, při které dojde ke 
snížení zemního tlaku směrem k aktivnímu zemnímu tlaku a zároveň ke zvýšení tahové síly v 
kotvě. Opačným případem je situace, kdy je nutné po celou dobu životnosti kotvy garantovat 
určitou minimální kotevní sílu (např. kotvy působící proti vztlaku podzemní vody). V tomto 
případě může být předpínací síla rovna až 110 % maximální návrhové síly v táhle v průběhu 
životnosti kotvy. Rezerva 10 % pokrývá ztráty v důsledku dotvarování ocelového táhla a 
creepu jak zeminy, tak injektáže. Ztráty v předpětí mohou být taktéž způsobeny aktivací 
sousedních kotev. Velikost takové ztráty pak závisí na vzdálenostech kotev, tuhosti pažící 
konstrukce, na deformačních charakteristikách zeminy. Maximální zatížení v průběhu 

5,36
4,83

4,34
3,89

3,48
3,11

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8

Zb
ýv

aj
íc

í k
ap

ac
ita

 re
la

xa
ce

[M
Pa

]

Pokluz [mm]

Postup 1

Postup 2

Postup 3

4,42

8

11,58

15,17

18,76

22,36

0

5

10

15

20

25

0 2 4 6 8

Po
kl

es
 sí

ly
 P

p 
na

 k
on

ci
 ži

vo
tn

os
ti

[%
]

Pokluz [mm]

Postup 1

Postup 2

postup 3



74 
 

předpínání se v Evropě a Spojených Státech Amerických pohybuje v rozsahu 70 % až 80 % 
síly na mezi únosnosti fpu [7], [45]. 

Předložená studie zavádí do výpočtu jistá zjednodušení. Uvažují se ustálené creepové 
deformace kořene vzhledem k okolní zemině – neuvažují se tedy ztráty předpětí způsobené 
creepem. Studie Taktéž neuvažuje vliv posunů kotvené konstrukce či pohybu zeminy za ní na 
změny předpětí. Další zjednodušení spočívá v uvažování volné délka táhla Ltf odpovídající 
navržené volné délce Lfree při výpočtu ztrát. Výpočet tedy nezohledňuje nárůst zdánlivé volné 
délky vlivem progresivního porušení tělesa kořene během napínacího procesu. Volba 
možného napínacího postupu nemá velký vliv na velikost korekce relaxace Δσkorekce a její 
zbývající kapacitu Δσkapacita, zb.. Z výsledků shrnutých v Tab. 26 lze vyvodit, že korekce 
relaxace se pohybuje od 5 % celkové kapacity relaxace po zakotvení ve zkušebním postupu 1 
do 10 % ve zkušebním postupu 2. 

S vyšší hodnotou pokluzu se snižuje zbývající kapacita relaxace Δσkapacita, zb. (viz Obr. 51), ale 
roste velikost ztráty způsobené pokluzem. Této vyšší ztrátě odpovídá větší úbytek předpínací 
síly Pp (viz Obr. 52). Při velikosti pokluzu 3 mm klesne síla na konci životnosti konstrukce 
(včetně ztráty způsobené zbývající relaxací) průměrně o 66 kN, což odpovídá 11,5 % P0. Při 
velikosti pokluzu 6 mm už činí pokles síly průměrně 132 kN, což odpovídá 22,4 % P0 (viz 
Obr. 52). Průměrné hodnoty jsou stanoveny ze tří možných napínacích postupů. 

Průběh relaxace, celková kapacita relaxace i korekce relaxace závisí ve výpočtu podle [55] na 
relativním napětí μ. V případě kotvy v předkládané studii nabývá relativní napětí maximální 
hodnoty μ = 0,6 na vrcholu posledního zkušebního cyklu, při hodnotě předpínací síly Pp (viz 
Tab. 25– cyklus 3). Tomu odpovídá cca 5x vyšší kapacita relaxace, než je následně celková 
kapacita relaxace po zakotvení. 

Z výsledků provedené studie vyplývá, že technologické a materiálové vlivy, které se podílejí 
na velikosti ztráty předpětí v zemních kotvách jsou komplexní a vzájemně se ovlivňují. 
Z analyzovaných jevů má na konečnou velikost ztrát největší vliv ztráta způsobená pokluzem. 
Je-li tedy kotvená konstrukce citlivá na změny ve velikosti zaručené síly, je třeba provést 
technologická opatření k minimalizaci pokluzu. Ztráty předpětí způsobené relaxací oceli 
nenabývají významnějších hodnot v poměru k velikosti zaručené síly. 

4.2. Zdrojová data pro statistické analýzy 

V kapitole 3.10.1 bylo řečeno, že prováděcí norma dělí zkoušky zemních kotev na typovou, 
ověřovací a kontrolní. Každá kotva, která se má po svém dokončení stát součástí budované 
konstrukce, musí během své instalace, podle výše zmíněného předpisu, projít kontrolní 
zkouškou. O provedení kontrolní zkoušky musí být veden záznam za účelem prokázání 
schopnosti prvku přenést návrhové hodnoty zatížení. Vedením těchto záznamů vznikají 
rozsáhlé soubory dat, jejichž analýzou lze získat cenné informace o chování prvku daných 
dimenzí instalovaného v konkrétním geologickém prostředí. Správným zpracováním a 
následnou interpretací těchto informací lze získat doplňkové vstupní údaje pro budoucí návrh 
prvků v obdobném zemním prostředí. 

Kontrolní zkouška zemní kotvy je prováděna současně s napínáním jejího táhla. Cílem 
zkoušky je prokázat, že kotva dokáže přenést požadovanou sílu za současného splnění 
podmínek rychlosti tečení a omezení zdánlivé volné délky. Schéma typické zemní kotvy viz 
Obr. 2. Z protokolů o kontrolní zkoušce kotvy jsou získány následující hodnoty 
charakterizující geometrické a materiálové parametry kotvy a zkušební sílu: 
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- Ltf,1 volná délka táhla (délka táhla mezi kotevní hlavou a počátkem kotevní délky 
táhla) předepsaná projektem.  

- Ltb,1 kotevní délka táhla (délka táhla, která je vetknuta do injekční směsi a je 
schopna přenášet aplikovanou sílu).  

- Le vnější délka kotevního táhla (délka měřená od ukotvení kotevního táhla v hlavě 
k místu uchycení táhla v napínacím lisu)  

- n počet pramenců ve svazku táhla vícepramencové kotvy 
- Φ1 průměr jednoho kotevního táhla 
- A1 plocha průřezu jednoho kotevního táhla 
- E modul pružnosti materiálu táhla 
- d průměr vrtu pro kotvu definovaný rozměry vrtného nářadí 
- PP velikost zkušební síly  
- PA velikost předtížení 
- P0 velikost zaručené síly v kotvě 
- uy celkový posun měřený v hlavě kotvy při max. síle v zatěžovacím cyklu 
- ΔL,m elastická složka posunu měřená v hlavě kotvy při zatížení zkušební silou PP 

Velikost zaručené síly P0 odpovídá hodnotě:  

EULS;d = max(FULS;d; FServ;d) podle ČSN EN 1997-1 [13] kde je: 

EULS;d  mezní návrhová hodnota účinku zatížení přenášeného kotvou 

FULS;d  návrhová hodnota síly potřebné k zamezení mezního stavu porušení 
v podporované konstrukci a 

FServ;d  návrhová hodnota maximální síly v kotvě, včetně efektu zaručené kotevní síly, 
dostatečné k zabránění mezního stavu v podporované konstrukci 

4.3. Příklad vyhodnocení dat z lokality Třebovice 

Autorovi se podařilo zkompletovat protokoly o typových, ověřovacích a kontrolních 
zkouškách kotev, provedených v několika etapách společnostmi Zakládání staveb a.s. a VUIS 
– Zakladanie Stavieb, s.r.o., pouze v rámci jedné lokality na stavbě „Optimalizace traťového 
úseku Krasíkov – Česká Třebová“ [56] (Viz seznam příloh Lokalita 09 – Třebovice). To 
pouze dokumentuje současný stav, kdy navrhování na základě typových zkoušek, 
provedených v předstihu před samotnou stavbou, není v tuzemské praxi doposud příliš 
rozšířen. Zpřesňování vstupních parametrů používaných v metodách návrhu na základě 
statických výpočtů má tedy stále smysl, minimálně pro návrhy v nižších stupních projektové 
dokumentace. V rámci přehlednosti, konzistentnosti a možnosti verifikace navržených 
postupů (porovnáním s typovými zkouškami) jsou navržené metodické postupy dále 
demonstrovány na datech z této lokality, viz Obr. 53. 
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Obr. 53 Celkový pohled na zárubní stěnu předportálového zářezu Třebovického tunelu s vyznačenou 

kotevní úrovní. Převzato z [57] 

V rámci jedné stavby bývá často realizováno několik typů zemních kotev v různých 
konfiguracích rozměrů a vnášených sil. Na zkoumané lokalitě byl prováděn pouze jeden typ 
zemní koty (A_1110/11,5), jejíž parametry jsou shrnuty v tabulce Tab. 28. 
 
Soubor A_1110/11,5 Typ_A_1110/11,5  

Typ zkoušky kontrolní typová  

Volná délka táhla Ltf,1 11 8,1 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb,1 11,5 11,5 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,45 0,45 [m] 

Průměr předpínacího pramence 15,7 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího pramence 150 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 8 8 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 175 175 [mm] 

Sklon vrtu od vodorovné 22 63,5 [◦] 

Max. injekční tlak 2,0 - 3,0 2,0 - 3,0 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 1110 1500 [kN] 

Velikost zaručené síly P0 890 - [kN] 

Tab. 28 Parametry analyzovaných kotev 
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Všechny kotvy byly osazeny manžetovou trubkou pro provedení injektáže kořene. Celkem 
byly provedeny 4 fáze vysokotlaké injektáže s předepsaným injekčním tlakem do 2,0 až 3,0 
MPa. Kotvy byly zhotoveny v prostředí tuhých až pevných miocénních jílů. Jedná se o jíly 
s velmi vysokou (F8 CV) až extrémně vysokou plasticitou (F8 CE), lokálně o jíly se střední 
plasticitou (F6 CI).  

4.4. Sestrojení pracovního diagramu kotvy 

Pro představu o chování zemní kotvy v průběhu napínání byla data nejprve prozkoumána a 
zpracována do podoby pracovního diagramu kotvy za použití regresní analýzy. Výstupem je 
tedy grafická závislost, popsaná regresní rovnicí, která umožňuje sestavit pracovní diagram 
kotvy v rozsahu zatížení, ve kterém byla prováděna kontrolní zkouška. V pracovním 
diagramu sestrojeném takto dále popsaným postupem, je pak zahrnuta variabilita 
geologického prostředí i variabilita způsobená technologickým postupem výroby kotvy. To 
z něj činní cennou pomůcku např. pro kalibraci MKP modelů zemních kotev pro konkrétní 
řešenou lokalitu, nebo obecně pro identické zemní prostředí a technologii provádění.  

4.4.1. Úvod 

Protokol o napínání kotvy, vedený během kontrolní zkoušky podle [21], obsahuje údaje o 
velikosti posunu uy změřeného v hlavě kotvy odpovídajícího velikosti vnesené síly Fy 
v daném zatěžovacím cyklu. Závislost mezi těmito dvěma veličinami lze označit jako 
závislost stochastickou neboli volnou. To je taková závislost, pro kterou platí, že určité 
hodnotě proměnné Fy přísluší více hodnot proměnné uy jež pocházejí z určitého rozdělení 
(příklad viz Obr. 54). Úkolem regresní analýzy je pak nalézt a popsat závislost mezi těmito 
dvěma veličinami. Nejjednodušším regresním modelem je lineární regresní model založený 
na metodě nejmenších čtverců (MNČ), který lze zapsat ve tvaru: 

  yy Fu 21  (15) 

Kde uy je závisle proměnná (vysvětlovaná) veličina, která je odhadována pomocí parametrů β1 
a β2 na základě pozorované (vysvětlující) veličiny Fy a ε je vektor reziduí. K použití lineárního 
regresního modelu s přímkovou závislostí bylo přistoupeno i v případě této analýzy. Volba 
tohoto typu regresního modelu je podložena vyhodnocením většího množství dat ze záznamů 
o kontrolních zkouškách z jiných lokalit. Na základě tohoto vyhodnocení se potvrdilo, že 
v oboru velikostí sil, ve kterém kontrolní zkouška probíhá, má závislost mezi napínací silou a 
posunem měřeným v hlavě kotvy přibližně lineární trend. Regresní analýza byla provedena 
s využitím software Gretl [58] 
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Obr. 54 Příklad stochastické závislosti mezi posunem hlavy kotvy a napínací silou 

4.4.2. Analýza naměřených dat 

Jako vstup pro regresní analýzu byla použita data získaná z protokolů o kontrolních 
zkouškách, které byly provedeny na systémových kotvách na výše popsaném staveništi. 
Posuny byly měřeny pro každou kotvu při třech hladinách napínací síly. Byly vyčísleny 
statistické momenty daného rozdělení souboru posunů naměřeným na dané hladině napínací 
síly a příslušný variační koeficienty, viz Tab. 29. 

 
Hladina napínací síly [kN] Střední hodnota [mm] Směrodatná odchylka [mm] CoV 

444 21,358 3,980 0,186 

777 41,074 4,468 0,114 

1110 64,627 5,648 0,087 

Tab. 29 Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti naměřených posunů pro danou hladinu napínací síly 

 

Pro soubor posunů příslušející konkrétní hladině napínací síly byla na základě chí-kvadrát 
testu ověřena normalita dat. Za účelem možnosti porovnání pracovních diagramů 
systémových kotev s pracovními diagramy kotev typových a s výstupy numerických modelů 
byly dále posuny upraveny o velikost pružného přetvoření odpovídající rozdílu volných délek 
obou typů kotev a příslušné hladině napínací síly. 

4.4.3. Hodnocení kvality modelu 

Použitím metody nejmenších čtverců byl proveden odhad parametrů βi a sestaven lineární 
regresní model, popisující stochastickou závislost mezi velikostí napínací síly Fy a 
naměřeným posunem hlavy kotvy uy. Metoda nejmenších čtverců je založena na minimalizaci 
velikosti součtu čtverců chyb ε. Pro danou regresní funkci je tento součet nazván reziduální 
součet čtverců (RSS). Jde tedy o hledání takové přímky y = β1+ β2×x aby platilo, že suma 
čtverců odchylek  
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naměřené souřadnice yi a souřadnice β1+ β2×x vypočtené pomocí hledané regresní přímky 
byla minimální možná. Grafické zobrazení nalezeného regresního modelu je na Obr. 55. 

 

Obr. 55 Lineární regresní model sestavený pomocí MNČ 

 

V dalších krocích byla provedena regresní diagnostika sloužící k ověření splnění předpokladů 
MNČ a ohodnocení kvality parametrů, které byly pomocí ní odhadnuty. 

4.4.4. Analýza rozptylu 

Byla provedena analýza rozptylu (ANOVA), jež je ukazatelem míry variability v modelu. 
Vysvětlená suma čtverců (ESS) říká, kolik variability je vysvětleno použitím zvoleného 
modelu. Reziduální suma čtverců (RSS) pak naopak značí množství variability, které se 
modelem vysvětlit nepodařilo. Součtem (RSS) a (ESS) je celková suma čtverců (TSS). Tyto 
hodnoty dále slouží pro výpočet koeficientu determinace R2. Koeficient determinace R2 je 
veličina formulovaná jako R2 = RSS/TSS, která udává, jaký podíl rozptylu daná regresní 
závislost vysvětluje. V modelu lineární regrese nabývá hodnot z intervalu <0;1> Vyšší 
hodnoty znamenají větší úspěšnost regrese. Pro potřeby porovnání různých variant modelů 
byly dále vyčísleny hodnota F-statistiky včetně její p-hodnoty (pokud je p-hodnota F-
statistiky menší než zvolená hladina významnosti α=0,05, nulová hypotéza o nevýznamnosti 
modelu je zamítnuta a lze říci, že model je statisticky významný) a směrodatná chyba regrese 
 . Výsledky Analýzy rozptylu pro lineární regresní model s parametry odhadnutými MNČ 
viz tabulka  

Tab. 31. 

4.4.5. Konfidenční intervaly pro regresní parametry 

P-hodnota t-podílu vypočtená pro parametr βi udává maximální možnou hladinu významnosti, 
za které by nulová hypotéza H0: βi = 0 byla přijata. Nulová hypotéza je zamítnuta, je-li p-
hodnota menší než zvolená hladina významnosti α = 0,05. Pro oba parametry byly sestrojeny 
také konfidenční intervaly, v nichž se daný interval nachází s pravděpodobností 95 %, viz 
Tab. 30. Grafickým zobecněním intervalu spolehlivosti ve dvourozměrném prostoru je tzv. 
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elipsa spolehlivosti. Je to množina bodů (elipsa) sestrojená kolem bodu, který představuje 
bodový odhad regresních parametrů, viz Obr. 59. 

4.4.6. Testování předpokladů MNČ 

Při použití MNČ musí být zachovány základní předpoklady metody. O složkách vektoru 
reziduí ε se předpokládá, že jeho složky jsou nezávislé, mají identické normální rozdělení 
s nulovou střední hodnotou a konečným rozptylem E (ε2) = σ2 (jde o homoskedastický 
případ). Ověření homoskedasticity dat je v dalším odstavci provedeno pomocí statistických 
testů. 

4.4.7. Testování heteroskedasticity 

Častým porušením předpokladu o normalitě rozdělení reziduí je tzv. heteroskedasticita. To 
znamená, že rozptyl je závislý na parametru – není homogenní. Nejjednodušším, prvotním, 
způsobem posouzení přítomnosti heteroskedasticity je optické zhodnocení grafu reziduí. 
Z Obr. 56 je patrné, že rozptyly v analyzovaném případě nejsou konstantní pro všechna data. 
Technicky přesnějším způsobem je pak provedení testu hypotézy H0: „data jsou 
homoskedastická“. Pro posouzení této hypotézy byl použit Whiteův test [59] s výslednou p-
hodnotou = 4,269e-011 a Breusch ‒ Paganův [60] test s výslednou p-hodnotou = 8,092e-014 
implementované v Gretl, respektive p-hodnota tohoto testu. Pokud jsou p-hodnoty těchto 
testů menší než hladina významnosti α = 0,05, pak je třeba nulovou hypotézu zamítnout. Jsou 
– li data jako v tomto případě zatížena heteroskedasticitou, dochází k porušení předpokladů 
MNČ, která musí být dále modifikována. 

 

Obr. 56 Graf reziduí podle čísla pozorování 

4.4.8. Testování normality chyb 

Předpoklad o normálním rozdělení chyb zavádí nulovou hypotézu H0: „chybový člen je 
normálně rozdělen a má nulovou střední hodnotu“. Jednou z možností předběžného posouzení 
normality chyb je interpretace Q-Q grafu reziduí. Z Obr. 57 je patrné, že kvantily naměřených 
hodnot se nekryjí přesně s kvantily normálního rozdělení (přímka y = x). Rozložení kvantilů 
naměřených hodnot naznačuje větší špičatost jejich rozdělení, v důsledku „těžšího chvostu“ 
rozdělení. 
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Pro exaktní otestování předpokladu normality byl proveden Chí-kvadrát test normality 
s výslednou p-hodnotou = 0,075. Na základě provedeného testu lze tedy prohlásit, že je 
splněn klasický předpoklad lineárního regresního modelu. Grafický výstup Chí-kvadrát testu 
viz Obr. 58. 

 

Obr. 57 Reziduální Q-Q graf 
 

 

 

Obr. 58 Chí-kvadrát test normality (p = 0,075) 

4.4.9. Metoda vážených nejmenších čtverců MVNČ – opravená heteroskedasticita 

Aplikací metody vážených nejmenších čtverců lze zpřesnit odhady parametrů βi modelu 
v případě, kdy náhodné chyby nemají konstantní rozptyly (data jsou zatížena 
heteroskedasticitou), jako je tomu v analyzovaném případě. Ukazuje se, že místo hledání 
minima funkce 
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Dává lepší výsledky (účinnější odhady parametrů βi) hledání minima funkce: 
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Kde wi je tzv. váhový koeficient. Váhový koeficient je stanoven za použití lineárního 
regresního modelu „opravená heteroskedasticita“ implementovaného v Gretl [61] Váhový 
koeficient wi má tvar: 

*)u(i e
1w   

(19) 

Kde u* jsou funkční hodnoty získané z pomocné regresní funkce: 

auxiauxiauxaux xx   2
,3,2,1

2log  
(20) 

popisující závislost mezi logaritmem druhé mocniny reziduí z modelu sestaveného MNČ a 
vysvětlující proměnnou xi a její druhou mocninou. Logaritmická transformace je provedena z 
důvodu zaručení kladných hodnot odhadovaných rozptylů. Výsledky regresní analýzy 

Postupy popsanými v odstavcích 4.4.2–4.4.9 byly definovány dvě modelové varianty 
popisující závislosti uy na Fy 

 yy FuMN Č 0504999,028292,6:  (21) 

 yy FuMVN Č 0496875,058890,5:  
(22) 

Z výsledků regresní diagnostiky vyplývá, že model MVNČ podává přesnější informaci o 
hledané závislosti uy na Fy než model MNČ. P-hodnoty parametrů βi nabývají pro model 
MVNČ nižších hodnot a konfidenční intervaly parametrů βi jsou užší, viz Tab. 30.  

Stejně tak reziduální součet čtverců RSS a Akaikovo kritérium (AIC) [62] nabývají pro druhý 
model nižších hodnot. O vyšší vypovídací schopnosti modelu MVNČ pak svědčí také vyšší 
hodnota koeficientu determinace, viz tabulka  

Tab. 31.  

 

Model Parametr p-hodnota 95 % konfidenční interval 

MNČ 
β 1 – const. 1,59e-028 -7,27097 -5,29486 

β2 – Fy 7,56e-175 0,0491156 0,0518843 

MVNČ 
β1 – const. 3,30e-099 -5,90928 -5,26853 

β2 – Fy 3,52e-212 0,0487170 0,0506581 

Tab. 30 Konfidenční intervaly parametrů 
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Model RSS R2 ̂  AIC 

MNČ 4789 0,9515 4,26 1523 

MVNČ 628 0,9748 1,55 
 
984 

 
Tab. 31 Porovnání kvality odhadnutých modelů 

 

 

Obr. 59 Konfidenční elipsa regresních parametrů pro MVNČ 

4.4.10. Diskuze výsledků regresní analýzy 

Obr. 60 ukazuje srovnání pracovního diagramu kotev sestrojeného pomocí regresní analýzy 
s diagramy zaznamenanými během provádění typových zkoušek (V rámci stavby byly 
realizovány celkem tři typové zkoušky K1–K3. 

 

 

Obr. 60 Srovnání výsledků typových zkoušek s výsledky regresní analýzy.  
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Použitím metody vážených nejmenších čtverců MVNČ s vhodně zvoleným váhovým 
koeficientem byl stanoven průběh pracovního diagramu kotvy pro soubor kontrolních 
zkoušek kotev. K použití MVNČ jako optimální metody bylo přistoupeno na základě regresní 
diagnostiky – porovnáním sady kvalitativních hodnotících kritérií pro dvě varianty modelu.  

V průběhu typových zkoušek nebylo dosaženo mezního stavu (vytržení kořene kotvy). 
Úroveň zatížení kontrolních zkoušek je o 22 % nižší než u zkoušek typových, což umožňuje 
srovnávat měření a výpočet pomocí MKP v relativně širokém intervalu zatížení.  

Záznamy o kontrolních zkouškách zpracované do podoby pracovního diagramu kotvy tak 
mohou být využity ke správnému „naladění“ vstupních parametrů MKP modelu, který pak 
dále poslouží k numerickému stanovení únosnosti zemní kotvy. 

4.5. Stanovení smluvní charakteristické hodnoty plášťového tření 

Po ověření chování kotvy na základě jejího pracovního diagramu je další práce zaměřena 
směrem definovat metodiku vyhodnocování napínacích protokolů zemních kotev, za účelem 
odvození smluvního průměrného charakteristického plášťového tření na plášti kořene kotvy.  

4.5.1. Příprava zdrojových dat pro analýzu 

Prvním krokem zpracování dat bylo provedení kontroly dat ve smyslu [21]. Ta spočívá ve 
výpočtu zdánlivé volné délky, stanovení přípustného intervalu jejích hodnot a následné 
kontroly její velikosti vzhledem k tomuto intervalu. V dalších krocích byly spočteny rozměry 
jednotlivých částí kotvy odpovídající zdánlivé volné délce:  

- Průřezová plocha svazku táhel kotvy: 
- Volná délka Ltf,2: 

)(2,
AP

Lm
apptf PP

EALL



  

(23) 

- Minimální a maximální hodnota velikosti zdánlivé volné délky: 

etfapp LLL  1,min, 8,0   (24) 

    etftbetfapp LLLLLL  1,1,1,max, 1,1;5,0max   
(25) 

max,appappmin,app LLL 
 

(26) 

- Kotevní délka táhla Ltb,2 odpovídající velikosti změřeného pružného přetvoření ΔL,m.: 

2,1,1,2, tftbtftb LLLL   
(27) 

4.5.2. Statistická analýza 

Provádění kontrolní zkoušky splňuje podmínky, které jsou definovány pro provádění tzv. 
náhodného pokusu. Náhodný pokus je takový, při jehož opakování, za dodržení identických 
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podmínek, se jeho výsledky liší. Variabilita výsledků je zřejmě způsobena tím, že všechny 
podmínky, za kterých pokus probíhá, nejsou plně kontrolovatelné. Považujme tedy provádění 
kontrolní zkoušky kotvy za náhodný pokus, při kterém náhodně proměnným výsledkem je 
pružná složka velikosti posunu ΔL,m měřená v hlavě kotvy. Při provádění náhodného pokusu 
bylo zajištění identických podmínek ošetřeno dodržením následujících opatření: 

- Napínání všech prvků bylo realizováno stejným napínacím zařízením 
- Měření všech posunů bylo provedeno stejnými kalibrovanými měřidly 
- Všechny kotvy zařazené do stejného výběru (v případě více variant konfigurace 

geometrie a napínací síly v rámci jednoho staveniště) měly shodnou volnou délku 
táhla, projektovanou kotevní délku táhla a byly zatíženy stejně velkou zkušební silou 

4.5.3. Teoretické rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny 

Jak bylo řečeno výše, kontrolní zkoušku horninové kotvy lze považovat za náhodný pokus 
s jednou náhodně proměnnou veličinou, velikostí pružného přetvoření ΔL,m. Soubor hodnot 
náhodné veličiny ΔL,m byl aproximován vhodným teoretickým rozdělením pravděpodobnosti. 
U mnoha geotechnických parametrů bývá dosaženo dobré shody rozdělení náhodného výběru 
s normálním rozdělením [20]. Označme normální rozdělení N (μ, σ2), [63] které je definováno 
hustotou pravděpodobnosti ve tvaru 

2

2

2
)(

.
2

1)( 











x

exf  
(28) 

Pak parametr μ je střední hodnotou normálního rozdělení a parametr σ2 je jeho rozptylem. Pro 
bodový odhad parametru μ byl použit výběrový průměr 푋, který je nejlepším nestranným a 
konzistentním odhadem střední hodnoty. Pro bodový odhad parametru σ2 byl použit tzv. 
výběrový rozptyl S2, který je nejlepším nestranným a konzistentním odhadem rozptylu [64]. 
Distribuční funkce normálního rozdělení je pak  
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(29) 

4.5.4. Test shody s normálním rozdělením 

Exaktní volba vhodného teoretického rozdělení, kterým je aproximováno empirické rozdělení 
pravděpodobnosti náhodně veličiny, má být podložena výsledkem některého z tzv. testů dobré 
shody. Na zvolené hladině významnosti α = 0,05 byl proto proveden neparametrický 
jednovýběrový Anderson – Darlingův (AD) test. Tento test slouží, např. v případě 
předpokladu normálního rozdělení, k testování nulové hypotézy H0: „Náhodný výběr veličiny 
pochází z normálního rozdělení N (μ, σ2)“, Kde za parametry μ, σ2 jsou použity jejich odhady 
푋 a S2. Testovou statistikou Anderson – Darlingova testu je: 

        nXF1lnxFln1i2
n
1AD

n

1i
)i1n(i 




 


  
(30) 

Kde x(i) jsou podle velikosti vzestupně uspořádané pozorované hodnoty ΔL,m, n je rozsah 
výběru, F je distribuční funkce normálního rozdělení ΔL,m . Hypotéza H0 se zamítá na hladině 
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významnosti α na základě vypočtené p-hodnoty testu. Postup je takový, že na základě zjištěné 
hodnoty testové statistiky AD se vypočítá hodnota: 







  2n

25,2
n
75,01ADA  

(31) 

Příslušná p-hodnota se pak stanoví v závislosti na velikosti hodnoty A.  

2)14,101436,13(

2)796,42318,8(
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2).709,52937,1(
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938,59134.02,0
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(32) 

Více viz [65]. Na základě provedeného Anderson – Darlingova testu dobré shody bylo 
veličině ΔL,m přiřazeno Normální rozdělení N(μ,σ2). Informace o výběru A_1110/11,5 jsou pak 
na Obr. 61 a Obr. 62. 
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Obr. 61 Histogram hodnot ΔL,m výběru A_1110/11,5 proložený křivkou hustoty pravděpodobnosti 

Normálního rozdělení. Minitab® 15 
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Obr. 62 Empirická distribuční funkce ΔL,m výběru A_1110/11,5 proložená distribuční funkcí 

Normálního rozdělení. Minitab® 15 
 

Ke statistickému zpracování dat z výběrů ΔL,m byl využit software MINITAB [66]. 

4.5.5. Odhad statistických parametrů rozdělení plášťového tření τ 

Při zjišťování velikosti plášťového tření τ nastává situace, kdy je třeba zjistit zákon rozdělení 
náhodné veličiny Y (plášťové tření τ), která je funkcí náhodné veličiny X (pružná složka 
posunu hlavy kotvy ΔL,m), jejíž zákon rozdělení je znám:  

 XhY               (33) 

Kde h je reálná funkce jedné reálné proměnné definovaná na oboru hodnot náhodné veličiny 
X. O náhodné veličině Y lze potom říct, že vznikla transformací h náhodné veličiny X [67]. 
Nejprve je třeba vyjádřit distribuční funkci náhodné veličiny X. Na základě testu dobré shody 
bylo ověřeno, že výběr veličiny X pochází z Normálního rozdělení. Distribuční funkce 
normálního rozdělení má tvar: 
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(34) 

Pravděpodobnost P v uvedeném vztahu se pak vyjádří pomocí náhodné veličiny X. S využitím 
definičního vztahu distribuční funkce náhodné veličiny Y: 

)yY(P)y(FY   (35) 

to lze zapsat jako distribuční funkci Fx(x) náhodné veličiny X s funkční hodnotou obsahující 
náhodnou veličinu Y jako: 
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)y)X(h(P)y(FY Y   (36) 

Hustotu pravděpodobnosti náhodné veličiny Y lze pak vyjádřit jako derivaci upravené 
distribuční funkce FY(y): 

)y(F
dy
d)y(fY YY   (37) 

Střední hodnota náhodné veličiny Y je pak: 

  



yyy d)y(yfYE   

(38) 

a rozptyl: 

      222 YEYEYD    (39) 

Kde: 
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22 d)y(fyYE  
(40) 

V konkrétním řešeném příkladu, stanovení plášťového tření, je transformační funkce 
vyjádřena vztahem: 
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 (41) 

Pro řešení úlohy (výpočtu číselných charakteristik náhodné veličiny Y, to je plášťové tření τ) 
lze využít simulační metody typu Monte Carlo či stratifikovaných simulačních technik, např. 
Latine Hypercube Sampling LHS [68]. Výhoda LHS oproti klasické metodě Monte Carlo 
spočívá ve snížení počtu simulací při zachování statistické významnosti hledaných parametrů 
[69] Za tímto účelem byl dále využit software FReET [70], [71]. 
Zjištěné informace o rozdělení náhodné veličiny ΔL,m slouží dále jako vstupní informace 
k odhadu statistických parametrů rozdělení náhodně veličiny τ. Postup řešení úlohy pomocí 
metody LHS je následující: 

- Generování určeného počtu realizací jednorozměrného vektoru X(ΔL,m).  
- Definování funkce plášťového tření  h X   
- Opakovaný výpočet funkční hodnoty funkce Y=h(X) pro všechny realizace X (ΔL, m) 
- Aproximace náhodného výběru tvořeného realizacemi funkce Y=h(X) vhodným 

teoretickým rozdělením pravděpodobnosti a vyčíslení jeho statistických momentů. 
- Následně musí být pro takto získané rozdělení stanoveny kvantily teoretického 

pravděpodobnostního modelu, odpovídající bezpečnosti požadované normativními 
předpisy [12], [13]. 
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4.5.6. Odhad charakteristické hodnoty plášťového tření 

Podle ČSN EN 1997-1 (odst. 2.4.5.2) [13] se charakteristické hodnoty geotechnických 
parametrů při použití statistických metod mají odvodit tak, že vypočtená pravděpodobnost 
horší hodnoty řídící výskyt uvažovaného mezního stavu není větší než 5 %. Také proto, že 
objem zeminy, jenž je zapojena do procesu přenosu síly z pláště kořene kotvy do okolního 
prostředí je relativně malý, je charakteristická hodnota parametru stanovena jako dolní 5 % 
kvantil rozdělení pravděpodobnosti odvozené veličiny. 

Z důvodu možnosti porovnání získaných hodnot s dosud používanými tabulkovými 
hodnotami je ve výsledcích uvedena i velikost střední hodnoty parametru (pro představu o 
velikosti rozptylu také horní a dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti střední hodnoty). Tomu 
odpovídá příslušná hladina významnosti je tedy α=0,05.  

4.5.7. Výsledky statistické analýzy 

Momenty rozdělení pravděpodobnosti veličiny τ jsou stanoveny přímým odhadem  

na základě 100 000 simulací technikou LHS mean. Parametry rozdělení plášťového tření τ 
jsou shrnuty v Tab. 32.  

 

Soubor A_1110/11,5  

Střední hodnota μ 197 [kPa] 

Směrodatná odchylka σ 28,8  

95 % Intervalový odhad μ(τ) 190–203 [kPa] 

5 % kvantil x0.05 149 [kPa] 

Tab. 32 Intervalový odhad střední hodnoty plášťového tření τ 
 

4.5.8. Diskuze výsledků 

Výsledkem provedené analýzy je smluvní hodnota parametru charakteristického plášťového 
tření τ, kterou lze použít pro návrh horninových kotev v obdobných geologických 
podmínkách, jaké byly zastiženy v případě zkoumaného lokality podle vztahu (1). 

Označení „smluvní“ nese parametr plášťového tření definovaný na základě dat z kontrolních 
zkoušek výše popsaným procesem z důvodu nedosažení mezního stavu vytržení kotvy během 
provádění kontrolní zkoušky kotvy. Při jeho použití tak projektant musí akceptovat způsob, 
jakým byl stanoven, a který není v současnosti zakotven v normách. EC 7 [13] totiž popisuje 
dva způsoby stanovení únosnosti kotvy proti vytržení, a to sice na základě provedených 
zkoušek a výpočtem. V případě návrhu únosnosti kotvy proti vytržení na základě provedené 
kontrolní zkoušky se za charakteristickou hodnotu únosnosti považuje dosažená velikost 
zkušební síly (nezavádí se již žádný další součinitel spolehlivosti pro její ponížení) [72]. 
Přístup představený v disertační práci je kombinací obou způsobů, kdy parametr použitý pro 
stanovení únosnosti kotvy výpočtem je odvozen z výsledku kontrolní zkoušky. Ve smyslu 
filosofie systému norem EC 7 [13], [73] lze smluvní plášťové tření považovat za hodnotu 
odvozenou pomocí teorie [72], z veličiny (velikosti posunu měřeného v hlavě kotvy) měřené 
během provádění kontrolní zkoušky kotvy, viz Obr. 63. 
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Obr. 63 Upravený obecný rámec pro výběr odvozených hodnot geotechnických vlastností. Upraveno z 

[73] 

 

Adekvátnost vypočteného parametru plášťového tření je třeba posuzovat v kontextu typu 
zemního prostředí, ve kterém jsou analyzované kotvy instalovány. V soudržných zeminách 
vytváří zálivka vrtu v kořeni kotvy těleso s průměrem rovnajícím se průměru vrtu. Injektáž 
pak způsobuje hydraulické trhání zeminy, přičemž se může vytvořit síť mikrotrhlin 
vyplněných cementovým kamenem do vzdálenosti 10–20 cm od povrchu kořene kotvy, které 
zpevňují zeminu a zvyšují tak únosnost kořene kotvy. Může však také dojít ke vzniku 
makrotrhlin (zejména při nesprávně provedené injektáži) do vzdálenosti až několika metrů od 
kořene kotvy, které jsou s vlastním tělesem kořene kotvy spojené často jen tenkou vrstvou 
cementového kamene a mají tedy menší vliv na únosnost kořene kotvy [2]. Nastane-li 
v zemním prostředí první případ, kdy dojde k rovnoměrnému vyplnění mikrotrhlin okolí 
tělesa kořene injektáží, je teoreticky možné pro výpočet plášťového tření zavést tzv. náhradní 
průměr kořene, navýšený výpočtově vlivem injektáže. Predikce odezvy zemního prostředí 
konkrétní lokality na prováděnou injektáž však není snadným úkolem. Dojde-li ke 
znehodnocení pozitivního vlivu injektáže ztrátou směsi vyplňováním makrotrhlin v zemině, 
uvažování průměru kořene pro výpočet plášťového tření rovného průměru vrtu pak lépe 
vystihuje reálný stav. Pomocným parametrem pro kontrolu upnutí kořene kotvy do okolního 
prostředí provedením injektáže je pak maximální velikost dosaženého injekčního tlaku, který 
byl v analyzovaném případě roven 2,0–3,0 MPa. 

Důležitým kritériem, v jehož kontextu je třeba získaný návrhový parametr posuzovat je 
hodnota tečení kotvy α1. V analyzovaném případě bylo dosaženo hodnoty α1 = 0,1mm, což 
v porovnání s limitními hodnotami (α1;ULS = 2 mm a α1;SLS = 0,4 mm) svědčí o kvalitě 
provedené injektáže, respektive o předimenzování kotvy. 

Hodnoty parametru plášťového tření doporučené pro návrh kotev se liší v závislosti na 
použité zdrojové literatuře. Tabulkové doporučené hodnoty plášťového tření (viz Tab. 17 – 
Tab. 23) byly definovány podle dříve používané metody navrhování podle stupně 
bezpečnosti, jako poloviční hodnota průměrného plášťového tření dosaženého při síle 
odpovídající vytažení kořene kotvy během typové zkoušky (což odpovídá stupni bezpečnosti 

Teorie 
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2,0 požadovanému např. dříve používanou normou BS8081 [33]). Za předpokladu, že 
analyzované kotvy by byly navrženy na základě tabulkových hodnot na plné využití, 
obdržíme hodnotu porovnatelnou s hodnotami tabulkovými zavedením poměru P0/PP do 
vztahu (41), (Při využití maximálního rozsahu kontrolní zkoušky). Porovnání hodnoty 
smluvního parametru definovaného výše popsaným postupem s doporučenými návrhovými 
hodnotami plášťového tření používanými v ČR je provedeno v tabulce Tab. 33. Vyšší 
hodnoty smluvního parametru mohou být způsobeny zřejmě nestandardním vyšším počtem 
fází injektáže, které byly na konkrétní lokalitě provedeny. 
 

Zdrojová literatura 

Doporučená hodnota plášťového tření τ 

Jíl tuhý Jíl pevný 

[kPa] 

PTI (2004) [18] 30–70 70–170 

Masopust (2004) [16] 40–60 60–80 

Mišove and Klein (1986) [2] 100–130 

Výsledky provedené studie 190–203 

Tab. 33 Porovnání výsledku studie s dostupnou literaturou 

 

Plný potenciál simulační metody LHS umožňuje zavést do transformační funkce (41) další 
veličiny jako náhodné, čímž dojde k diferenciaci celkové variability, přisuzované jinak 
veličině ΔL,m. Výsledná hustota pravděpodobnosti plášťového tření pak bude sdruženou 
hustotou pravděpodobnosti veličin uvažovaných jako náhodné vstupy. Model je tedy 
předchystán pro zavedení např. zkušební síly, nebo průměru vrtu jako náhodné veličiny. 
K tomu je ovšem zapotřebí nejprve získat statisticky významné soubory dat, 
charakterizujících tyto proměnné.  

Variabilitu, která pak v modelu zůstává nevysvětlena, lze připsat složitým mechanismům 
přenosu zatížení z kotevního táhla přes několik materiálových rozhraní mezi materiálem táhla, 
tělesa vysokotlaké injektáže a zemního prostředí [74], tření tělesa zálivky ve volné délce táhla 
kotvy, procesům zpevnění okolní zeminy zvýšením radiálních napětí vlivem vysokotlaké 
injektáže, či procesu progresivního porušování kořene v průběhu aktivace kotvy postupným 
napínáním. 

V dalším kroku řešení lze pak informaci o rozdělení pravděpodobnosti parametru smluvního 
charakteristického plášťového tření zavést do plně pravděpodobnostního výpočtu únosnosti 
zemní kotvy, stanovit pravděpodobnost poruchy, tuto porovnat s normativními požadavky a 
ověřit tak spolehlivost návrhu provedeného na základě parametru plášťového tření 
definovaného popsaným způsobem [71]. (Viz kapitola 4.9 Pravděpodobnostní návrh 
horninové kotvy.) 

4.6. Robustní odhady parametrů 

Základním problémem statistické analýzy je korektnost jejích výsledků, která závisí na 
reprezentativnosti výběrového souboru. V případě analýzy kontrolních zkoušek horninových 
kotev může být problémem dostatečný rozsah výběrového souboru. Při narušení předpokladu 
normality dat, což je obvykle způsobeno vybočujícími hodnotami měření, nebo existence 
dalších nejistot v rozložení dat, lze získat korektnější odhady parametrů s využitím tzv. 
robustních metod. Robustní metody umožňují stanovení základních bodových odhadů – 
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odhadů parametrů polohy, u nichž je možné dále stanovit odhad velikosti jejich rozptylu, 
případně mezí konfidenčních intervalů [75]. 

4.6.1. Odlehlé hodnoty měření 

Před zahájením analýzy je vždy vhodné zkontrolovat získaná data, ve smyslu opodstatnění 
jejich zařazení do konkrétního výběru. To je primárně zaručeno roztříděním do souborů se 
shodnými geometrickými a mechanickými parametry kotev. 

Po této selekci je však vhodné zobrazit získaná data ve formě např. bodového grafu. Příklad 
pro lokalitu „Lokalita 07_Karlín Hall“ je na obrázku Obr. 64. V souboru se podle grafu na 
Obr. 65 vyskytují odlehlé hodnoty měření. Tato skutečnost je zřejmá z tvaru krabicového 
grafu v okně pod histogramem, kdy odlehlé hodnoty v souboru jsou v krabicovém grafu 
zobrazeny hvězdičkou. 

 

Obr. 64 Bodový graf posunů měřených v hlavě kotvy v závislosti na velikosti hladiny napínací sil. 
Domnělé odlehlé hodnoty jsou orámované. Minitab® 15 

 

Po detailním prozkoumání odlehlých hodnot bylo zjištěno, že na všech třech hladinách 
napínací síly přísluší tyto hodnoty stejným kotvám. Za předpokladu shodných geometrických 
a mechanických parametrů, a po ověření použití shodné technologie (počet fází injektáže, 
dosažené injekční tlaky a identický postup napínání) jako u ostatních „nevybočujících“ kotev 
lze odhadnout, že kořeny kotev mohou zřejmě procházet odlišnou geologií než kořeny kotev 
ostatních. 

Vyřazením odlehlých pozorování dojde k odstranění části variability, zahrnuté do výběru 
zařazením kotev, které do výběru zřejmě nepatří. Tím dojde ke zpřesnění bodového odhadu 
plášťového tření, i k zúžení odhadu intervalového. Viz legenda k Obr. 65 a Obr. 66. 

Vyřazením některých hodnot se však „zpřísní“ podmínky pro posuzování odlehlých hodnot. I 
hodnoty, které se nejprve zdály být součástí výběru, se poté mohou jevit odlehlými. Při 
identifikaci a vyřazování odlehlých hodnot je tak třeba vždy postupovat krajně opatrně (ne 
pouze rigorózně matematicky aplikovat statistické metody k identifikaci odlehlých určené), 
případně použít k vyhodnocení souboru některou z robustních statistických metod, viz 
následující odstavec. 
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Obr. 65 Parametry souboru A_750/7 (06_Karlín Hall 2) před vyřazením odlehlých pozorování. 
Minitab® 15  

 

 

 

Obr. 66 Parametry souboru A_750/7 (06_Karlín Hall 2) po vyřazení odlehlých pozorování.  
Minitab® 15 
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4.6.2. Vyhodnocení malých výběrů 

V případě některých lokalit nebylo možno získat dostatečný počet zkoušek, které by bylo 
možno korektně vyhodnotit klasickými statistickými metodami, které předpokládají normální 
rozdělení dat. Výsledky analýzy tzv. malých výběrů jsou však zatíženy velkou mírou nejistoty 
[76]. Pro zajištění maximální korektnosti výsledků analýzy byly proto pro tyto soubory o 
rozsahu 4 < n < 20 použity metody robustního odhadu podle Horna [77], [78]. U těchto 
souborů jsou hodnoty plášťového tření pro každou kotvu vyjádřeny ze vztahu (41). Soubor 
tvořený takto vyjádřenými hodnotami tření je pak zpracován postupem popsaným dále. 

Pro odhad polohy byla použita tzv. pivotová polosuma: 

2
xxP HD

L



 

(42) 

Prvním krokem této robustní metody, po seřazení hodnot od nejmenší po největší, je vyčíslení 
hloubky pivotu H pro n = liché: 

2
2/)1n(intH 


 

(43) 

Nebo pro n = sudé: 

2

1
2

)1n(

intH





 

(44) 

Dolní pivot je poté definován jako: 

)H(xxD   
(45) 

A horní pivot jako: 

)H1n(xxH   
(46) 

95 % interval spolehlivosti střední hodnoty je pak definován jako: 

)(975,0)(975,0 nLLLnLLL TRPTRP    (47) 

Kde RL je tzv. pivotové rozpětí (charakterizující míru rozptýlení): 

DHL xxR   (48) 

A TL,1-α/2(n) jsou kvantily TL rozdělení, viz Tab. 34  
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1 − α 0,90 0,95 0,975 0,99 0,995 
n  
4 0,477 0,555 0,738 1,040 1,331 
5 0,869 1,370 2,094 3,715 5,805 
6 0,531 0,759 1,035 1,505 1,968 
7 0,451 0,550 0,720 0,978 1,211 
8 0,393 0,469 0,564 0,741 0,890 
9 0,484 0,688 0,915 1,265 1,575 

10 0,4 0,523 0,668 0,878 1,051 
11 0,363 0,452 0,545 0,714 0,589 
12 0,344 0,423 0,483 0,593 0,697 
13 0,389 0,497 0,608 0,792 0,945 
14 0,348 0,437 0,525 0,661 0,776 
15 0,318 0,399 0,466 0,586 0,685 
16 0,299 0,374 0,435 0,507 0,591 
17 0,331 0,421 0,502 0,637 0,774 
18 0,300 0,380 0,451 0,555 0,650 
19 0,288 0,361 0,423 0,502 0,575 
20 0,266 0,337 0,397 0,464 0,519 

Tab. 34 Kvantily rozdělení TL. Převzato z [75] 
 

4.7. Experimentální ověření chování Lapp během napínání 

Metodika vyhodnocován plášťových tření popsaná v kapitole 4.5 vychází z předpokladu 
postupného vývoje zdánlivé volné délky Lapp (viz vztahy (18) - (22)) v průběhu napínání [79], 
[80], [81], [82]. V rámci experimentální etapy výzkumu horninových kotev, na kterém se 
autor spolupodílel, byly v roce 2013 zhotoveny celkem tři horninové kotvy, na nichž byly 
provedeny tzv. full-scale instrumentované typové zkoušky [83]. Naskytla se tak možnost 
ověřit si předpoklady chování volné délky experimentálně. Postup prací souvisejících s tímto 
úkolem a jeho výsledky jsou shrnuty v následující kapitole.  

Všechny kotvy byly zhotoveny jako vertikální. Maloprofilové vrtání bylo provedeno rotační – 
spirálovou technologií bez pažení s průměrem vrtu d = 180 mm. Průměr vrtání byl zvolen 
také s ohledem na podrobnou instrumentaci kotev snímači. Přehled základních vlastností 
zhotovených kotev je uveden v Tab. 35.  

 

ID 
Počet lan  
ϕ 15,7/1860 

Manipulační 
délka Le [m] 

Volná 
délka Ltf 

[m] 

Kořenová 
délka Ltb 
[m] 

Celková 
délka [m] 

I-A1 6 2,0 5,0 6,0 13,0 

I-A2 6 2,0 5,0 6,0 13,0 

I-B 5 2,0 5,0 8,0 15,0 

Tab. 35 Vlastnosti zkoušených kotev 
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Osazování kotev do vrtů probíhalo pomocí jeřábu. K tomuto kroku bylo přistoupeno z obavy, 
že by průhyb lan při jejich osazování mohl způsobit poškození snímačů překročením jejich 
měřících rozsahů. Kotvy byly dále po délce osazeny centrátory, aby se do maximální možné 
míry eliminovalo poškození snímačů z důvodu jejich kontaktu se stěnou vrtu. Po osazení 
kotev byly kotvy zality cementovou zálivkou. V případě kotvy I-A1 byla provedena 
dodatečná vysokotlaká globální injektáž (IGU). Ostatní kotvy byly dodatečně injektovány 
obturátorem přes manžetovou trubku (IRS). 

4.7.1. Stanovení vlastností zemin  

Před samotnou realizací zkušebního polygonu proběhl na zájmové lokalitě podrobný 
inženýrsko-geologický průzkum. V průběhu průzkumných prací byla provedena statická 
penetrace s odběrem poloporušených vzorků do plastových vzorkovnic následované jádrovým 
vrtáním s odběrem neporušených vzorků. Vytvořený vrt byl dále využit pro provedení 
presiometrických zkoušek společností Geostar. Z vrtného jádra byly odebrány neporušené 
vzorky pro provedení triaxiálních a edometrických zkoušek, viz Obr. 67 vlevo. Při vyřezávání 
vzorku pro triaxiální zkoušky se ukázalo, že vzorek obsahuje uhličitan vápenatý ve formě 
čoček, které samozřejmě ovlivní výsledky zkoušek. Proto byl ze zbylého jádra vyříznut 
vzorek, pokud možno bez obsahu vápnité složky, viz Obr. 67 vpravo. Průzkumnými pracemi 
byly zastiženy neogenní jíly v hloubce 0,5 - 2,0 m pod terénem. Jíly byly dle laboratorního 
průzkumu klasifikovány jako Jíl s velmi vysokou plasticitou (F8-CV) dle ČSN 73 1001 [84] a 
dle ČSN EN ISO 14 688 [85] jako Jíl (Cl). Konzistence jílu do hloubky cca 2,0 je pevná a 
s hloubkou přechází v tuhou. Byly provedeny laboratorní zkoušky pro stanovení fyzikálně 
indexových vlastností. 

  
Obr. 67 Vrtné jádro s neporušenými vzorky (vlevo); vzorky pro edometrickou zkoušku A–s obsahem 

CaCO3, B – bez CACO3 (vpravo). Foto archiv projektu FR-TI4/329 

 

Disertační práce je zaměřena primárně na kotvy instalované v jemnozrnných zeminách, 
zejména v jílech. V brněnské aglomeraci, ale i jinde v ČR, jde o geologické podloží, 
ve kterém jsou prováděny horninové kotvy relativně často. Autorovi se proto také podařilo 
získat poměrně rozsáhlý soubor dat vztahujících ke kotvám instalovaným v tomto zemním 
prostředí.  

Za účelem zjištění nejčastějších hodnot vlastností jemnozrnných zemin třídy F8 v lokalitách 
nacházejících se v Brně a okolí byla proto provedena archivní rešerše laboratorních záznamů 
zkoušek zpracovaných na Ústavu geotechniky. Celkem se podařilo získat záznamy z 218 
zkoušek provedených na vzorcích zeminy této třídy. Soubor tohoto rozsahu byl proto 
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statisticky zpracován. Statistické zpracování dat bylo zaměřeno na vyhodnocení fyzikálně 
indexových vlastností. Z laboratorních zkoušek v archivu Ústavu geotechniky byly vybrány 
tyto vlastnosti zemin: 

- Vlhkost      w [%] 
- Mez tekutosti      wL [%] 
- Mez plasticity     wP [%] 
- Index plasticity     IP [%] 
- Stupeň konzistence     IC [-] 
- Objemová hmotnost zeminy    ρ [kg/m3] 
- Objemová hmotnost suché zeminy   ρd [kg/m3] 
- Hustota pevných částic    ρs [kg/m3] 
- Pórovitost      n [%] 
- Stupeň nasycení     Sr [%] 

Výsledné hodnoty výše popsaných vlastností z jednotlivých vzorků byly sloučeny do 
statistických souborů, charakterizovaných konzistencí zeminy. Pro analyzovanou třídu 
zeminy byly v archivních datech záznamy pro konzistenci tuhou a pevnou. Cílem statistické 
analýzy bylo pomocí momentové metody nalézt vhodné rozdělení pravděpodobnosti, kterým 
lze naměřená data aproximovat. Pro každý soubor byla pak stanovena průměrná hodnota 
sledované veličiny a dva parametry popisující variabilitu rozdělení – směrodatná odchylka a 
variační koeficient CoV. 

Při volbě vhodného teoretického rozdělení pravděpodobnosti bylo přihlédnuto jednak 
k výsledkům testu dobré shody implementovaného v software FReET [70], jednak 
k doporučením [20] týkajícím se vhodnosti použití jednotlivých rozdělení pro danou veličinu. 

Pomocí aplikace FReET lze na základě výsledku implementovaného testu dobré shody 
empirickému rozdělení přiřadit některé z široké škály víceparametrických rozdělení 
teoretických, které je pro konkrétní sadu parametrů nejlépe aproximuje. Je však třeba též 
přihlédnout k zachování fyzikální podstaty sledované veličiny (např. žádná z fyzikálně-
indexových vlastností nemůže nabýt záporných hodnot apod.). Níže je uveden příklad 
možného přiřazení teoretického rozdělení (Obr. 69) empirickému (Obr. 68).  

 
Obr. 68 Empirická hustota rozdělení pravděpodobnosti hustoty pevných částic ρs [kg/m3]. FReET 
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Obr. 69 Gumbel Min EV I (5 par.) hustota rozdělení pravděpodobnosti pevných částic ρs [kg/m3]. 

FReET. 
 

Např. dle doporučení [20] pro volbu rozdělení pravděpodobnosti je pro geotechnické 
parametry doporučováno uvažovat Normální rozdělení. Pokud má však vyšetřovaný parametr 
velký rozptyl (tj. parametr s hodnotou variačního koeficientu CoV  0,3) je preferováno 
použití logaritmicko – normálního rozdělení. Na základě těchto podkladů a výsledků testu 
dobré shody bylo přistoupeno k přiřazení normálního rozdělení všem sledovaným veličinám. 
Výsledky statistické analýzy pro jíly tuhé konzistence jsou uvedeny v Tab. 36 a pro jíly pevné 
konzistence v Tab. 37. 

 

Parametr   Jednotka 
Střední 
hodnota 

Směrodatná 
 odchylka 

CoV 

 vlhkost zeminy      W % 33,06 5,44 0,16 

 mez tekutosti WL % 71,43 10,12 0,14 

 mez plasticity WP % 27,8 3,94 0,14 

 index plasticity  Ip % 43,63 7,39 0,17 

 stupeň konzistence Ic - 0,88 0,1 0,11 

 objemová hmot. zeminy ρ kg/m3 1874,2 75,02 0,04 

 objemová hm. suché zeminy ρd kg/m3 1408,6 109,37 0,08 

 hustota pevných částic ρs kg/m3 2690,5 39,87 0,015 

 pórovitost n % 47,65 4,09 0,09 

 stupeň nasycení Sr % 97,05 3,85 0,04 

Tab. 36 Průměrné hodnoty fyzikálně – indexových vlastností zemin třídy F8 v Brně / konzistence tuhá 
 

RoS

Mean
Std Std

2.56e+0032.58e+0032.6e+0032.62e+0032.64e+0032.66e+0032.68e+0032.7e+0032.72e+0032.74e+0032.76e+0032.78e+003

0.002
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Parametr   Jednotka 
Střední  
hodnota 

Směrodatná 
 odchylka 

CoV 

 vlhkost zeminy      W % 22,12 4,43 0,2 

 mez tekutosti WL % 70,05 11,43 0,16 

 mez plasticity WP % 26,48 3,8 0,14 

 index plasticity  Ip % 43,57 9,14 0,21 

 stupeň konzistence Ic - 1,1 0,09 0,078 

 objemová hmot. zeminy ρ kg/m3 2043 74,47 0,04 

 objemová hm. suché zeminy ρd kg/m3 1675,2 112,09 0,07 

 hustota pevných částic ρs kg/m3 2703,9 50,12 0,019 

 pórovitost n % 37,89 4,22 0,11 

 stupeň nasycení Sr % 95,98 5,86 0,06 

Tab. 37 Průměrné hodnoty fyzikálně – indexových vlastností zemin třídy F8 v Brně / konzistence pevná 

4.7.2. Instrumentace kotev 

Základní monitoring spočíval v měření posunů v hlavě kotvy a odpovídající síle. Měření 
posunů v případě standardních kotev bylo prováděno pomocí LVDT snímačů. Síla byla 
měřena hydraulickým dynamometrem SISIGEO řady 0L219V18000 umístněným pod 
napínacím zařízením na zatěžovací rám.  

V injektované i neinjektované zóně zálivky byly navíc umístěny Fóliové odporové 
tenzometry HOTTINGER řady 1 - LY11 – 3/350 a Strunové tenzometrické snímače SISGEO 
s měřícím rozsahem 3000 . Foto osazených snímačů viz Obr. 70. 

 

  

Obr. 70 Osazený odporový (vlevo) a strunový (vpravo) snímač. Foto archiv projektu FR-TI4/329 

4.7.3. Typové zkoušky modelových kotev 

Na všech kotvách byly provedeny typové zatěžovací zkoušky, při kterých byl aplikován 
zkušební postup 1 podle [21]. Použitý zkušební postup je charakteristický cyklickým 
zatěžování. Po dosažení zatížení v daném zatěžovacím cyklu je při konstantní předpínací síle 
měřena po předepsanou dobu deformace v hlavě kotvy. Kontrola funkčnosti snímačů po 
osazení kotvy do vrtu viz Obr. 71. 
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Obr. 71 Kontrola funkčnosti snímačů po osazení kotvy do vrtu 

V Tab. 38 je numerický záznam průběhu typové zkoušky kotvy I-A1. Z hlediska hodnocení 
volné délky táhla postupem dle normy ČSN 1537:2001 [21] vykazovala kotva standardní 
chování v každém zatěžovacím cyklu. Výpočtová volná délka táhla vyhovuje podmínkám, viz 
vztahy (5)–(7) ve všech zatěžovacích cyklech spadala výpočtová volná délka táhla do 
povoleného intervalu 4,5–8,5 m. S rostoucím namáháním kotvy je evidentní nárůst výpočtové 
volné délky táhla. 

 

Zatěžovací 
cyklus 

Zkušební 
síla PP [kN] 

Posun s 
[mm] 
 

Trvání 
zatížení 

Lapp [m] 

 99 14 0:01:10  

1 228 20 1:03:00  

 118 17 0:00:55 5,42 

2 314 24 0:58:50  

 124 17 0:02:00 6,58 

3 408 30 0:59:10  

 131 18 0:03:10 7,30 

4 520 35 1:00:00  

 130 19 0:01:50 7,48 

5 605 40 0:54:55  

 128 19 0:01:00 7,56 

6 711 46 0:47:05  

 132 21 0:01:00 7,76 

7 826 56 1:02:55  

 131 26 0:01:05 7,71 

Tab. 38 Průběh zatěžovací zkoušky kotvy I-A2 

Zajímavým jevem zjištěným díky tenzometrickým měřením v injektované zóně zálivky je pak 
přechod z kladných (tahových) napětí do záporných (tlakových) napětí, viz Obr. 72, který byl 
zaznamenán na snímači umístěném ve vzdálenosti 0,7 m od hlavy kořene kotvy (kotva I-B). 
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Tento jev zřejmě opět souvisí s nárůstem výpočtové volné délky Lapp a s tím spojeným 
posunem bodu kde začíná přenos zatížení z táhla do injektáže. Zóna injektáže nad tímto 
bodem pak musí být namáhána tlakovým zatížením [83]. 

 

 
 

Obr. 72 Kotva I-B, měření přetvoření v injektáži (vzdálenost 0,7 m). Převzato z 
[83]. 

4.8. Charakteristika tečení kotvy 

Dosažení geotechnického mezního stavu horninové kotvy je definováno (v závislosti na 
zvolené zkušební metodě) překročením doporoučené limitní hodnoty velikosti tečení αULS pro 
první skupinu mezních stavů a αSLS pro druhou skupinu mezních stavů. Hodnota tečení se 
určuje z konstantních přírůstků posunů v nejméně dvou pozorovacích časech podle vztahu (3) 

Záznam zkoušky ze zkoumané lokality „Lokalita 09_Třebovice“ viz Tab. 39. Pro průměrné 
posuny ze všech analyzovaných kotev jsou vypočteny hodnoty tečení: 
 

Zatěžovací Tlak  
[bar] 

Síla 
[kN] 

  Posuny s měřené v čase t [mm/čas] 
cyklus stupeň 

        

 

1 2 3 5 10 15 

Pa 0,1 24 111             

II 0,4 91 444 21,16 21,22 21,27 21,32 21,35 21,36 

IV 0,7 456 777 40,78 40,93 40,98 41,02 41,05 41,06 

VI 1 222 1110 64,36 64,42 64,50 64,54 64,58 64,60 

        α1 [mm/logt] 

P0 0,8 179 890 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1   

Tab. 39 Záznam kontrolní zkoušky s vyhodnocením hodnoty tečení α1 

 

Přičemž limitní kritéria pro kontrolní zkoušku jsou: 
 α1;ULS = 2 mm, a 
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(49) 

Pro data z lokalit, kde byly kořeny kotev provedeny v prostředí jílů pevné konzistence a kde 
byly k dispozici protokoly se záznamem potřebných veličin (měřených posunů v hlavě kotvy 
při maximální napínací síle v daném stupni) byla provedena regresní analýza, jejímž cílem 
bylo zjištění vlivu vybraných faktorů na výslednou velikost tečení. Potřebné protokoly byly 
k dispozici z lokalit „Lokalita 03_Namiro Olomouc“ a „Lokalita 09_Třebovice“, viz seznam 
příloh. 

4.8.1. Zpracování dat a tvorba modelu 

V rámci provádění kontrolních zkoušek na výše zmíněných lokalitách Namiro a Třebovice 
byly zaznamenávány posuny hlavy kotvy měřené v časech 1, 2, 3, 5 (v případě lokality 
Třebovice 10 a 15) minut. Aby bylo možno zkoumat vliv rozdílných vybraných faktorů, byla 
data i za cenu snížení vysvětlené míry variability, sloučena do jednoho souboru. Společným 
jmenovatelem dat je zemní prostředí tuhých jílů. Z měřených posunů byla vyčíslena hodnota 
tečení α1,5 mezi první a pátou minutou: 

 

1
t
tlog

ss
5

15
5,1


   

(50) 

Význam jednotlivých veličin ve vztahu viz odstavec 3.13 – Akceptační kritéria. Poté byla 
sledována závislost vysvětlované proměnné α15 na zvolených vysvětlujících proměnných, to 
je na velikosti předpínací síly PP, velikosti kořenové délky Ltb,1  a velikosti volné délky 
Ltf,1. Rovnice nalezené regresní závislosti je: 

11
5,0

15 0777,00904,0828,7 tftb LLPE    
 

(51) 

Po logické úvaze (nulová síla nemůže způsobovat tečení) byla rovnice (51) sestavena bez 
konstantního členu. Parametry popisující a hodnotící regresní model viz Tab. 40 a Tab. 41. 
Význam jednotlivých veličin byl vysvětlen v kapitole 4.4. 

 koeficient Směrodatná chyba t-podíl p-hodnota 

Ltb,1 0,0904167    0,00587857 15,38 6,09e-045 *** 

Ltf,1 −0,0777302 0,00810005 −9,596 2,53e-020 *** 

P 7,82779e-05 4,36492e-05 1,793 0,0734 * 

Tab. 40 Parametry regresního modelu 
 

Koeficient determinace 0,672416 

Adjustovaný koeficient determinace   0,671273 

Směrodatná chyba regrese 0,193923 

Počet pozorování 576 

Tab. 41 Hodnocení regresního modelu 
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4.8.2. Hodnocení kvality modelu 

Z diagnostiky dat bylo zjištěno, že nalezený model nesplňuje předpoklady pro použití metody 
nejmenších čtverců. Chyby nejsou normálně rozložené, jak lze odhadnout z Q-Q grafu na 
Obr. 73, kde kvantily naměřených hodnot se nekryjí s kvantily normálního rozdělení (přímka 
y = x). Toto je potvrzeno i výslednou p-hodnotou provedeného chí-kvadrát testu normality, 
kde p-hodnota je menší než 0,05, viz Obr. 74. 

Není splněn ani předpoklad heteroskedasticity dat, což je podloženo výsledkem Whiteova 
testu s p-hodnotou 0,001. 

 

 

Obr. 73 Reziduální Q-Q graf 

 

 

Obr. 74 k Chí-kvadrát testu normality chyb 
 

Pro výše popsané nedostatky z hlediska matematické korektnosti nelze sestrojenou závislost 
na základě získaných podkladů použít pro predikci velikosti tečení. Přes tyto nedostatky a 
přes jednoduchý použitý lineární trend modelu však ukazuje provedená analýza zajímavé 
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výsledky. Obr. 75 - Obr. 77 ukazují postupně grafickou závislost velikosti hodnoty 
predikované veličiny α15 na velikosti předpínací síly, kořenové délky kotvy a volné délky 
kotvy. Vzhledem k výše popsaným nedostatkům modelu nejsou graficky příliš zřejmé trendy 
těchto závislostí. Nicméně z rovnice (51) lze usuzovat, že s vyšší napínací silou roste velikost 
tečení, což lze předpokládat.  

Stejně tak s delší kořenovou délkou kotvy narůstá velikost tečení (regresní koeficient pro 
nezávisle proměnnou Ltb,1 v rovnici (51) je kladný). Tato skutečnost souvisí s progresivním 
porušováním kořene kotvy a je v souladu se zjištěními [86], kde bylo prokázáno, že zvýšená 
tuhost kotvy (kratší kořenová délka) redukuje rozdíly mezi velikostí deformace v úseku mezi 
začátkem a koncem kořene. To znamená, že plášťové tření se mobilizuje na celé ploše kořene 
zhruba ve stejném okamžiku. Výsledkem je, že kotvy s kratší kořenovou délkou vykazují 
menší creepové deformace v porovnání s kotvami s delšími kořenovými délkami. 

Dalším zajímavým jevem, na který lze usuzovat ze vztahu (51), je snižování velikosti tečení 
s nižší rostoucí volnou délkou kotvy Ltf,1. To lze zřejmě přisoudit vlivu tření zálivky ve volné 
délce kotvy. Zálivka je během napínání tlačena kořenem kotvy směrem k napínací pistoli. 
Chová se tak v podstatě jako pilota v tlaku, když část zatížení přenáší plášťovým třením mezi 
tělesem zálivky a zemním prostředím. Toto zjištění je v souladu např. s pracemi [87] nebo 
[88]. 
 

 

Obr. 75 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu k PP 
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Obr. 76 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu 
k Ltb,1 

 

 

Obr. 77 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu 
k Ltf,1 
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Nízká úroveň variability vysvětlené modelem je zřejmě způsobena sloučením dvou lokalit do 
jednoho souboru, jehož důvod byl popsán výše. Při sestrojení modelu pouze pro data ze 
souboru „Lokalita 03_Namiro Olomouc“ je již i graficky více zřejmý např. trend v závislosti 
α15 a PP, viz Obr. 78. 

 

Obr. 78 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu k PP 
pro data z lokality 03-Namiro Olomouc 

Pro průkaznější výsledky by bylo třeba zajistit více vstupních dat. 

4.9. Pravděpodobnostní návrh horninové kotvy 

Účelem dále popsané studie je poukázat na možnost využití výpočetních parametrů získaných 
pomocí představených metodik k posouzení spolehlivosti návrhu zemní kotvy pomocí plně 
pravděpodobnostního výpočtu. Ukázka pravděpodobnostního výpočtu s cílem ověření 
únosnosti horninové kotvy je dále zpracována na příkladu jedenkrát kotvené stěny s volně 
uloženou patou.  

4.9.1. Statický model řešené konstrukce 

Hloubka stavební jámy h = 5,0 m. Stěna je jedenkráte kotvena v hloubce dk = 1,0 m pod 
terénem. Maximální hladina podzemní vody je v hloubce hw = 5,0 m. Schéma řešené 
konstrukce viz Obr. 79. 
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Obr. 79 Schéma řešené konstrukce. Průběhy zemních tlaků (vlevo); Redistribuce zatížení (vpravo) 
 

Výpočet je proveden podle Bluma, pro hodnoty parametrů získané statistickou analýzou dat, 
s uvažováním kritického úhlu vnitřního tření podle teorie kritických stavů [89]. Jelikož 
účelem studie není reálný návrh pažící konstrukce ale ukázka použití pravděpodobnostního 
přístupu, třecí úhel mezi konstrukcí a zeminou je pro zjednodušení uvažován nulový. 
Součinitele zemních tlaků jsou stanoveny následovně: 

)245(tgKa cr2    
(52) 

)245(tgKp cr2    
(53) 

cr0 sin1K 
 

(54)
 

Ve výpočtu jsou uvažovány hodnoty zvýšeného aktivního zemního tlaku Ka,zv a sníženého 
pasivního zemního tlaku Kp,sn. Součinitele těchto zemních tlaků jsou stanoveny takto: 

   00, 9,05,0 KKKK azva 
 

(55)
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   ppsnp KKKK  7,05,0 0,  
(56)

 

Na základě součinitelů zemního tlaku je dále obecně početně vyjádřen průběh zemního tlaku 
po výšce konstrukce. Grafický průběh viz Obr. 79 vlevo. 

zvawBa Kh ,,    
 

(57) 

zvawBaCa Khh ,,, )(´    
 

(58) 

0,,, ´ zK zvaCaSa  
 

(59)
 

snpSp Kz ,0, ´  
 

(60)
 

)(, wwCw hh  
 

(61)
 

Nulové zatížení konstrukce tlakem zeminy je v hloubce z0, kde platí, že σa = σp. Výpočet 
hloubky z0 vycházející z této podmínky je formulován následovně: 

snpzvaCa KzzK ,00,, ´´    
 

(62) 

0,,0, ´´ zKKz zvasnpCa  
 

(63)
 

zvasnp

Ca

KK
z

,,

,
0 ´´ 





 

(64)
 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že stěna se nemůže v místě kotvy vyklonit, provede se redistribuce 
zatížení od zeminy tak, že se obrazec zatížení v úseku VD nahradí trojúhelníkovým zatížením 
s největší hodnotou v místě kotvy rovnou σa,C [90]. Hloubka vetknutí pažící konstrukce pod 
dno stavební jámy je rovna: 

10 zzd    
(65) 

Výpočet hloubky z1je proveden z momentové podmínky k bodu ukotvení A 

0)
3
2()

2
1()

2
1(

)
3
1

3
2()(

3
1

3
1

0101302

1021





kpkwkw

kwwkakaA

dhzzSdhzzSdhzS

ddhSdzhSdSM
 

(66) 

Přičemž zatěžovací obrazce jsou pro výpočet nahrazeny silami působícími v těžištích těchto 
obrazců: 
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kCaa dS  ,1 5,0   
 

(67) 

)(5,0 0,2 kCaa dhzS    
 

(68) 

´)(5,0 2
1  zKKS app  

(69)
 

)(5,0 ,1 wcww dhS  
 

(70)
 

0,2 zS cww  
 

(71) 

1,3 zS cww  
 

(72) 

Úprava vztahu (66) vede na řešení kubické rovnice. Výpočet vodorovné reakce v místě 
horninové kotvy vychází z podmínky rovnováhy sil ve vodorovném směru: 

p3w2w1w2a1aA SSSSSSF 
 

 (73) 

Síla v kotvě je pak rovna 

cos
FF A

k 
 

 (74) 

Kde α je úhel sklonu kotvy od vodorovné. 

4.9.2. Definice pravděpodobnostního modelu řešené konstrukce 

Pravděpodobnostní analýza je založena na vektoru náhodných veličin 

 T,tb,cr L,X   
 

(75) 

který sdružuje objemovou hmotnost zeminy ρ, kritický úhel vnitřního tření φcr, kořenovou 
délku kotvy Ltb, a smluvní hodnotu plášťového tření τ. Funkce mezního stavu g(X) je 
definována jako funkce základních náhodných veličin 

ER)L,(g)X(gZ .tb,cr    
 

(76) 

Náhodná veličina Z je tedy definována jako rozdíl mezi náhodnou únosností zemní kotvy a 
náhodnou silou v kotvě. Cílem výpočtu je kvantifikovat pravděpodobnost, že síla v kotvě 
překročí únosnost kotvy proti vytažení. To znamená vyčíslit pravděpodobnost, že náhodná 
veličina Z = g(X) nabude záporné hodnoty. Tuto pravděpodobnost lze zapsat jako integrál 





fDX

tbcrf ddLddXfXgPp )()0)((   
(77) 
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Kde Df značí oblast náhodných vstupních veličin, pro které doje při nerovnosti g(X) ≤ 0 
k poruše. Symbolem f(X) je pak označena sdružená hustota pravděpodobnosti náhodného 
vektoru X. Velikost síly v kotvě vychází z řešení statického schématu popsaného v kapitole 
4.9.1. Jak bylo řečeno, úprava vztahu (66) vede k sestavení kubické rovnice. Jelikož její přímé 
řešení v prostředí programu FReET použitém k provedení pravděpodobnostní analýzy není 
striviální, byl zvolen následující postup: 

- Pomocí metody LHS mean bylo na základě znalosti rozdělení objemové hmotnosti 
zeminy ρ a kritického úhlu vnitřního tření φcr vygenerováno 100 náhodných realizací 
vektoru Y = {ρ, φcr}T 

- Každá z těchto realizovaných dvojic byla dále použita jako vstupní hodnota pro 
výpočet síly v kotvě podle odstavce 4.9.1. 

- Závislost mezi vypočtenou silou v kotvě, objemovou tíhou zeminy a kritickým úhlem 
vnitřního tření byla aproximována regresní závislostí  

  0658,05,23487 crkF  
 

(78) 

která je dále použita v pravděpodobnostním výpočtu jako funkce E popisující zatížení. 
Funkce popisující únosnost horninové kotvy proti vytažení byla modelována ve dvou 
variantách: A) vztahem 

  tbd LdR   (79) 

a B) vztahem 

efftbd fLdR    
 

(80) 

Kde feff je koeficient efektivity podle [46], 

57,06,1  tbeff Lf  
 

(81) 

který je nepřímo úměrný kořenové délce kotvy, a který zohledňuje větší míru progresivního 
porušování kořene kotvy u kotev s delšími kořenovými délkami. Velikost kontaktního 
smykového napětí je u takových kotev ve větší části na residuální hodnotě a míra využití 
kotva je tudíž neekonomická.  

Parametry rozdělení pravděpodobnosti objemové hmotnosti zeminy jsou převzaty z analýzy, 
jejíž výsledky jsou uvedeny v Tab. 36 a Tab. 37. Mechanické vlastnosti vzhledem k malému 
počtu zkoušek provedených na ústavu Geotechniky a tím malému rozsahu datového souboru 
nebylo možné statisticky zpracovat. Jako pevnostní parametr jílu byl zvolen kritický úhel 
vnitřního tření φcr. Rozdělení pravděpodobnosti jeho charakteristické hodnoty bylo získáno 
rešerší prací zabývajících se jeho laboratorním stanovením [91], [92] a statistickou analýzou 
dat z těchto prací. 

Do výpočtu bylo třeba odhadnout reálnou délku kořene kotvy. Návrhová síla pro dimenzování 
kořene kotvy byla získána zavedením součinitelů příslušejících návrhovému přístupu NP2 
podle EC7 [13] do výpočtu aktivního zemního tlaku (55) uvažovaného jako nepříznivé 
zatížení (γG = 1,35) a pasivního zemního tlaku (56) považovaného podle doporučení [72] 
současně za nepříznivé zatížení i odpor (γG = 1,35 a γRe = 1,4). Charakteristická hodnota 
objemové hmotnosti zeminy (ρ = 2060 kN.m-3) byla ve výpočtu uvažována svojí horní mezí 
95 % intervalu spolehlivosti střední hodnoty rozdělení pravděpodobnosti parametru. Tato 
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hodnota byla zvolena z důvodu zapojení velkého objemu zeminy do procesu dosažení 
mezního stavu a protože se jedná o parametr s malým rozptylem [72]. Charakteristická 
hondota kritického úhlu vnitřního tření (φ = 18,7 ⁰) byla ve výpočtu uvažována jako dolní 5 
% kvantil rozdělení této veličiny. Tímto výpočtem byla získána návrhová síla Fd = 505 kN. 
Kořenová délka kotvy potřebná pro přenesení této síly byla poté deterministicky navržena ze 
vztahu (79) při uvažování návrhové hodnoty plášťového tření jeho 5 % kvantilem (τ = 117 
kPa) jako Ltb = 7,85 m. V pravděpodobnostním výpočtu byla pak kořenová délka uvažována 
jako náhodná veličina aproximovaná normálním rozdělením se střední hodnotou rovnou 7,85 
m, jejíž směrodatná odchylka byla stanovena na základě statistického rozboru souborů 
analyzovaných kotev jako 0,785 m (COV = 0,1). Průměr vrtu byl uvažován konstantní 
hodnotou d = 175 mm a sklon kořene od vodorovné 25⁰. Parametry uvažovaných rozdělení 
jsou shrnuty v Tab. 42. 

 

Parametr Jednotka Střední hodnota 
Směrodatná 
 odchylka 

Rozdělení p-sti 

Objemová hmotnost zeminy ρ kg/m3 2043 81,372 normální 

Kritický úhel vnitřního tření φcr ⁰ 21,814 1,597 lognormální  

Smluvní hodnota plášťového tření τ kPa 129 7,224 normální 

Kořenová délka kotvy m 7,85 0,785 normální 

Tab. 42 Geotechnické parametry jílu třídy F8 – pevné konzistence uvažované v pravděpodobnostním 
výpočtu 

4.9.3. Použité metody odhadu pravděpodobnosti poruchy 

K odhadu pravděpodobnosti poruchy byl použit simulační přístup, spočívající v generování 
realizací náhodného vektoru (75), tedy generování realizací z definované sdružené hustoty 
pravděpodobnosti. Pro každou z realizací je pak vyhodnocena funkce mezního stavu (76). 
Odhad pravděpodobnosti poruchy kotvy je pak proveden jako podíl počtu realizací vedoucích 
k poruše k celkovému počtu provedených simulací. 

sim

f
f N

N
p    

(82) 

Pravděpodobnost poruchy je v praktických příkladech velmi malá. Odhad pravděpodobnosti 
v rovnici (82) proto vyžaduje velmi vysoký počet realizací, aby byl odhad statisticky 
významný. Přibližně lze říci, že k zachování věrohodnosti odhadu pravděpodobnosti poruchy 
je třeba provést Nsim= 10/pf. Výběr vzorků náhodného vektoru (75) lze provést pomocí 
obyčejné metody Monte Carlo, nebo pomocí jejích pokročilejších variant (např. Latin 
Hypercube Sampling) [71]. Metoda LHS s 8*106 simulací byla použita i v předložené studii. 

Alternativním přístupem ke stanovení pravděpodobnosti poruchy je spolehlivostní metoda I. 
Řádu FORM, která je založena na linearizaci funkce poruchy v prostoru transformovaných 
náhodných veličin. Vstupní náhodné veličiny X je nutné nejprve transformovat z původního 
prostoru na nekorelované normované normální veličiny Y do prostoru U. Funkce 
pravděpodobnosti poruchy je pak aproximována lineární funkcí v tzv. návrhovém bodě. 
Návrhový bod je takový, pro který platí g (X) = 0, a který zároveň splňuje tuto podmínku 
s nejvyšší pravděpodobností ze všech bodů vyhovujících této podmínce. Geometricky lze 
polohu návrhového bodu v prostoru U charakterizovat jako bod ležící na funkci poruchy g (X) 
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= 0 s nejmenší vzdáleností od počátku. Tato minimální vzdálenost je označována jako 
Hasoferův – Lindův index spolehlivosti β. Příklad geometrické interpretace návrhového bodu 
a indexu spolehlivosti viz Obr. 80. 

 

 
 

Obr. 80 Návrhový bod a index spolehlivosti. Převzato z [67] 

Přibližná teoretická pravděpodobnost poruchy za předpokladu normovaného normálního 
rozdělení pravděpodobnosti je pak vypočtena jako 

)(1)(p NNf    
 

(83) 

Při označení návrhového bodu v původních souřadnicích symbolem x* a jeho 
transformovaného obrazu v prostoru U symbolem u* lze index β spočítat jako velikost 
vektoru  

**)( uu T    
(84) 

Souřadnice návrhového bodu v prostoru U lze také napsat jako funkci skaláru β a vektoru 
citlivostí α 

*u   
(85) 

Geometricky představuje vektor citlivostí α směr od počátku souřadnic do návrhového bodu. 
Číselně vyjadřují hodnoty souřadnic αi vektoru α citlivost indexu spolehlivosti na změny 
hodnot souřadnic návrhového bodu u* [71]. 

 

4.9.4. Směrná úroveň spolehlivosti dle mezinárodních předpisů 

Pravděpodobnostním výpočtem byla stanovena velikost indexu spolehlivosti β a 
pravděpodobnost poruchy pf. Nosný prvek lze podle návrhových norem považovat za 
vyhovující, pokud platí že pf < pd, resp. β > βd, kde pd a βd jsou přijímaná pravděpodobnost 
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poruchy a index spolehlivosti dle normativních předpisů, např. [12], [93], [94]. Index 
spolehlivosti lze v případě normality funkce rezervy spolehlivosti Z stanovit na základě 
pravděpodobnosti poruchy podle vztahu 

)p1( f
1

N
1

N     
 

(86) 

Kde ϕ je normovaná normální distribuční funkce. Volba návrhové situace má vycházet z třídy 
následků plynoucích z poruchy stavebního objektu. Ta se stanovuje na základě koeficientu ρ, 
který je definován jako podíl celkových nákladů plynoucích ze stavby objektu a jeho následné 
poruchy ve vztahu k lidským obětem, ekonomickým a sociálním následkům a nákladů na 
zřízení stavebního objektu. Norma [12] rozlišuje pro mezní stav únosnosti tři třídy 
spolehlivosti a příslušné referenční doby, které přímo souvisí se třemi třídami následků, viz 
Tab. 43., Tab. 44., a Tab. 45. 

 

Třída 
následku CC 

ρ Popis Příklady staveb 

CC1 ≥ 2,0 Malé následky s ohledem na 
lidské životy a zranění osob 
nebo malé následky 
ekonomické a sociální. 

Stavební objekty bez časté 
přítomnosti lidí, zemědělské a 
skladovací objekty, sila, skleníky, 
stožáry apod. 

CC2 2,0 –5,0 Střední následky s ohledem na 
lidské životy a zranění osob 
nebo značné následky 
ekonomické a sociální. 

Obytné budovy, průmyslové objekty, 
administrativní budovy a budovy 
určené pro veřejnost se střední 
závažností následků. 

CC3 5,0 –10,0 Velké následky s ohledem na 
lidské životy a zranění osob 
nebo významné následky 
ekonomické a sociální. 

Budovy, respektive objekty určené 
pro veřejnost, kde jsou následky 
poruchy vysoké. Nemocnice, divadla, 
stadiony, mrakodrapy a mosty. 

Tab. 43 Definice tříd následků. Převzato z [67] 
 

Třída spolehlivosti RC Index spolehlivosti β Referenční doba životnosti 

RC3 5,2 1 rok 

4,3 50 let 

RC2 4,7 1 rok 

3,8 50 let 

RC1 4,2 1 rok 
3,3 50 let 

Tab. 44 Směrná úroveň spolehlivosti pro mezní stav únosnosti podle [12] 
 

pf 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 

β 1,3 2,3 3,1 3,7 4,2 4,7 5,2 

Tab. 45 Vztah mezi indexem spolehlivosti β a pravděpodobností poruchy pf 
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4.9.5. Výsledky studie 

V tabulce Tab. 46 jsou shrnuty výsledky procesu hledání návrhového bodu pomocí metody 
FORM. Z numerických hodnot citlivostí αi je patrné, že index spolehlivosti (a tím i 
pravděpodobnost poruchy) nejsou příliš citlivé na změny velikosti objemové hmotnosti 
zeminy. Nejvyšší citlivost lze pak přiřadit změnám ve velikosti kritického úhlu vnitřního 
tření. 
 

Návrhový bod x* Návrhový bod u* Citlivosti α 

x1=ρ x2=φcr x3=Ltb x4=τ u1 

 (ρ) 
u2 

(φcr) 
u3 

(Ltb) 
u4  

(τ) 
α1 

 (ρ) 
α2 

(φcr) 
α3 

(Ltb) 
α4  

(τ) 

2083 16,52 6,83 117 0,59 -3,26 -1,29 -1,62 0,15 -0,83 -0,33 -0,41 

Tab. 46 Výsledky FORM analýzy (souřadnice návrhového bodu) 

 

Hodnoty indexu spolehlivosti a odpovídající pravděpodobnosti poruchy vypočtené jednak 
metodou LHS a jednak pomocí analýzy FORM jsou prezentovány v tabulce Tab. 47. 

Varianta výpočtu odporu LHS simulace FORM analýza 

 pf = Nf/Nsim β pf = φ(-β) β 

A 3,21*10-11 5,83 4,32*10-11 6,48 

B 4,35*10-5 3,56 4,66*10-5 3,91 

Tab. 47 Výsledné pravděpodobnosti poruchy a indexy spolehlivosti 
 

Odhadnutá pravděpodobnost poruchy stanovená při uvažování modelové varianty A) je při 
porovnání s požadavkem normy relativně malá. To je způsobeno relativně velkým navýšením 
síly, k jejímuž přenesení byla kotva navržena, z důvodu aplikace dílčích součinitelů 
spolehlivosti požadovaných EC7. Dalším faktorem zvyšujícím bezpečnost návrhu je zřejmě 
metoda, jakou bylo stanoveno přípustné plášťové tření, na jehož základě byl dimenzován 
kořen posuzované kotvy, a to sice jeho odvození z výsledků kontrolní zkoušky. Při provádění 
kontrolní zkoušky není dosaženo mezního stavu kotvy jejím vytržením ze zemního prostředí a 
lze tedy předpokládat, že parametr plášťového tření odvozený z tohoto typu zkoušky je 
konzervativní. Je však porovnatelný s parametry dosud používanými pro dimenzování kořene 
horninové kotvy vycházejícími z typových zkoušek a aplikace stupně bezpečnosti 2,0 na 
výsledky těchto zkoušek. 

Pravděpodobnost poruchy stanovená pro modelovou variantu B) s uvažováním faktoru 
efektivity, snižujícím únosnost kotvy s rostoucí kořenovou délkou se pak řádově přibližuje 
požadavkům na spolehlivost stavebních konstrukcí požadovaných normativními dokumenty. 

Výpočet pravděpodobnosti poruchy zůstává stále spíše odhadem její skutečné velikosti. To je 
způsobeno tím, že použité tvary rozdělení pravděpodobnosti byly získané pomocí momentové 
metody na základě zpracování souborů dat tvořených realizacemi blízkými střední hodnotě 
rozdělení, jimiž byly tyto soubory aproximovány. Na základě dostupných dat jsou tak 
informace o rozdělení pravděpodobnosti v oblastech vzdálených od střední hodnoty (které 
jsou pro pravděpodobnostní výpočet klíčové) pouze hrubým odhadem možného reálného 
stavu. V takovém případě by bylo pro odhad mezí pravděpodobnosti poruchy možno použít 
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například metody typu P-box [95], [96] , [97] založené na principu výpočtu pravděpodobnosti 
poruchy pro různě zvolené kombinace typů rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin 
vstupujících do modelu. Ani tyto metody nepodávají exaktní informaci o bodové hodnotě 
pravděpodobnosti poruchy, lze jimi však alespoň tuto hodnotu ohraničit intervalem. Jelikož 
hlavním cílem disertační práce je provedení statistické analýzy, nejsou zde další 
pravděpodobnostní postupy rozpracovány. 

 

4.10. Aplikace pro vedení záznamu o zkoušce  

Principy aplikované v geotechnickém inženýrství se v čase rychle vyvíjí. Současně s rostoucí 
úrovní poznání a vývojem nových postupů a technologií dochází i k vývoji norem. Důkazem 
budiž, že v relativně krátkém časovém úseku řešení práce došlo k legislativním změnám 
v systému norem týkajících se návrhu, provádění a zkoušení horninových kotev, viz odstavec 
3.10, nebo práci [14]. Z hlediska zkoušek horninových kotev lze považovat za zásadní 
distribuci draftu EN ISO 22477-5: Geotechnický průzkum a zkoušení – Zkoušení 
geotechnických konstrukcí – Část 5: Zkoušení kotev [36]. Po ukončení revizního a 
připomínkového řízení se finální verze tohoto dokumentu stane jediným platným evropským 
doporučením pro provádění zkoušek horninových kotev.  

Na základě zhodnocení formy dosud získaných záznamů o zkouškách horninových kotev 
v perspektivě výše zmíněné normy, bylo přistoupeno k zahájení vývoje software pro vedení a 
vyhodnocování záznamů o zkoušce. Žádný z archivních protokolů, vedených dosud podle 
požadavků ČSN EN 1537:2001 [21] neodpovídá svou formou a rozsahem doporučením výše 
zmíněného draftu (jak je možné posoudit v kapitole 11 Seznam příloh). Autor se proto 
rozhodl vytvořit, ve spolupráci s programátorem, aplikaci pro vedení protokolů podle 
požadavků nově připravovaného standardu. 

Cílem vývoje je poskytnout subjektům provádějícím zkoušky kotev efektivní nástroj, který 
umožní jednak průběžně sledovat plnění akceptačních kritérií kladených na zkoušenou kotvu 
výše zmíněnou normou (jedná se zejména o požadavek dodržení rychlosti tečení kořene kotvy 
v daném zkušebním kroku, který rozhoduje o dalším postupu zkoušky). Současně je také 
průběžně vytvářen numerický a grafický záznam zkoušky, který je – taktéž průběžně –
automaticky vyhodnocován (ve smyslu porovnání dosažených hodnot s akceptačními kritérii, 
stanovení síly na mezi tečení, únosnosti kořene kotvy atd., v závislosti na zvoleném 
zkušebním postupu a třídě zkoušky) Výsledný formulář lze následně použít jako 
plnohodnotný doklad o provedené zkoušce, jehož forma je plně v souladu s požadavky EN 
ISO 22477-5 [36]. 

Vytvořená aplikace je zpracována formou interaktivních formulářů, do kterých se po vyplnění 
základních geometrických a materiálových charakteristik kotvy průběžné zapisují hodnoty 
měřených veličin, v závislosti na zvolené kombinaci zkušebního postupu a třídy zkoušky tak, 
jak jsou popsány v kapitole 3.10.  

4.10.1. Instalace aplikace 

Instalační soubor aplikace je dostupný na webu http://geokotvy.cz/download.html v odstavci 
„Elektronický záznam ze zkoušení kotev“. Instalace aplikace se spustí otevřením instalačního 
souboru „setup_kotvy“. Po instalaci balíku protokolů a spuštění aplikace se otevře následující 
utilita, viz Obr. 81, ve které uživatel zvolí požadovanou kombinaci zkušebního postupu a 
třídy zkoušky. V této utilitě uživatel zvolí také požadovanou jazykovou lokalizaci aplikace 
(V současnosti je k dispozici CZ a EN verze software).  
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Obr. 81 Startovní okno aplikace pro výběr formuláře. 

Pozn.: Pokud se po tomto výběru a stisknutí tlačítka Start neprovede během několika sekund 
spuštění požadovaného protokolu, je potřeba změnit nastavení spouštění. To se provede 
kliknutím pravým tlačítkem myši na zástupce programu, viz Obr. 82. 

  

[1] Vlastnosti -> [2] menu Kompatibilita -> [3] Spustit tento program jako správce -> [4] OK 
Obr. 82 Nastavení spouštění aplikace v režimu správce 

 

Tento problém se projevil na operačních systémech Windows 8, ale teoreticky je jeho výskyt 
je možný i na jiných systémech. 

4.10.2. Struktura aplikace 

Aplikace je zpracována formou interaktivních formulářů, do kterých se po vyplnění 
základních geometrických a materiálových charakteristik kotvy průběžné zadávají hodnoty 
měřených veličin, v závislosti na zvolené kombinaci zkušebního postupu a třídy zkoušky. 
Druhy zkoušek podle EN ISO 22477-5 [36] jsou shrnuty v Tab. 48 

 

 

4 

3 

2 

1 
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Zkušební postup Třída zkoušky 

Zkušební postup 1 Typová zkouška 

Zkušební postup 2 Ověřovací zkouška 

Zkušební postup 3 Kontrolní zkouška 

Tab. 48 Druhy zkoušek podle (EN ISO 22477-5) 

4.10.3. Testování: Verze 20_10_2015 (build 1.03) 

V průběhu svého vývoje byl software pro vedení a vyhodnocování záznamů o napínacích 
zkouškách kotev průběžné podrobován alfa testování, spočívajícím v simulaci ostrého 
provozu. Ta spočívala v zadávání vstupních hodnot do naprogramovaných šablon v takovém 
sledu, v jakém by probíhala při reálném provádění zkoušky. Současně s tím byla sledována 
odezva software a zaznamenávány případné chyby, či pády aplikace. Testované verze byly 
interně označeny datem vydání. 

V poslední verzi verzi 20_10_2015 došlo kromě opravy výše popsaných chyb k některým 
změnám v logice správy souborů jednotlivých protokolů a typů zkoušky zemní kotvy. 
Každému jednotlivému formuláři byla přiřazena jednoznačná kombinace kódů, která určuje, 
ve kterém modulu aplikace bude otevřen. Při otevření souboru v poznámkovém bloku udává 
první sada čísel, o jaký se jedná protokol, viz Obr. 83. Např. 1.1.02 znamená: "číslo hlavní 
verze (1)". "metoda (1-3)". "typ protokolu (01-03)". Vysvětlení kódů viz Tab. 49. 
 

Kód Význam kódu 

1.X.0X Soubor vytvořen v buildu 1.01 

2.X.0X Soubor vytvořen v buildu 1.02 

3.X.0X Soubor vytvořen v buildu 1.03 

X.1.0X Protokol zkoušky provedené metodou 1 

X.2.0X Protokol zkoušky provedené metodou 2 

X.3.0X Protokol zkoušky provedené metodou 3 

X.X.01 Protokol o provedení typové zkoušky 

X.X.02 Protokol o provedení ověřovací zkoušky 

X.X.03 Protokol o provedení kontrolní zkoušky 

Tab. 49 Vysvětlivky k identifikačnímu kódu souboru s protokolem 
 

 

Obr. 83 Příklad identifikačního kódu souboru s protokolem 

4.10.4. Příklad protokolu zpracovaného v aplikaci 

Příklad protokolu o typové zkoušce kotvy provedené v rámci prací na lokalitě „Lokalita 
09_Třebovice“ viz Obr. 84. Protokol obsahuje: 
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A. textová pole, která slouží pro zapsání klíčových informací o zkoušce (informace o 
zakázce, čísle kotvy, čísle zakázky, průzkumu, datu provedení zkoušky atd.). Pro 
zadání typu kotvy ve smyslu její životnosti (trvalá/dočasná) je k dispozici rozbalovací 
seznam. Buňky týkající se specifikace táhla, kořene a zkušební síly slouží jako zdroj 
vstupních hodnot pro výpočet Lapp.  

B. Tabulku, do které se v průběhu zkoušky zapisují údaje o hladině napínací síly a 
příslušných posunech měřených okamžitě a v čase. Ty dále slouží jako zdroj pro 
vykreslení dokumentačních grafů. V jejím posledním řádku je pomocí lineární regrese 
vypočtena hodnota velikosti tečení α1 z posledních čtyř hodnot posunů, tak jak byla 
definována v odstavci 3.13. R2 pak udává hodnotu koeficientu determinace pro tuto 
regresní závislost. 

C. Grafický záznam průběhu zkoušky. Jednotlivé grafy zobrazují závislost: 1) velikosti 
napínací síly v procentech napínací síly PP na době trvání zkoušky, 2) posunu 
měřeného v hlavě kotvy pro každý zatěžovací stupeň ve vztahu k logaritmu času 
měření na daném zatěžovacím stupni, 3) maximálního dosaženého posunu hlavy kotvy 
na síle v zatěžovacím stupni v % PP, 4) průběhu α1 ve vztahu k dosažené síle v daném 
zatěžovacím stupni. 

D. Vypočtenou hodnotu odporu kotvy proti vytažení Ra odvozenou z grafu 4; vypočtenou 
hodnotu Lapp pro sílu odpovídající 100 % PP podle definic v odstavci 3.13 a 
rozbalovací seznam pro volbu výsledku zkoušky (OK / Not OK). 

Detailnější popis ovládání a jednotlivých prvků aplikace je uveden v následujících 
odstavcích. 
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Obr. 84 Protokol o typové zkoušce vytvořený pomocí vyvíjené aplikace 
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Rozložení protokolu (viz Obr. 85.) 
V horní části protokolu se nachází lišta se základními tlačítky pro správu protokolu (A). 
Pod touto lištou se nachází záložky (B). Konkrétně záložka „1. Základní“, pro základní 
vkládání do dokumentu a „2. Rozšíření“, pro podrobnější zadávání, umožňující zadat 
rozsáhlejší soubor vstupních hodnot. V pravém dolním rohu se nachází posuvník, pro 
zvětšení/zmenšení protokolu (C). Mezi částí B a C se nachází vlastní tabulka zadávaných 
hodnot. 

 

 
Obr. 85 Ovládací lišty protokolu 

 

Stručná funkcionalita tlačítek a „checkboxů“ umístěných v těchto lištách je shrnuta v Tab. 50 
a Tab. 51. 

 

 
Pro tisk 1. Základního protokolu. 

 
Pro tisk 2. Rozšířeného protokolu. 

 
Pro obnovení protokolu (alternativně lze použít klávesu Enter). 

 
Uložení protokolu. 

 
Otevření uloženého protokolu. 

Tab. 50 Tlačítka v základní liště 
 

Rozšířené zadání 
Jako vstupní hodnoty pro výpočet slouží hodnoty z 2. Rozšířeného 
protokolu. 

Počítat Rc Bude proveden výpočet Rc dle [36] 

Postupné zatížení dle normy V prvním grafu bude vykreslen postup zatížení dle [36] 

Tab. 51 Checkboxy v základní liště 
 

Informační pole 
Protokol obsahuje textová pole, viz Obr. 86, která slouží pro zapsání klíčových informací o 
zkoušce. Jedná se o informace o zakázce, čísle kotvy, čísle zakázky, průzkumu, kdo zkoušku 
prováděl, datu provedení zkoušky a vedoucím čety. Poskytnuto je také místo pro poznámku 

A 

B 

C 
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dle uvážení uživatele. Taktéž výběr typu kotvy (trvalá/dočasná) má pouze informační 
charakter (je třeba zvolit „ručně“ jednu z hodnot). 

Buňky týkající se specifikace táhla a specifikace kořene (Průřezová plocha svazku At, Modul 
pružnosti táhla Et a průměr vrtu d) v případě Zkušebního postupu 1 slouží jako vstupní 
hodnoty pro výpočet Lapp, v případě ostatních zkušebních postupů mají tyto hodnoty také 
pouze informační charakter: 

 

 
Obr. 86 Informační pole protokolu 

Hodnoty vztahující se ke zkušební síle 
Hodnoty sil „P“ se zadávají pod ilustračním obrázkem kotvy. Viz Obr. 87. 

 
Legenda: Pp Velikost zkušební síly; Pa Velikost předtížení; Pf Ztráta síly způsobená třením ve volné 
délce kotvy 

Obr. 87 Ilustrační obrázek kotvy s definicí zkušební síly 

Přesun mezi jednotlivými buňkami 
Při zadávání vstupních hodnot do tabulky se pro rychlejší a pohodlnější zadávání doporučuje 
využití při zadávání hodnot na klávesnici klávesu Tab a Shift+Tab. Tyto klávesy slouží k 
pohodlnějšímu přesunu mezi buňkami v tabulce. 

Vyhodnocení zkoušky 
Výsledek zkoušky závisí pouze na vyhodnocení uživatele. Ten nastaví jednu ze dvou 
možností (vyhovuje/nevyhovuje). 

Popis šablon pro konkrétní zkušební postup, s vysvětlením významu jejich jednotlivých 
buňek a popisem funkcionality je dále proveden pro šablonu typové zkoušky. Ta je vždy 
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nejobsáhlejší, ve smyslu vstupních i výstupních hodnot. Další dvě třídy zkoušky (ověřovací a 
kontrolní) jsou vždy určitou formou zjednodušení zkoušky typové.  

4.10.5. Protokol pro zkušební postup 1 

Vstupní hodnoty 
Do sloupce pro zatěžovací cyklus 0 se zapisuje deformace změřená v hlavě kotvy (A) od 
předtížení a čas (B), který udává dobu mezi začátkem přechodu ze síly Pa na část síly Pp, a 
dosažením této síly (tzv. „dobu podržení zatížení“ na hodnotě PP). Viz Obr. 88. 

 
Obr. 88 Pole pro záznam měřených posunů  

 

Stejně tak další sloupce Pa/čas, slouží pro zapsání posunutí při předtížení Pa. „Čas“ zde značí 
dobu mezi začátkem odtěžování v daném cyklu a dosažením hodnoty části PP z cyklu 
nadcházejícího. Je třeba zapisovat hodnoty tak, aby byly hodnoty času v prvním sloupci 
tabulky zadány správně chronologicky (za řádkem s daným časem t = y1 nesmí následovat 
řádek s časem t = y2 < y1. 

Výpočet akceptačních kritérií α1 a R2 
Hodnota rychlosti tečení kořene kotvy α1 se vypočítá z rovnice (3) 

Hodnoty sa, sb, ta a tb se odečítají z lineární části větve grafu posunutí vs. log t. Viz Obr. 45. 
Proto se α1 počítá vždy ze čtyř posledních hodnot posunutí v daném sloupci za pomoci 
lineární regrese, a vedle α1 se vypisuje také koeficient determinace R2. Pokud je R2 rovno 
jedné, je dosaženo ideálního přímkového průběhu. Je-li R2 rovno nule, znamená to, že lineární 
regrese není schopna hodnotu α1 správně popsat. Zůstává na zvážení uživatele, aby 
vyhodnotil, zda již dosáhnul dostatečně lineární části grafu (např. na základě pomocně 
definované hodnoty R2), či bude pokračovat v měření další hodnoty posunu v dalším časovém 
kroku. Příklad vyplněné a vyhodnocené tabulky viz Obr. 89. 

 

A 
B 
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Obr. 89 Příklad zadaných a vyhodnocených dat z konkrétní typové zkoušky 
 

Grafický záznam zadaných hodnot a výsledků zkoušky, podle požadavků EN ISO 22477-5 
[36], je proveden formou následujících grafů: 

 

Obr. 90 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase 
 

 

Obr. 91 Graf průběhu posunu měřeného v hlavě kotvy pro každý zatěžovací stupeň ve vztahu k. 
logaritmu času 
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Obr. 92 Graf průběhu maximálního dosaženého posunu hlav kotvy v daném zatěžovacím stupni 
 

 

Obr. 93 Graf průběhu α1 ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni 
 

4.10.6. Protokol pro Zkušební postup 2 

Vstupní hodnoty 
Do tabulky, viz Obr. 94, uživatel zadává následující hodnoty: (A) je doba podržení zatížení na 
hodnotě Pa. Zaručená kotevní síla značí počáteční sílu v daném zatěžovacím cyklu (B). Do 
buněk (C) se zadává velikost předpínací síly změřená v čase „t“ od začátku daného 
zatěžovacího cyklu. Do hodnoty Kl v zóně (D) se vypočítá kumulativní ztráta předpětí po 
daný zatěžovací cyklus.: 
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Obr. 94 Pole pro záznam měřených poklesů síly 

Příklad vyplněné a vyhodnocené tabulky viz Obr. 95. 

 

Obr. 95 Příklad zadaných dat z konkrétní typové zkoušky 
 

Grafický záznam zadaných hodnot a výsledků zkoušky, podle požadavků EN ISO 22477-5 je 
proveden formou následujících grafů: 

 

Obr. 96 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase 
 

C 

A 

D 
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Obr. 97 Graf nárůstu kumulativní ztráty předpínací síly ve vztahu k času 
 

 

Obr. 98 Graf velikosti kumulativní ztráty předpínací síly ve vztahu k pořadí zatěžovacího cyklu 
 

 

Obr. 99 Graf průběhu kI ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni 
 

Výpočet Rc 
Pro výpočet kritické síly na mezi tečení Rc, musí být zaškrtnut checkbox „Počítat Rc“, viz 
Tab. 51. Výpočet Rc se provádí za pomoci Grafu průběhu kI ve vztahu k dosažené síle v 
daném zatěžovacím stupni, viz Obr. 100, následujícím postupem: 

- Soubor hodnot se rozdělí na dvě podskupiny. V první skupině jsou body s kI ≤ 1, ve 
druhé skupině je zbytek bodů. 

- Musí být splněna podmínka, že v každé skupině jsou alespoň 2 body! 
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- V každé skupině se body nahradí přímkou, pomocí Metody nejmenších čtverců. Takto 
vypočítané přímky jsou zakresleny do Grafu červenou čárkovanou čarou. 

- Průnik těchto dvou přímek určí hodnotu Pc na vodorovné ose. 
- Velikost odporu Rc je pak stanovena ze vzorce: Rc = 0,9×PP 

 

 
Obr. 100 K výpočtu Rc. Převzato z [36] 

 

4.10.7. Protokol pro Zkušební postup 3 

Vstupní hodnoty 
Do tabulky, viz Obr. 101, uživatel zadává následující hodnoty: pro hodnoty (A) se uvažuje 
minimální čas mezi zatěžovacími kroky 2 minuty. Zadáním hodnoty času do buněk (A) se 
tento čas o tuto zadanou hodnotu prodlouží. Do buněk (B) se zapisuje hodnota posunu s [mm] 
pro zaručenou kotevní sílu v daném stupni neboli počáteční změřená velikost posunutí v 
daném cyklu. V buňkách (C) se dopočítává hodnota α pro daný cyklus, obdobně jako u 
protokolu 1 (viz Obr. 89). 

 
Obr. 101 Pole pro záznam měřených posunů 

C 

A 
B 
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Grafický záznam zadaných hodnot a výsledků zkoušky, podle požadavků EN ISO 22477-5 
[36], je proveden formou následujících grafů: 

 

Obr. 102 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase 
 

 

Obr. 103 Graf průběhu posunu měřeného v hlavě kotvy pro každý zatěžovací stupeň ve vztahu k. 
logaritmu času 

 

 

Obr. 104 Graf průběhu maximálního dosaženého posunu hlav kotvy v daném zatěžovacím stupni 
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Obr. 105 Graf průběhu α ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni 
 

Výpočet Pc 
Pro výpočet kritické síly na mezi tečení kořen kotvy Pc, musí být zaškrtnut checkbox „Počítat 
Rc“, viz Obr. 99. 

Výpočet Pc se provádí za pomoci Grafu průběhu α3 ve vztahu k dosažené síle v daném 
zatěžovacím stupni, viz Obr. 106, následujícím postupem: 

- V grafu musí být minimálně 5 bodů! 
- Soubor hodnot se rozdělí na dvě podskupiny. V každé skupině jsou dva krajní body. 
- Mezi zbývajícími body, se hledá bod s největší druhou numerickou derivací. 
- Takto nalezený bod slouží jako hraniční bod. Body vlevo spadají do první skupiny, 

body napravo od hraničního bodu spadají do druhé skupiny. 
- V každé skupině se body nahradí přímkou, pomocí Metody nejmenších čtverců. Takto 

vypočítané přímky jsou zakresleny do grafu červenou čárkovanou čarou. 
- Průnik těchto dvou přímek určí hodnotu Pc´ na vodorovné ose. 
- Velikost kritické síly Pc na mezi tečení se pak vypočte ze vzorce: Pc = 0,9 × Pc´ 

 

 
Obr. 106 K výpočtu kritické síly na mezi tečení kořene Rc. Převzato z [36] 
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Výpočet odporu kotvy proti vytažení Ra = Pu 
Výpočet Ra se provádí za pomoci Grafu průběhu α3 ve vztahu k dosažené síle v daném 
zatěžovacím stupni, viz Obr. 107. Mohou nastat tyto následující případy: 

- Pokud α3 nepřesáhne hodnotu 5, pak: Ra = Pp 
- Pokud α3 přesáhne hodnotu 5, a zároveň se alespoň jeden bod nachází pod touto 

hodnotou, pak je na vodorovné ose odečtena velikost síly odpovídající průniku křivky 
α s vodorovnou přímkou pro hodnotu α3 = 5. 

 

Obr. 107 K výpočtu odporu kotvy proti vytažení Ra. Převzato z [36] 
 

4.11. Ověření software v praxi 

Software pro vedení a vyhodnocování záznamů o napínacích zkouškách kotev byl představen 
odborné veřejnosti, to je firmám pohybujícím se na českém trhu v oblasti speciálního 
zakládání, zabývajícím se výrobou a zkoušením zemních kotev, za účelem získání jejich 
názoru na využitelnost softwaru v praxi a případných podnětů k jeho dalšímu vývoji. Na 
základě této aktivity projevily společnosti FIRESTA–FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s. a 
KELLER – speciální zakládání, spol. s r.o. zájem o ověření programu v rámci jejich 
plánovaných staveb. 

Dále jsou proto prezentovány stavby, na kterých bylo na základě zájmu subjektů zmíněných 
výše využito k řízení napínacích zkoušek vyvinuté aplikace. 
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4.11.1. Ověření software – Železniční most v km 80,930 trati Hohenau–Přerov 

První stavbou, na které bylo ověřeno použití vyvíjeného software v praxi, je stavba 
Železničního mostu budovaného firmou FIRESTA [98]. V textu je dále tato konstrukce 
stručně popsána. Popis je zaměřen na prvky spodní stavby, zejména pak prvky kotevní. 

Mostní objekt se nachází v katastrálním území Poštorná, místní části města Břeclav na 
železniční trati Hohenau–Přerov v mezistaničním úseku trati. Objekt přemosťuje odlehčovací 
rameno řeky Dyje. Hlavní nosníky působí jako tzv. „síťovaný oblouk“, kdy trám hlavního 
nosníku je vyztužen netuhým obloukem a prostor mezi obloukem a trámem vyplňuje systém 
táhel v síťovaném uspořádání. Uložení mostu je šikmé, s přesazením hlavních nosníků o 
délku 8,07 m. Teoretické rozpětí hlavních nosníků činí 97,50 m. 

 

Obr. 108 Rekognoskace staveniště před zahájením kotevních prací. Foto Autor. 

Spodní stavba  
Nové ŽB opěry, viz Obr. 109, jsou založeny hlubinně na velkoprůměrových pilotách Ø 1,20 
m s trvalými lanovými kotvami. Piloty jsou rovnoměrně rozmístěny pod opěrami i mostními 
křídly. Líc opěr je navržen souhlasně se směrem toku. Rozměr základové spáry opěr je 
3900x29150 mm. Před betonáží byly do bednění osazeny, kromě výztuže) následující prvky: 

- Chráničky pro protažení kabelů zemních kotev v základech a dřících opěr – plastové 
trubky průměru 156 mm 

- Kotvy včetně jejich příslušenství – šroubovice a třmínků 
- Destičky pro měření bludných proudů po stranách dříků opěr 
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Obr. 109 Schéma „Břeclavské“ opěry v řezu. Převzato z [98]. 

Kotvy 
Pro zajištění vodorovné stability mostních opěr byl navržen systém pramencových trvalých 
kotev. Kotvy jsou šestipramencové (Lp15,5, mezní pevnost oceli min. 1700 MPa). Byly 
provedeny jádrové vrty přes stávající mostní opěry profilem min. 180 mm. Následně se přes 
tyto otvory vedly vrty pro pramencové kotvy. Vrty byly pažené v celé délce min. průměru 
156 mm. Kotvy jsou navrženy ve dvou výškových úrovních, v každé úrovni 4ks 
6tipramencové trvalé kotvy délky 27,0 metrů. Vrty byly provedeny pod úhlem. Horní řada 
kotev pod úhlem 15° a spodní řada kotev se sklonem 25°. Po dokončení vrtání na 
projektovanou délku byly vrty vyplněny cementovou zálivkou a následně osazena kotva a 
odpažen vrt. Kotvy byly do vrtů osazeny s přesahem cca 1,80 m před líc stávající opěry.  

Pro zálivky a injektáž kořenů byla použita certifikovaná injektážní směs zhotovitele o min. 
pevnosti 25 MPa, objemová hmotnost min. 1,91 g/cm³. Byla provedena dvojnásobná 
vysokotlaká injektáž pomocí obturátoru a injektážní trubky s etážemi po 0,5 m: 

- 1. Injektáž 25 l/etáž tlak do 1,2 MPa 
- 2. Injektáž 15 l/etáž tlak min. 1,9–2,0 MPa 
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Před budováním nové opěry byly všechna kotevní pramence naspojkovány a prodlouženy na 
požadovanou délku, tak aby procházela celou šířkou nové opěry. Spojení pramenců bylo 
provedeno pomocí typových spojek. Jejich umístění po délce pramenců je v podélném směru 
odsazené tak, aby nedocházelo k neúměrnému rozšíření konstrukce kotvy v jednom příčném 
řezu.  

Na základě dohody s realizační firmou a projektantem kotvení, na základě předaných 
podkladů [98], [99] byl autorem disertační práce vyhotoven plán zkoušení zemních kotev, 
který byl poté odsouhlasen projektantem i investorem. Napínací zkoušky byly poté za účasti 
autora řízeny, vyhodnocovány a zaznamenávány pomocí vyvinuté aplikace. Pro provádění 
zkoušek byl zvolen a odsouhlasen zkušební postup 1 podle ČSN EN 1537:2001 [21] . Příklad 
výsledných záznamů zkoušky viz Obr. 110 - Obr. 112. 
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Obr. 110 Vyhotovený protokol o ověřovací zkoušce kotvy „K15 Břeclav“ - základní záznam 
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Obr. 111 Vyhotovený protokol o ověřovací zkoušce kotvy „K15 Břeclav“ – rozšířený záznam 
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Obr. 112 Vyhotovený protokol o kontrolní zkoušce kotvy „K17 Břeclav“ 
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4.11.2. Ověření software v praxi – BD Slepá Brno 

Dalším zájemcem o předvedení použití software v praxi byla firma KELLER. Ověření 
proběhlo na stavbě „BD Slepá Brno“ [100], [101] při provádění kontrolních zkoušek deseti 
tyčových kotev, které byly použity k zajištění stability záporového pažení podchytávajícího 
stávající komunikaci po otevření stavební jámy. 

Napínané kotvy byly tyčové, s parametry: Ltf = 3,0 m; Ltb = 5,0 m; Le = 0,5 m s táhlem 
tvořeným tyčemi SAS 25 mm, TR550/620 MPa 

Napínání tyčových kotev probíhalo pomocí hydraulického pístu ENERPAC Model GF 813B, 
Nr.:1118 poháněného pomocí ručního pístového olejového čerpadla „Handpumpe 
ENERPAC“. Měření deformace táhla bylo realizováno pomocí rotačního analogového 
úchylkoměru. Přenos deformace z táhla na úchylkoměr byl realizován pomocí kladky na těle 
úchylkoměru a lanka připevněného k táhlu. Pro zkoušení byl zvolen zkušební postup 1 podle 
ČSN EN 1537:2001 [21]. 

 

Napínacím pracím byl přítomen autor práce, který paralelně se stavbyvedoucím řídícím 
napínací práce prováděl záznam a průběžné vyhodnocování napínacích zkoušek. Během této 
činnosti byla se stavbyvedoucím konzultována funkcionalita a výhody použití aplikace oproti 
„ručnímu“ způsobu vedení záznamu a průběžnému vyhodnocování akceptačních kriterií. 
Příklad protokolu o kontrolní zkoušce kotvy č. 2 viz Obr. 113. 

 

Obr. Pohled na osazené zařízení pro měření napínací síly a deformace táhla. Foto Autor 
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Obr. 113 Vyhotovený protokol o zkoušce kotvy „K2 BD Slepá“ 
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4.11.3. Zhodnocení aplikace 

Navržená aplikace umožňuje „just in time“ vyhodnocování průběhu napínacích zkoušek 
kotev, pro libovolnou kombinaci zkušebního postupu a třídy zkoušky používaného v zemích, 
které jsou členy ISO/CEN. Do aplikace byly implementovány algoritmy pro okamžité 
vyhodnocení probíhající zkoušky, ve smyslu posouzení splnění akceptačních kriterií a 
stanovení mezních odporů kotvy tak, jak požaduje konkrétní zkušební postup. 

Program je po vyzkoušení v praxi ověřenou a ucelenou pomůckou pro firmy, které se 
zabývají speciálním zakládáním, konkrétně výrobou a zkoušením kotevních prvků, a to 
v souladu s požadavky a standardy kladenými na ně z úrovně EU. 

Přidanou hodnotou aplikace pro budoucí výzkum je, že protokol o zkoušce je uchováván 
v digitální podobě ve formě *.txt souboru. V případě vytvoření databáze těchto souborů je lze 
relativně snadno zpracovávat metodami popsanými v disertační práci a získávat tak další 
informace o únosnosti horninových kotev v konkrétních geologických podmínkách. 

5. Závěr 

Cílem disertační práce bylo navrhnout postupy pro využití záznamů o provedených 
kontrolních zkouškách horninových kotev instalovaných v konkrétních geotechnických 
podmínkách, za účelem odvození návrhových parametrů únosnosti kořene kotvy pro tyto 
podmínky. Pro tento úkol bylo shromážděno 795 protokolů o provedené kontrolní zkoušce. 
Pro účely analýzy bylo nutné, aby kořen kotvy procházel homogenním prostředím. Po 
vyloučení protokolů kotev, které tuto podmínku nesplňovaly, zůstalo 379 protokolů kotev 
instalovaných v šesti různých horninových typech. 

Před samotným zahájením řešení vytyčených úkolů byla provedena literární rešerše zaměřená 
na technologii předpínání horninových kotev, možnosti měření velikosti síly a velikosti 
deformace během těchto postupů a dále na vývoj přístupů k provádění zkoušek horninových 
kotev od jejich počátků do současnosti, v místních podmínkách i ve světě. Na základě 
zhodnocení napínacích a zkušebních postupů shrnutých v rešerši byla před zahájením 
statistické analýzy dat získaných ze zkušebních protokolů provedena analýza ztrát předpětí 
horninové kotvy, jelikož obdobná studie nebyla v dostupné literatuře nalezena. Výsledkem 
studie je zjištění, že volba zkušebního postupu nemá velký vliv na velikost korekce relaxace a 
její zbývající kapacitu. S vyšší hodnotou pokluzu se snižuje zbývající kapacita relaxace, ale 
roste velikost ztráty způsobené pokluzem. Této vyšší ztrátě odpovídá logicky větší úbytek 
předpínací síly. Z výsledků provedené studie také plyne, že technologické a materiálové 
vlivy, které se podílejí na velikosti ztráty předpětí v zemních kotvách, jsou komplexní a 
vzájemně se ovlivňují. Z analyzovaných jevů má na konečnou velikost ztrát největší vliv 
ztráta způsobená pokluzem. Je-li tedy kotvená konstrukce citlivá na změny ve velikosti 
zaručené síly, je třeba provést technologická opatření k minimalizaci pokluzu. Ztráty předpětí 
způsobené relaxací oceli nenabývají významnějších hodnot v poměru k velikosti zaručené 
síly. 

Data získaná z protokolů o kontrolních zkouškách byla po provedení regresní diagnostiky 
dále zpracována ve smyslu sestrojení pracovního diagramu kotvy, použitím metody vážených 
nejmenších čtverců MVNČ s lineárním modelem korigujícím heteroskedasticitu dat. Záznamy 
o kontrolních zkouškách zpracované takto do podoby pracovního diagramu kotvy mohou být 
dále využity k ověření správnosti vstupních parametrů MKP modelů, které pak dále poslouží 
k numerickému výpočtu kotvené konstrukce. 
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Dále byl navržen postup využívající prostředky matematické statistiky a statistických 
simulačních metod, kterým byla data z analyzovaných protokolů zpracována. Navržený 
postup uvažuje s mobilizací plášťového tření a porušováním tělesa injektáže během napínání 
kotvy. Tento proces je do výpočtu zaveden pomocí tzv. zjevné volné délky, jejíž chování bylo 
v rámci řešení práce ověřeno měřením na modelových kotvách v měřítku 1:1. Výsledkem 
provedené analýzy je smluvní charakteristická hodnota parametru plášťového tření τ, kterou 
lze použít pro návrh únosnosti horninových kotev v obdobných geologických podmínkách, 
jaké byly zastiženy v případě zkoušených kotev. Z literatury získané tabulkové doporučené 
hodnoty plášťového tření byly definovány podle dříve používané metody navrhování podle 
stupně bezpečnosti, jako poloviční hodnota průměrného plášťového tření dosaženého při síle 
odpovídající vytažení kořene kotvy během typové zkoušky (což odpovídá stupni bezpečnosti 
2,0). Proto byly hodnoty smluvního plášťového tření upraveny tak, aby byly s těmito 
tabulkovými hodnotami porovnatelné. Důležitým kritériem, v jehož kontextu je třeba získaný 
návrhový parametr posuzovat je hodnota velikosti tečení kotvy α1, jelikož u většiny 
konstrukcí, jejichž součástí jsou i horninové kotvy, rozhoduje posouzení na druhý mezní stav. 
Pro kotvy instalované v jílech tuhé konzistence byl regresní analýzou nalezen model 
závislosti velikosti hodnoty predikované veličiny α15 na velikosti předpínací síly, kořenové 
délky kotvy a volné délky kotvy. Kvůli porušení předpokladů matematického řešení nelze 
závislost sestrojenou na základě získaných podkladů použít pro predikci velikosti tečení. Přes 
tyto nedostatky a přes jednoduchý použitý lineární trend modelu však ukázala provedená 
analýza zajímavé výsledky, a to sice že s delší kořenovou délkou kotvy narůstá velikost 
tečení. Tato skutečnost souvisí s progresivním porušováním kořene kotvy a s tím, že zvýšená 
tuhost kotvy (kratší kořenová délka) redukuje rozdíly mezi velikostí deformace v úseku mezi 
začátkem a koncem kořene. To znamená, že kotvy s kratší kořenovou délkou vykazují menší 
creepové deformace v porovnání s kotvami s delšími kořenovými délkami. Dalším zajímavým 
jevem je snižování velikosti tečení s rostoucí volnou délkou kotvy. To lze zřejmě přisoudit 
vlivu tření zálivky ve volné délce kotvy. Zálivka je během napínání tlačena kořenem kotvy 
směrem k napínací pistoli a část zatížení se tak přenáší plášťovým třením mezi tělesem 
zálivky a zemním prostředím.  

Posledním z vytyčených cílů práce bylo provedení plně pravděpodobnostního návrhu 
horninové kotvy se zavedením plášťového tření a dalších vlastností materiálů vstupujících do 
výpočtu jako stochastických veličin. Výsledná vypočtená pravděpodobnost poruchy je 
v porovnání s hodnotami doporučenými normovými předpisy relativně malá, díky zavedení 
součinitelů spolehlivosti do modelu sloužícího k výpočtu zatížení kotvy. Výsledná 
pravděpodobnost poruchy získaná výpočtem je pouze odhadem její skutečné velikosti, 
protože použité tvary rozdělení pravděpodobnosti byly získané pomocí momentové metody 
na základě zpracování souborů dat tvořených realizacemi blízkými střední hodnotě rozdělení, 
jimiž byly tyto soubory aproximovány. Na základě dostupných dat jsou tak informace o 
rozdělení pravděpodobnosti v oblastech vzdálených od střední hodnoty (které jsou pro 
pravděpodobnostní výpočet klíčové) pouze hrubým odhadem možného reálného stavu.  

Nedostatek dat např. pro provedení studie tečení kotvy s průkaznějšími výsledky byl 
způsoben také formou vedení protokolů o zkoušce horninové kotvy, kterou byly některé 
analyzované protokoly zpracovány. Některé z nich neobsahují informaci o velikosti posunu 
táhla měřené v hlavě kotvy na maximální hodnotě napínací síly v čase. Forma protokolů také 
neodpovídá formě požadované nově zaváděnými prováděcími normami. Nad rámec 
původních cílů disertační práce tak bylo ve spolupráci s programátorem přistoupeno 
k vytvoření softwarové aplikace, která umožní sledovat plnění akceptačních kritérií kladených 
na zkoušenou kotvu, která jsou automaticky dopočítávána ze zadaných hodnot. Současně je 
také vytvářen numerický a grafický záznam zkoušky, který je průběžně automaticky 
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vyhodnocován (ve smyslu porovnání dosažených hodnot s akceptačními kritérii, stanovení 
síly na mezi tečení, únosnosti kořene kotvy atd., v závislosti na zvoleném zkušebním 
postupu). 

6. Význam práce pro praxi 

Výsledkem statistické analýzy je přehled smluvních plášťových tření použitelných pro návrh 
únosnosti horninových kotev, viz Tab. 53 a Tab. 52. Označení „smluvní“ nese parametr 
plášťového tření definovaný na základě dat z kontrolních zkoušek výše popsaným procesem 
z důvodu nedosažení mezního stavu vytržení kotvy během provádění kontrolní zkoušky 
kotvy. Při jeho použití tak projektant musí akceptovat způsob, jakým byl stanoven, a který 
není v současnosti zakotven v normách.  

Z důvodu možnosti porovnání získaných hodnot s dosud používanými tabulkovými 
hodnotami je ve výsledcích uvedena i velikost střední hodnoty parametru. Pro představu o 
velikosti rozptylu je vypočtena i horní a dolní mez 95 % intervalu spolehlivosti střední 
hodnoty. (Pozn. Pro soubory s n ≥ 20 byla jako parametr charakterizující polohu zvolena 
Střední hodnota μ, pro soubory malého rozsahu pak Pivotová polosuma PL). Podle ČSN EN 
1997-1 (odst. 2.4.5.2) [13] se charakteristické hodnoty geotechnických parametrů při použití 
statistických metod mají odvodit tak, že vypočtená pravděpodobnost horší hodnoty řídící 
výskyt uvažovaného mezního stavu není větší než 5 %. Také proto, že objem zeminy, jenž je 
zapojena do procesu přenosu síly z pláště kořene kotvy do okolního prostředí je relativně 
malý, je charakteristická hodnota parametru stanovena jako dolní 5 % kvantil rozdělení 
pravděpodobnosti odvozené veličiny x 0,05. 

 

Hornina Lokalita Soubor_PP/Ltb 
τnorm 

[kPa] 

Střední 
hodnota μ 

τnorm 

[kPa] 

95 % 
konfidenční 
interval μ τnorm 

[kPa] 
x0,05 

Pivotová 
polosuma 
PL 

95 % 
konfidenční 
interval PL 

Štěrkopísek 
06_Justiční 
palác 2 Brno 

A_710/10 
109 111–107 103 
    

B_600/8   108 
143 137–149 

Štěrkopísek 
(chybějící 
jemná frakce) 

07_Karlín 
Hall 2 - Praha 
Karlín 

A_750/7 
288 285–293 

258 
  

Zvětralé 
břidlice 

08_Patočkova  
– Praha 6 

A_687/9   160 
172 159–185 

Tab. 52 Smluvní plášťové tření pro nesoudržně zeminy a skalní horniny 
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Hornina Lokalita Soubor_PP/Ltb 
τnorm 

[kPa] 

Střední 
hodnota μ 

τnorm 

[kPa] 

95 % 
konfidenční 
interval μ τnorm 

[kPa] 
x0,05 

Pivotová 
polosuma 
PL 

95 % 
konfidenční 
interval PL 

Jíl pevný 

01_TC 
Dobrovského 
Brno 

A_880/12   144 
200 152–248 

B_920/12   149 
153 110–196 

C_950/12   200 
235 201–269 

D_980/12   149 
159 147–170 

02_Justiční 
palác Brno 

A_780/12   70 
125 82–168 

B_530/8   121 
131 121–141 

C_600/8   129 
160 140–180 

03_Namiro 
Olomouc 

A_240/5 
129 129–131 117 
    

B_480/9 
96 98-95 90 
    

09_Třebovice A_1110/11,5 
249 241–259 187 
    

Jíl pevný 
(prachovitý) 

04_Kroftova 
Brno 

A_50/4   17 
53 29–76 

B_50/9   12 
34 37–111 

Jíl tuhý / 
pevný 

05_Jihlavská 
Brno 

A_500/6   161 
203 21–385 

Tab. 53 Smluvní plášťové tření pro soudržné zeminy 
 

Druhým prakticky využitelným výsledkem práce je pak navržená aplikace pro vedení 
záznamu o zkoušce horninové kotvy, jež může sloužit jako pomůcka pro firmy, které se 
zabývají speciálním zakládáním, konkrétně výrobou a zkoušením kotevních prvků. Výstupem 
je kompletní záznam průběhu a výsledků zkoušky vypracovaný v souladu s požadavky a 
standardy kladenými na něj nově zaváděnými prováděcími normami. 

Cenným výstupem jsou i samotné představené metodiky, jenž je však vždy nutno používat 
obezřetně a v širším kontextu konkrétního řešeného projektu, jako je tomu ostatně ve všech 
oblastech geotechnického inženýrství. 
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7. Možnosti dalšího pokračování v dané problematice 

Základním problémem všech statistických přístupů je relevantnost a korektnost jejich 
výsledků, která vždy závisí na reprezentativnosti a rozsahu výběrového souboru. Čím více dat 
pro již zpracované geotechnické typy bude případně v budoucnu zajištěno, tím spolehlivější 
budou i získané odvozené parametry. Stejně tak lze předložené postupy pro odvození 
návrhových parametrů rozšířit do dalších geotechnických typů hornin. 

Přidanou hodnotou vyvinuté aplikace pro budoucí výzkum je, že protokol o zkoušce je 
uchováván v digitální podobě ve formě *.txt souboru. V případě používání aplikace v praxi 
lze tak snadno vytvořit databázi těchto souborů. Ty pak lze oproti „papírovým“ protokolům 
relativně snadno zpracovávat metodami popsanými v disertační práci a získávat tak další 
informace o únosnosti horninových kotev v konkrétních geologických materiálech. 

Při získání dalších dat lze také využít plný potenciál simulační metody LHS, která umožňuje 
zavést do transformační funkce pro výpočet smluvního plášťového tření další veličiny jako 
náhodné, čímž dojde k diferenciaci celkové variability. Výsledná hustota pravděpodobnosti 
plášťového tření pak bude sdruženou hustotou pravděpodobnosti veličin, uvažovaných jako 
náhodné vstupy. Popsaný model je tedy připraven pro zavedení např. zkušební síly, nebo 
průměru vrtu jako náhodné veličiny. K tomu je ovšem zapotřebí nejprve získat statisticky 
významné soubory dat, charakterizujících tyto proměnné. 

Další oblastí řešení, na kterou by bylo vhodné se zaměřit, jsou pravděpodobnostní výpočty 
kotvených konstrukcí. Za současného stavu, kdy jsou tvary rozdělení pravděpodobnosti 
zkoumaných veličin (např. plášťového tření) získávány momentovou metodou z měření 
blízkých střední hodnotě by bylo pro odhad mezí pravděpodobnosti poruchy vhodné použít 
například metody typu P-box založené na principu výpočtu pravděpodobnosti poruchy pro 
různě zvolené kombinace typů rozdělení pravděpodobnosti náhodných veličin vstupujících do 
modelu. Ani tyto metody nedávají exaktní informaci o bodové hodnotě pravděpodobnosti 
poruchy, lze jimi však alespoň tuto hodnotu ohraničit intervalem. V příkladu 
pravděpodobnostního výpočtu zpracovaném v práci byla provedena aproximace složitého 
geotechnického modelu regresním modelem. Tímto způsobem lze pro potřeby provedení 
pravděpodobnostního výpočtu zpracovat i jiné typy kotvených konstrukcí s využitím např. 
metod matematického modelování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

8. Použitá literatura 
 

[1] HOBST, L. a J. ZAJÍC. Kotvení do horninn. Praha: SNTL, 1975. 

[2] KLEIN, Karol a Peter MIŠOVE. Únosnosť koreňa injektovanej kotvy v hornine. Inženýrské stavby. 
Praha: Státní nakladatelství technické literatury SNTL, 1986, (5), 251-255. 

[3] DUZCEER, Rasin, Devon MOTHERSILLE, Bora OKUMUSOGLU a Alp GOKALP. Support of 25 m 
deep excavation using ground anchors in Russia. Proceedings of the ICE - Geotechnical 
Engineering. 2015, 168(4), 281-295. DOI: 10.1680/geng.14.00043. ISSN 1353-2618. Dostupné 
také z: http://www.icevirtuallibrary.com/content/article/10.1680/geng.14.00043 

[4] ENE, A., D. MARCU a H. POPA Testing of ground anchorages for a deep excavation retaining 
system in Bucharest. In: XV Danube - European Conference on Geotechnical Engineering (DECGE 
2014): Paper No. 176. Vienna, Austria, 2014. 

[5] JACQUARD FONDASOL, Catherine. Foundations by prestressing anchors of the "Villa 
Méditerranée" in Marseille from design to monitoring. In: ULITSKY, V. M., M. B. LISYUK a A. G. 
SHASHKIN. Soil-Structure Interaction, Underground Structures and Retaining Walls: Proceedings 
of the ISSMGE Technical Committee 207 International Conference on Geotechnical Engineering. 
St Petersburg, Russia, 2014, s. 127 - 131. DOI: 10.3233/978-1-61499-464-0-127. ISBN 978-1-
61499-463-3. 

[6] Neosamwoo [online]. b.r. [cit. 2016-03-27]. Dostupné z: 
http://www.neosamwoo.com.vn/Images/Samwoo_Catalog_English.pdf 

[7] XANTHAKOS, Petros. Ground anchors and anchored structures. New York: Wiley, 1991, xvi, 686 
p. ISBN 04-715-2520-0. 

[8] CHALMOVSKÝ, juraj. Zhodnocení dostupných způsobů výpočtu únosnosti kořene zemních kotev. 
In: Juniorstav 2013. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013, s. 1-6. ISBN 
ISBN: 978-80-214-4670- 0. 

[9] KRAMER, H. Determination of the carrying capacity of ground anchors with the correlation and 
regression analysis. Revue francaise de geotechnique. 1978, (3), 76-81. 

[10] LITTELJOHN, G.S. Design estimation of the ultimate load-holding capacity of ground anchors. 
Ground Engineering. 1980, 13(8), 25-39. 

[11] JONES, D. a M. TURNER Load tests on post – grouted micropiles in London Clay. Ground 
Engineering. 1980, , 47-53. 

[12] ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí. Praha: ČNI Český normalizační institut, 
2004. 



145 
 

[13] ČSN EN 1997-1. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Část 1: Obecná pravidla. 
Praha: ČNI Český normalizační institut, 2006. 

[14] MASOPUST, Jan. Návrh změny A.1 k ČSN EN 1997-1. In: Sborník 41. konference Zakládání 
staveb/Foundations/Grundbau. Brno: Česká geotechnická společnosti ČSSI, 2013, s. 47-52. ISBN 
978-80-87920-00-8. 

[15] MASOPUST, Jan. Navrhování základových a pažicích konstrukcí: příručka k ČSN EN 1997. 1. vyd. 
Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydalo 
Informační centrum ČKAIT, 2012, 208 s. ISBN 978-80-87438-31-2. 

[16] MASOPUST, Jan. Speciální zakládání staveb. Vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2004, 141 s. ISBN 80-214-2770-1. 

[17] FIP 1996. Recommendations for the design and construction of prestressed ground anchorages. 
FIP - Fédération Internationale de la Précontrainte, 1996. 

[18] POST TENSIONING INSTITUTE (PTI). Recommendations for prestressed rock and soil anchors. 4th 
ed. Phoenix, AZ: PTI, 2004, iv, 98 s. ISBN 19-310-8529-3. 

[19] ZHANG, B. a B. BENMOKRANE Large model test of prestressed carbon fibre reinforced polymer 
ground anchors. Canadian Journal of Civil Engineering. 2005, 32, 1064. 

[20] POHL, C. Determination of characteristic soil values by statistical methods. In: ED. NORBERT 
VOGT ... [BAW, ed. Norbert Vogt ...Bundesanstalt für Wasserbau]. ISGSR 2011: proceedings of 
the 3rd International Symposium on Geotechnical Safety and Risk, Munich, Germany, June 2-3, 
2011. Karlsruhe: Bundesanstalt für Wasserbau, b.r., s. 427-434. ISBN 9783939230014. 

[21] ČSN EN 1537. ČSN EN 1537: Provádění speciálních geotechnických prací - Injektované horninové 
kotvy. Praha: Český normalizační institut ČNI, 2001. 

[22] BARLEY, A. Theory and practice of the single bore multiple anchor system. In: International 
symposium on anchors in theory and practice. Salzburg, Austria, 1995. 

[23] BARLEY, A. The single bore multiple anchor system. In: Proceedings of Conference on ground 
anchorages and anchored structures. London: ICE, 1997. 

[24] ŠEVČÍK, Petr. VSL Technická specifikace [online]. Praha: VSL systémy (CZ) s.r.o., 2005, 24.3.2005 
[cit. 2013-09-10]. Dostupné z: http://www.vsl.cz/downloads/88 

[25] HÁJEK, Josef. KALIBRAČNÍ LABORATOŘ AKREDITOVANÁ ČIA POD Č. 2270. Kalibrační list 050813. 
Pečky: Kalibrační laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 2270, 2013. 

[26] MIČA, Lumír, Juraj CHALMOVSKÝ, Augustin LEITER a Jan ŠTEFAŇÁK. Výzkumná zpráva etapy I. 
Archivní rešerše: Projekt FR- TI4/329 Výzkum a vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a 
posouzení zemních a horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků. Brno: Vysoké učení 



146 
 

technické v Brně, Fakulta stavební, 2012, 98 s. 

[27] Vibrating Wire Load Cell: Datasheet L2 [online]. Uckfield, East Sussex (UK): Soil Instruments 
Limited, 2009 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: 
http://www.itmsoil.com/pages/vibrating+wire+load+cell 

[28] GEOKON, INCOROPORATED. Load Cells Model 3000, 4900 [online]. Lebanon, NH 03766 (USA): 
Geokon, Incoroporated, 2009 [cit. 2016-03-28]. Dostupné z: 
http://www.geokon.com/products/datasheets/4900.pdf 

[29] Soil Anchor Monitor [online]. Narragansett, RI 02882 (USA): GEO Instruments, 2010 [cit. 2016-
03-28]. Dostupné z: http://www.geo-
instruments.com/products_HTML/data_Sheets/pile_Testing/SAM2010-1.pdf 

[30] ON 73 1008. Predpäté kotvy v horninách. ÚNM, 1979. 

[31] DIN 4125-1. Soil and rock anchors, temporary soil anchors, analysis, structural design and 
testing. Deutshes Institut fur Normung, 1972. 

[32] FIP 1982. Recommendations for the design and construction of prestressed concrete ground 
anchors. FIP - Fédération Internationale de la Précontrainte, 1982. 

[33] BS 8081:1989. British Standard Code of practice for Ground Anchorages. 2 Park St., London: 
British Standards institution, 1989. 

[34] FINAL DRAFT EN 1997-1:2004/FPRA1:2013. Eurocode 7: Geotechnical design - Part 1: general 
rules. Avenue marnix 17, B-1000 Bruseels: CEN European Commitee for Standardization, 2013. 

[35] ČSN EN 1537 731051. Provádění speciálních geotechnických prací - Horninové kotvy. Praha: 
ÚNTM, 2014. 

[36] PR EN ISO 22477-5. Geotechnical investigation and testing: Testing of geotechnical structures -- 
Part 5: Testing of pre-stressed ground anchors. London: BSI Group headquarters, 2009. 

[37] M. C., Merrifield, Barley A. D. a Von U.. The Execution of Ground Anchor Works: The European 
Standart EN1537. In: Proceedings of International Conference on Ground Anchorages and 
Anchored Structures: EC1P. London: Thomas Telford Ltd, 2001. 

[38] OPSS 942:2009. Construction specification for prestressed soil and rock anchors. Ontario 
Provincial Standard Specification, 2009. 

[39] P. A., Wymerer, Robinson R. A. a Sharp D. T. Ground anchor practice in New Zealand: a review of 
applications, Desing and Execution [online]. b.r. [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 
http://www.contech.co.nz/uploaded/A%20Review%20of%20Ground%20Anchor%20Practice%2
0in%20New%20Zealand%20-%20March%20_.pdf 



147 
 

[40] BS EN 1537:2000. Execution of special geotechnical work – Ground anchors. 389 Chiswick High 
Road, London: BSI, 2000. 

[41] Recommendations regarding the design, calculation, installation and inspection of ground 
anchors. BUREAU SECURITAS, 1972. 

[42] ČSN EN 1993-1-1. Navrhování ocelových konstukcí - Část 1: Obecná pravidla pro pozemní stavby. 
Praha: ČNI Český normalizační institut, 2007. 

[43] VSL: firemní materiály společnosti VSL [online]. b.r. [cit. 2016-03-30]. Dostupné z: 
http://www.vsl.net/sites/default/files/vsl/datasheet/VSL_soil_rock_anchors.pdf 

[44] VERFEL, Jaroslav. Injektování hornin a výstavba podzemních stěn. Vyd. 2., přeprac. Bratislava: 
MÚS BRADLO, 1992, 511 s., 16 příl. ISBN 80-712-7043-1. 

[45] P. J., Sabatini, Pass D. J. a Bachus R. C. Geotechnical engineering circular no.4: ground anchors 
and anchored systems [online]. U.S. Department of Transportation – Federal Highway 
Administration, 1999 [cit. 2016-03-25]. Dostupné z: 
http://www.fhwa.dot.gov/bridge/if99015.pdf 

[46] OSTERMEYER, H. a A. BARLEY. Fixed Anchor Design Guidelines. Published in Geotechnical 
Engineering Handbook Vol. 2. Ernst & Sohn, 2003. 

[47] OSTERMEYER, H. Construction, carrying behaviour and creep characteristics of ground anchors. 
In: Proc. of theConference on Diaphragm Walls and Anchorages. London UK, 1974, s. 141 - 151. 

[48] BOWLES, J. Foundation Analysis and Design, 4th Edition. New York: McGraw-Hill, 1988. 

[49] HU, a S. HSU Numerical Modeling of Earth Structures: Frictional Anchors in Sand. Advanced 
Materials Research. 2012, (485), 214-220. 

[50] KIM, N., J. PARK a S. KIM Numerical simulation of ground anchors. Computers and Geotechnics. 
2007, (34), 498-507. 

[51] CHALMOVSKÝ, J. a L. MIČA Influence of Pressure Grouting on the Anchors Carrying Capacity in 
Fine Grained Soil. In: 11th International Conference on Modern Building Materials, Structures 
and Techniques, MBMST 2013. Vilnius, Lithuania: Procedia Engineering, 2013, s. 222 - 231. 

[52] ŠTEFAŇÁK, Jan. Stanovení smluvní velikosti tření na plášti kořene kotvy v Brněnských jílech - 
úvodní studie [CD]. In: . Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2013 [cit. 2016-
12-31]. ISBN 978-80-214-4670-0.  

[53] NICHOLSON, P., D. URANOWSKI a P. WYCLIFFE-JONES. Permanent Ground Anchors - Nicholson 
Design Criteria: Report No. FHWA/RD-81/151. Washington, D. C.: Fed. Highway Adm. Office of 
Research and Development, U.S. Dept. Transp., 1982. 



148 
 

[54] ČSN EN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby. Praha: Český normalizační institut ČNI, 2006. 

[55] NAVRÁTIL, Jaroslav. Předpjaté betonové konstrukce. 2. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 
2008. ISBN 978-80-7204-561-7. 

[56] MIŠOVE, Peter a Peter VELIČ. VUIS - ZAKLADANIE STAVIEB, S.R.O. Optimalizácia traťového úseku 
Krasíkov - Č. Třebová: Záverečná správa - Typové skůšky dočasných horninových kotiev [online]. 
Bratislava, 2004 [cit. 23.12.2014].  

[57] LACINA, J. a J. ŠPERGER Třebovický tunel – optimalizace traťového úseku Krasíkov–Česká 
Třebová. ZAKLÁDÁNÍ. Praha: Zakládání staveb, a. s., 2005, (1). 

[58] COTTRELL, A. a R. LUCCHETTI. Gretl User´s Guide: Gnu Regression, Econometrics and Time-series 
Library [online]. 2013 [cit. 2013-12-26]. Dostupné z: 
http://sourceforge.net/projects/gretl/files/manual/gretl-ref-a4.pdf/download 

[59] WHITE, Halbert. A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test 
for Heteroskedasticity. Econometrica [online]. 1980, 48(4), 817- [cit. 2013-12-26]. DOI: 
10.2307/1912934. ISSN 00129682. Dostupné z: 
http://www.jstor.org/stable/1912934?origin=crossref 

[60] BREUSCH, T. a A. PAGAN A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. 
Econometrica. 1979, 47(5), 1287-. DOI: 10.2307/1911963. ISSN 00129682. Dostupné také z: 
http://www.jstor.org/stable/1911963?origin=crossref 

[61] BIL, J., D. NĚMEC a M. POSPIŠ. Gretl: uživatelská příručka [online]. Brno: Masarykova univerzita, 
Ekonomicko - správní fakulta, 2009 [cit. 2013-12-17]. Dostupné z: http://www.thunova.cz/wp-
content/uploads/CZU/Manual_gretl.pdf 

[62] AKAIKE, H. A new look at the statistical model identification. IEEE Transactions on Automatic 
Control [online]. 1974, 19(6), 716-723 [cit. 2013-12-27]. DOI: 10.1109/TAC.1974.1100705. ISSN 
00189286. Dostupné z: 
http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1100705 

[63] LIKEŠ, Jiří a J. MACHEK. Počet pravděpodobnosti. Praha: SNTL, 1981. 

[64] KOUTKOVÁ, Helena. Pravděpodobnost a matematická statistika: Modul GA03_M3 Základy teore 
odhadu [intranet FAST]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2004 [cit. 2013-
11-26].  

[65] D'AGOSTINO, Ralph a Michael STEPHENS. Goodness-of-fit techniques. New York: M. Dekker, 
1986, xviii, 560 p. Statistics, textbooks and monographs, v. 68. ISBN 08-247-7487-6. 

[66] SC&C PARTNER, SPOL.S.R.O. Minitab Statistical Software: Praktický průvodce uživatele s 
řešenými příklady. 2008. Brno: SC&C Partner, spol.s.r.o., b.r., 67 s. 



149 
 

[67] SADÍLEK, V., J. DOLEŽAL a M. VOŘECHOVSKÝ. Řešené úlohy z oblasti spolehlivosti stavebních 
konstrukcí [intranet]. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2011, 16. března 
2011 [cit. 2013-11-26].  

[68] BAECHER, Gregory. Reliability and statistics in geotechnical engineering. Chichester: Wiley, 2003, 
xii, 605 s. ISBN 04-714-9833-5. 

[69] NOVÁK, D., M. VOŘECHOVSKÝ a R. RUSINA. FReET Program Documentation: Revision 10/2012, 
FReET version 1.5 - Part 1 FReET Theory Manual. Brno: Cervenka Consulting, 2012, October 
2012, 52 s. 

[70] NOVÁK, D., R. RUSINA a M. VOŘECHOVSKÝ. FReET Program Documentation: Revision 10/2012, 
FReET version 1.5 - Part 2 FReET M / A User Manual. Brno: Cervenka Consulting, 2012, 23 s. 

[71] VOŘECHOVSKÝ, M., L. MIČA a J. BOŠTÍK Posouzení únosnosti plošného základu: část 2 Ověření 
spolehlivosti návrhu plně pravděpodobnostní metodou. Stavební obzor. 2012, (2), 40-45. 

[72] HARRIS, Andrew a Andrew BOND. Decoding Eurocode 7. 1. UK: Taylor & Francis Ltd, 2008, 616 s. 
ISBN ISBN 9780415409483. 

[73] ČSN EN 1997-2. Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí: Část 2: Průzkum a zkoušení 
základové půdy. Praha: Český normalizační institut, 2007. 

[74] BARLEY, A.D. a M.E. BRUCE Enhancement of Ground Anchors Design based on test of Multiple 
Anchors. In: The Intefnational Association of Foundation and Drilling: Geo-guality Assurance and 
Control Conference. Dallas, Texas, USA, 2005. 

[75] POKORNÝ, Miroslav. Matematické metody vyhodnocování experimentů: Modul: Exaktní metody 
řešení projektů VaV [online]. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc, 2010, 58 s. [cit. 2016-
02-11]. ISBN 978-80-87240-29-8. Dostupné z: 
http://www.mvso.cz/data/upload/Projekty/31Matematicke_metody_vyhodnocovani_experime
ntu.pdf 

[76] MELOUN, M., M. HILL, J. MILITKÝ a K. KUPKA Analysis of Large and Small Samples of Biochemical 
and Clinical Data. Clin Chem Lab Med. Berlin - New York: Walter de Gruyter, 2001, 39(1), 53-61. 

[77] HORN, P, A PESCE a B COPELAND. A robust approach to reference interval estimation and 
evaluation. Clin Chem. 1998, 44(3), 622-631. 

[78] HORN, P. Some easy T-statistics. J. Am. Statist. Assoc. 1983, (78), 930-936. 

[79] ŠTEFAŇÁK, Jan a Lumír MIČA. Design parameters assessment for ground anchors in tertiery 
fluvial clays. Engineering Structures and Technologies. 2014, 3(6), 106-113. DOI: 
10.3846/2029882X.2014.987948. Dostupné také z: 
http://dx.doi.org/10.3846/2029882X.2014.987948 . 



150 
 

[80] ŠTEFAŇÁK, Jan. Využití simulačních metod ke stanovení vstupních parametrů pro návrh zemních 
kotev. In: Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé 
vědecké pracovníky 2013. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2013, s. 3770-37778. ISBN 978-80-
87952-00-9. 

[81] ŠTEFAŇÁK, Jan, Lumír MIČA, Juraj CHALMOVSKÝ a Augustin LEITER. Odvození návrhových 
parametrů horninových kotev z kontrolních zkoušek. In: Geotechnika - 2014 - Geotechnics: 
Konštrukcie, Technológie a Riziká. Starý Smokovec, Slovensko: VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – 
TECHNICKÁ UNIVERZITA Ostrava, Česká republika FAKULTA STAVEBNÍ, 2014, s. 186-193. ISBN 
978-80-248-3519-8. 

[82] ŠTEFAŇÁK, Jan. Statistical analysis of data from acceptance tests of ground anchors [CD]. In: . 
Herl´any: Technical University of Košice, Faculty of Civil Engineeging, 2013 [cit. 2016-12-31]. 
ISBN 978-80-553-1305-4.  

[83] LEITER, Augustin, Lumír MIČA, Jan ŠTEFAŇÁK, Juraj CHALMOVSKÝ a Petr DANĚK. Výzkumná 
zpráva etapy V. Zatěžovací zkoušky in-situ, monitoring - Experimentální měření kotev: Projekt FR-
TI4/329 Výzkum a vývoj - tvorba aplikačního systému pro návrh a posouzení zemních a 
horninových kotev včetně vývoje monitorovacích prvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 
Fakulta stavební, 2013, 28 s. 

[84] ČSN 731001. Zakládání staveb: Základová půda pod plošnými základy. Praha: ČNI Český 
normalizační nstitut, 1987. 

[85] ČSN CEN ISO/TS 17892-4 (721007). Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky 
zemin: Část 4: Stanovení zrnitosti zemin. Praha: Český normalizační institut ČNI, 2005. 

[86] BRIAUD, J., W. POWERS a D. WEATHERBY. Should Grouted Anchors have Short Tehdon Bond 
Lengt?. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering ASCE. 1998. 

[87] LUDWIG, H. a D. WEATHERBY Behaviour of a Tie Back in Cohesive Soil. In: Twelfth International 
Conference on Soil Mechanics and Foundations: Volume 2. Rio de Janeiro, 1989, s. 1023 - 1026. 

[88] PULKO, Boštjan a Janko LOGAR. Load capacity and creep behaviour of anchors in soft perm-
carboniferous rock. b.r.. 

[89] SCHOFIELD, A. a Peter WROTH. Critical state soil mechanics. New York [etc.]: McGraw-Hill, 1968. 
ISBN 0641940483. 

[90] LAMBOJ, L. a Z. ŠTĚPÁNEK. Mechanika zemin a zakládání staveb: Skripta ČVUT. Praha, 2008. 

[91] BOHÁČ, J. Pevnost a přetváření brněnského téglu. In: XI. Int. Scient. Conf. Brno: Techn. Univ. 
VUT, b.r., s. 33 - 36. 

[92] FENCL, M. Pevnost brněnského téglu v kritickém stavu. Praha, 2012. Diplomová práce. Univerzita 
Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 



151 
 

geofyziky. Vedoucí práce Ing. Jan Boháč, CSc. 

[93] ČSN ISO 13822 (730038). Zásady navrhování konstrukcí: Hodnocení existujících konstrukcí. 
Praha: Český normalizační institut ČNI, 2015. 

[94] Probabilistic model code [online]. JCSS, 2010 [cit. 2016-05-05]. Dostupné z: 
http://www.jcss.ethz.ch/ publications/publications_pmc.html. 

[95] SENTZ, Kari a Scott FERSON. Probabilistic bounding analysis in the Quantification of Margins and 
Uncertainties. b.r.. DOI: 10.1016/j.ress.2011.02.014. Dostupné také z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0951832011000652 

[96] CRESPO, Luis, Sean KENNY a Daniel GIESY Reliability analysis of polynomial systems subject to p-
box uncertainties. b.r.. DOI: 10.1016/j.ymssp.2012.08.012. Dostupné také z: 
http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0888327012003184 

[97] ENSZER, Joshua, Youdong LIN, Scott FERSON, George CORLISS a Mark STADTHERR Probability 
bounds analysis for nonlinear dynamic process models. b.r.. DOI: 10.1002/aic.12278. Dostupné 
také z: http://doi.wiley.com/10.1002/aic.12278 

[98] KMOŠEK, David. EXPROJEKT S.R.O. Rekonstrukce mostu v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) – 
Přerov SO 02-19-01 Železniční most v km 80,930 trati Hohenau (ÖBB) - Přerov: Dopracování 
projektového souhrnného řešení (DPSŘ) Technická zpráva [online]. 2014, 39 s. [cit. 31.3.2015].  

[99] TENSACCIAI SRL. Declaration of Conformity and Guarantee for materials supplied MD 81 (rev. 0 - 
20/12/07): Delivery note number PL099.15 dated 30/03/2015 [online]. 2015. 2015 [cit. 
31.3.2015].  

[10
0] 

NOVOTNÝ, M., J. HANÁK, M. BULGUROVSKÁ a Z. SEDLÁČEK. GEOTEST A.S. Brno - Slepá, 
polyfunkční dům, GT: Komplexní geotechnický průzkum - Závěrečná zpráva. 2013. 

[10
1] 

MAJER, J. a V. KOČIČKOVÁ. Podklad pro výkres zajištění stavební jámy: Zajištění stavební jámy Z 
stěna. Brno: Keller - speciální zakládání, spol. s r. o., 2015. 

 

9. Seznam tabulek 
Tab. 1 Minimální stupně bezpečnosti pro kontrolní zkoušky podle doporučení FIP 1982 ................... 36 
Tab. 2 Minimální pozorovací časy podle doporučení FIP (1982) ........................................................... 36 
Tab. 3 Přírůstky síly v jednotlivých cyklech a minimální pozorovací časy podle BS 8081 ..................... 38 
Tab. 4 Přírůstky zatížení pro ověřovací zkoušky podle DIN 4125 (Xanthakos,1991) ............................ 39 
Tab. 5 Přírůstky zatížení a pozorovací časy pro ověřovací zkoušky v zeminách bez nebezpečí 
creepového chování podle Bureau Securitas (1972) (Xanthakos,1991) ............................................... 40 
Tab. 6 Minimální počty kotev pro průkazní zkoušky podle doporučení FIP 1982 ................................. 43 
Tab. 7 Pozorovací časy a přípustné poklesy napínací síly (ČSN EN 1573,2001) .................................... 48 
Tab. 8 Charakteristiky zkušebního postupu 1 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] ................................ 49 



152 
 

Tab. 9 Charakteristiky zkušebního postupu 2 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] ................................ 49 
Tab. 10 Charakteristiky zkušebního postupu 3 pro jednotlivé druhy zkoušek [16] .............................. 49 
Tab. 11 Pozorovací časy pro doplňující rozšířené creepové zkoušky podle PTI:2004 ........................... 52 
Tab. 12 Pozorovací časy podle ČSN EN 1537:2001 [21] ........................................................................ 55 
Tab. 13 Nejvyšší přípustné protažení α [mm/log časového intervalu] podle ČSN EN 1537(2001) [21] 56 
Tab. 14 Třídy zkoušek podle vybraných normových předpisů a doporučení pro provádění zemních 
kotev ...................................................................................................................................................... 59 
Tab. 15 Vybrané normové předpisy a velikost zkušební síly ................................................................. 60 
Tab. 16 Korelační součinitele pro odvození charakteristických hodnot únosností kotev proti vytažení 
z výsledků zkoušek. Převzato z [15]....................................................................................................... 62 
Tab. 17 Hodnoty odporu kotev proti vytažení Ra a doporučené délky kořenů lv pro zeminy i skalní 
horniny. Převzato z [43] ........................................................................................................................ 63 
Tab. 18 Doporučené hodnoty únosnosti kořenů kotev podle [44] ....................................................... 63 
Tab. 19 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro horniny 
podle [17] .............................................................................................................................................. 64 
Tab. 20 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro soudržné 
zeminy podle [17] .................................................................................................................................. 64 
Tab. 21 Doporučené hodnoty maximálního průměrného kontaktního smykového napětí pro 
nesoudržné zeminy podle [17] .............................................................................................................. 64 
Tab. 22 Charakteristiky kořenů kotev v zeminách a horninách podle [2] ............................................. 65 
Tab. 23 Doporučené hodnoty plášťového tření pro různé typy zemin pro výpočet únosnosti 
mikropilot podle [15] ............................................................................................................................. 66 
Tab. 24 Vztah mezi kotevní silou, předpínací silou, silou na mezi únosnosti a silou na mezi kluzu. 
Převzato z [43] ....................................................................................................................................... 67 
Tab. 25 Postup výpočtu výrobních ztrát pro Zkušební postup 1 podle [21] ......................................... 71 
Tab. 26 Celková a zbývající kapacita relaxace po ukončení procesu korekce relaxace ........................ 72 
Tab. 27 Změny předpínací síly v hlavě kotvy v průběhu životnosti kotvy ............................................. 72 
Tab. 28 Parametry analyzovaných kotev............................................................................................... 76 
Tab. 29 Vlastnosti rozdělení pravděpodobnosti naměřených posunů pro danou hladinu napínací síly
 ............................................................................................................................................................... 78 
Tab. 30 Konfidenční intervaly parametrů .............................................................................................. 82 
Tab. 31 Porovnání kvality odhadnutých modelů ................................................................................... 83 
Tab. 32 Intervalový odhad střední hodnoty plášťového tření τ ............................................................ 89 
Tab. 33 Porovnání výsledku studie s dostupnou literaturou ................................................................ 91 
Tab. 34 Kvantily rozdělení TL. Převzato z [75] ....................................................................................... 95 
Tab. 35 Vlastnosti zkoušených kotev .................................................................................................... 95 
Tab. 36 Průměrné hodnoty fyzikálně – indexových vlastností zemin třídy F8 v Brně / konzistence tuhá
 ............................................................................................................................................................... 98 
Tab. 37 Průměrné hodnoty fyzikálně – indexových vlastností zemin třídy F8 v Brně / konzistence 
pevná ..................................................................................................................................................... 99 
Tab. 38 Průběh zatěžovací zkoušky kotvy I-A2 .................................................................................... 100 
Tab. 39 Záznam kontrolní zkoušky s vyhodnocením hodnoty tečení α1 ............................................. 101 
Tab. 40 Parametry regresního modelu ............................................................................................... 102 
Tab. 41 Hodnocení regresního modelu ............................................................................................... 102 



153 
 

Tab. 42 Geotechnické parametry jílu třídy F8 – pevné konzistence uvažované v pravděpodobnostním 
výpočtu ................................................................................................................................................ 111 
Tab. 43 Definice tříd následků. Převzato z [67] ................................................................................... 113 
Tab. 44 Směrná úroveň spolehlivosti pro mezní stav únosnosti podle [12] ....................................... 113 
Tab. 45 Vztah mezi indexem spolehlivosti β a pravděpodobností poruchy pf ................................... 113 
Tab. 46 Výsledky FORM analýzy (souřadnice návrhového bodu) ....................................................... 114 
Tab. 47 Výsledné pravděpodobnosti poruchy a indexy spolehlivosti ................................................. 114 
Tab. 48 Druhy zkoušek podle (EN ISO 22477-5) .................................................................................. 117 
Tab. 49 Vysvětlivky k identifikačnímu kódu souboru s protokolem .................................................... 117 
Tab. 50 Tlačítka v základní liště ........................................................................................................... 120 
Tab. 51 Checkboxy v základní liště ...................................................................................................... 120 
Tab. 52 Smluvní plášťové tření pro nesoudržně zeminy a skalní horniny ........................................... 141 
Tab. 53 Smluvní plášťové tření pro soudržné zeminy ......................................................................... 142 
 

10. Seznam obrázků 
Obr. 1 Příklady použití horninových kotev. Upraveno podle [6] ........................................................... 14 
Obr. 2 Schéma dočasné horninové kotvy – podélný řez ....................................................................... 16 
Obr. 3 Schéma dočasné pramencové horninové kotvy – příčné řezy. Převzato z [15] ......................... 17 
Obr. 4 Provádění svislého vrtu pro typovou zkoušku na staveništi „Brno – Smetanova“; v popředí 
připravená vrtná kolona požadované délky. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 .......................... 17 
Obr. 5 Pístová injektážní pumpa. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ........................................... 18 
Obr. 6 Napínací zařízení pro předpínání momentovým klíčem. Převzato z [7] ..................................... 19 
Obr. 7 Schéma napínacího zařízení pro předpínání tyčové kotvy pomocí hydraulického lisu [7] ........ 20 
Obr. 8 Napínací zařízení ENERPAC Model GF 813B (nahoře) s ruční olejovou pumpou (dole). Foto 
autor; archiv projektu FR-TI4/329 ......................................................................................................... 21 
Obr. 9 Napínací lis pro čtyřpramencové lanové kotvy (vlevo) a olejové čerpadlo PAUL 77-220-00 
(vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ................................................................................. 21 
Obr. 10 Napínací lis TENSA pro sedmipramencové kotvy (vlevo) a olejové čerpadlo na podvozku PAUL 
paul hydraulikaggregat 77-220-00 (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 .......................... 22 
Obr. 11 Osazování napínacího lisu TENSA pomocí bagru s pásovým podvozkem. Foto autor; archiv 
projektu FR-TI4/329 .............................................................................................................................. 22 
Obr. 12 Napínání táhla šestipramencové SBMA kotvy pomocí jednolanových pistolí Martinetto tipo 
TTM 300kN-100 (vlevo); napojení pistolí na rozdělovač tlaku (vpravo nahoře); olejové čerpadlo 
ENERPAK ZG Series na kolovém podvozku (vpravo dole). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ..... 23 
Obr. 13 Vybedněný kotevní sklípek v mostní opěře pro osazení napínacího lisu a následně pro 
zhotovení protikorozní ochrany hlavy kotvy. Přečnívající lana pro osazení napínacího lisu s dočasnou 
ochranou proti korozi. Stav před odbedněním (vlevo); po odbednění (vpravo) Foto autor; archiv 
projektu FR-TI4/329 .............................................................................................................................. 24 
Obr. 14 Kotevní hlava s osazenými kuželíky (vlevo) a pohled do napínacího lisu se zasunutými lany 
(vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ................................................................................. 24 
Obr. 15 Kotevní zařízení lisu –boční pohled na kotevní zařízení z (vlevo). Kotevní zařízení s ukotvenými 
lany osazené na lisu (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ................................................ 25 
Obr. 16 Zářezy na laně od čelistí kotevního zařízení lisu. Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ...... 25 



154 
 

Obr. 17 Manometr ENERPAC (vlevo) a PAUL (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 .......... 26 
Obr. 18 Kopie kalibračního listu napínacího zařízení – tabulky závislosti tlaku kapaliny a napínací síly. 
Převzato z [25] ....................................................................................................................................... 27 
Obr. 19 Jednoúčelové hydrostatické měřidlo kotevní síly (vlevo); schéma zařízení (vpravo). Převzato z 
[26] ........................................................................................................................................................ 27 
Obr. 20 Strunový snímač (vlevo) a snímač s fóliovými odporovými tenzometry (vpravo). Převzato z 
[26] ........................................................................................................................................................ 28 
Obr. 21 Strunové snímače síly firmy Soil Instruments LTD dvou velikostí a příklad instalace takového 
snímače v hlavě kotvy (Vibrating Wire Load Cell DS). Převzato z [27] .................................................. 28 
Obr. 22 Schematický nákres použití siloměru instalovaného v hlavě kotvy (Geokon 4900). Převzato z 
[28] ........................................................................................................................................................ 29 
Obr. 23 Siloměr přístroje SAM z rubové strany a rozložení napjatosti na deformačním tělese siloměru. 
Převzato z [29] ....................................................................................................................................... 29 
Obr. 24 Pohled na siloměr SAM z lícové strany – kuželové otvory určené pro vložení čelistí (vlevo); 
monitorovací přístroj pro odečet hodnot ze siloměru (vpravo). Převzato z [29] .................................. 30 
Obr. 25 Měření posunů analogovým úchylkoměrem. Princip měření (vlevo); detail ukotvení lanka 
k pramenci táhla (vpravo). Foto autor; archiv projektu FR-TI4/329 ..................................................... 31 
Obr. 26 Detail osazení potenciometru pro měření velikosti výsunu pístu napínacího lisu. Foto autor; 
archiv projektu FR-TI4/329 .................................................................................................................... 31 
Obr. 27 Příprava typové zkoušky na staveništi „Brno – Smetanova“. Foto autor; archiv projektu FR-
TI4/329 .................................................................................................................................................. 32 
Obr. 28 Grafické znázornění požadavků na zkoušky tečení. Převzato z [7] .......................................... 33 
Obr. 29 Záznam průběhu kontrolní zkoušky Typ II – DIN 4125,1972. Převzato z [7] ............................ 34 
Obr. 30 Průběh napínání pro kontrolní zkoušky (vlevo) a rozšířené kontrolní zkoušky (vpravo) podle 
FIP 1973. Převzato z [7] ......................................................................................................................... 36 
Obr. 31 Průběh napínání pro kontrolní zkoušky podle FIP 1982. Převzato z [32] ................................. 37 
Obr. 32 Záznam průběhu kontrolní zkoušky a) dočasné b) trvalé kotvy podle BS 8081(1989). Převzato 
z [33] ...................................................................................................................................................... 38 
Obr. 33 Průběh napínání pro ověřovací zkoušky v prozkoumaných zeminách podle Bureau securitas 
1972. Převzato z [7]. .............................................................................................................................. 41 
Obr. 34 Typický pracovní diagram s označením konce zkoušky, získaný při napínání podle Bureau 
securitas 1972. Převzato z [7]. .............................................................................................................. 41 
Obr. 35 Průběh napínání pro ověřovací zkoušky v neprozkoumaných zeminách podle Bureau securitas 
1972. Převzato z [7]. .............................................................................................................................. 42 
Obr. 36 Průběh napínání pro druhou kotvu, byla-li první kotva porušena. Bureau securitas 1972. 
Převzato z [7]. ........................................................................................................................................ 42 
Obr. 37 Záznam průběhu ověřovací zkoušky podle FIP (1982). Převzato z [7] ..................................... 44 
Obr. 38 deformace Δl´ v závislosti na čase Δt a 10Δt a napínací síle. Převzato z [7] ............................. 44 
Obr. 39 Průběh napínání pro zkušební postup 1 podle ČSN EN 1537:2001. Převzato z [21] ................ 47 
Obr. 40 Průběh napínání pro zkušební postup 2 podle ČSN EN 1573:2001. Převzato z [21] ................ 47 
Obr. 41 Průběh napínání pro zkušební postup 3 podle ČSN EN 1573:2001. Převzato z [21] ................ 48 
Obr. 42 Záznam průběhu ověřovací zkoušky podle PTI:2004. Převzato z [18] ..................................... 51 
Obr. 43 Grafické vyhodnocení zatěžovací zkoušky včetně mezních hodnot výpočtové volné délky táhla 
podle PTI:2004. Převzato z [18] ............................................................................................................. 52 
Obr. 44 Grafické vyhodnocení kontrolní zatěžovací podle PTI:2004. Převzato z [18] .......................... 53 



155 
 

Obr. 45 K výpočtu velikosti tečení. Převzato z [40] ............................................................................... 55 
Obr. 46 Graf protažení ve vztahu k logaritmu času a sklon α. Převzato z [21] ..................................... 56 
Obr. 47 Model výpočtové volné délky táhla. Převzato z [18]. .............................................................. 57 
Obr. 48 Odhad pružné tuhosti při značném tření podle ČSN EN 1537:2001. Převzato z [21] .............. 58 
Táhlo kotvy musí být schopno bezpečně přenést zatížení do kotevní oblasti, aniž by došlo k jeho 
porušení [45]. Schematický pracovní diagram prvku z vysokopevnostní oceli viz. Obr.49. Napětí TG je 
v literatuře označováno také jako mez kluzu fy. Hodnota napětí TG odpovídá smluvní trvalé poměrné 
osové deformaci (prodloužení)táhla 0,1 % nebo 0,2 %......................................................................... 67 
Obr. 50 Charakteristický pracovní diagram ocelového táhla. Převzato z [7] ........................................ 67 
Obr. 51 Vliv velikosti pokluzu Lpokluz na zbývající kapacitu relaxace Δσkapacita, zb. ..................................... 73 
Obr. 52 Vliv velikosti pokluzu Lpokluz na pokles velikosti předpínací síly P∞ ........................................... 73 
Obr. 53 Celkový pohled na zárubní stěnu předportálového zářezu Třebovického tunelu s vyznačenou 
kotevní úrovní. Převzato z [57] .............................................................................................................. 76 
Obr. 54 Příklad stochastické závislosti mezi posunem hlavy kotvy a napínací silou ............................. 78 
Obr. 55 Lineární regresní model sestavený pomocí MNČ ..................................................................... 79 
Obr. 56 Graf reziduí podle čísla pozorování .......................................................................................... 80 
Obr. 57 Reziduální Q-Q graf .................................................................................................................. 81 
Obr. 58 Chí-kvadrát test normality (p = 0,075) ..................................................................................... 81 
Obr. 59 Konfidenční elipsa regresních parametrů pro MVNČ .............................................................. 83 
Obr. 60 Srovnání výsledků typových zkoušek s výsledky regresní analýzy. .......................................... 83 
Obr. 61 Histogram hodnot ΔL,m výběru A_1110/11,5 proložený křivkou hustoty pravděpodobnosti 
Normálního rozdělení. Minitab® 15 ...................................................................................................... 86 
Obr. 62 Empirická distribuční funkce ΔL,m výběru A_1110/11,5 proložená distribuční funkcí 
Normálního rozdělení. Minitab® 15 ...................................................................................................... 87 
Obr. 63 Upravený obecný rámec pro výběr odvozených hodnot geotechnických vlastností. Upraveno 
z [73] ...................................................................................................................................................... 90 
Obr. 64 Bodový graf posunů měřených v hlavě kotvy v závislosti na velikosti hladiny napínací sil. 
Domnělé odlehlé hodnoty jsou orámované. Minitab® 15 .................................................................... 92 
Obr. 65 Parametry souboru A_750/7 (06_Karlín Hall 2) před vyřazením odlehlých pozorování. 
Minitab® 15 ........................................................................................................................................... 93 
Obr. 66 Parametry souboru A_750/7 (06_Karlín Hall 2) po vyřazení odlehlých pozorování.  Minitab® 
15 ........................................................................................................................................................... 93 
Obr. 67 Vrtné jádro s neporušenými vzorky (vlevo); vzorky pro edometrickou zkoušku A–s obsahem 
CaCO3, B – bez CACO3 (vpravo). Foto archiv projektu FR-TI4/329 ....................................................... 96 
Obr. 68 Empirická hustota rozdělení pravděpodobnosti hustoty pevných částic ρs [kg/m3]. FReET ... 97 
Obr. 69 Gumbel Min EV I (5 par.) hustota rozdělení pravděpodobnosti pevných částic ρs [kg/m3]. 
FReET. .................................................................................................................................................... 98 
Obr. 70 Osazený odporový (vlevo) a strunový (vpravo) snímač. Foto archiv projektu FR-TI4/329 ...... 99 
Obr. 71 Kontrola funkčnosti snímačů po osazení kotvy do vrtu ......................................................... 100 
Obr. 72 Kotva I-B, měření přetvoření v injektáži (vzdálenost 0,7 m). Převzato z [83]. ....................... 101 
Obr. 73 Reziduální Q-Q graf ................................................................................................................ 103 
Obr. 74 k Chí-kvadrát testu normality chyb ........................................................................................ 103 
Obr. 75 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu k PP

 ............................................................................................................................................................. 104 



156 
 

Obr. 76 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu 
k Ltb,1 .................................................................................................................................................... 105 
Obr. 77 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu 
k Ltf,1 ..................................................................................................................................................... 105 
Obr. 78 Porovnání měřené (actual) a vypočtené (fitted) hodnoty koeficientu tečení α15 ve vztahu k PP 
pro data z lokality 03-Namiro Olomouc .............................................................................................. 106 
Obr. 79 Schéma řešené konstrukce. Průběhy zemních tlaků (vlevo); Redistribuce zatížení (vpravo) 107 
Obr. 80 Návrhový bod a index spolehlivosti. Převzato z [67] .............................................................. 112 
Obr. 81 Startovní okno aplikace pro výběr formuláře. ....................................................................... 116 
Obr. 82 Nastavení spouštění aplikace v režimu správce ..................................................................... 116 
Obr. 83 Příklad identifikačního kódu souboru s protokolem .............................................................. 117 
Obr. 84 Protokol o typové zkoušce vytvořený pomocí vyvíjené aplikace ........................................... 119 
Obr. 85 Ovládací lišty protokolu .......................................................................................................... 120 
Obr. 86 Informační pole protokolu ..................................................................................................... 121 
Obr. 87 Ilustrační obrázek kotvy s definicí zkušební síly ..................................................................... 121 
Obr. 88 Pole pro záznam měřených posunů ....................................................................................... 122 
Obr. 89 Příklad zadaných a vyhodnocených dat z konkrétní typové zkoušky ..................................... 123 
Obr. 90 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase ............................................................... 123 
Obr. 91 Graf průběhu posunu měřeného v hlavě kotvy pro každý zatěžovací stupeň ve vztahu k. 
logaritmu času ..................................................................................................................................... 123 
Obr. 92 Graf průběhu maximálního dosaženého posunu hlav kotvy v daném zatěžovacím stupni ... 124 
Obr. 93 Graf průběhu α1 ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni .............................. 124 
Obr. 94 Pole pro záznam měřených poklesů síly ................................................................................ 125 
Obr. 95 Příklad zadaných dat z konkrétní typové zkoušky .................................................................. 125 
Obr. 96 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase ............................................................... 125 
Obr. 97 Graf nárůstu kumulativní ztráty předpínací síly ve vztahu k času .......................................... 126 
Obr. 98 Graf velikosti kumulativní ztráty předpínací síly ve vztahu k pořadí zatěžovacího cyklu ....... 126 
Obr. 99 Graf průběhu kI ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni .............................. 126 
Obr. 100 K výpočtu Rc. Převzato z [36] ............................................................................................... 127 
Obr. 101 Pole pro záznam měřených posunů ..................................................................................... 127 
Obr. 102 Graf závislosti velikosti napínací síly v % PP na čase ............................................................. 128 
Obr. 103 Graf průběhu posunu měřeného v hlavě kotvy pro každý zatěžovací stupeň ve vztahu k. 
logaritmu času ..................................................................................................................................... 128 
Obr. 104 Graf průběhu maximálního dosaženého posunu hlav kotvy v daném zatěžovacím stupni . 128 
Obr. 105 Graf průběhu α ve vztahu k dosažené síle v daném zatěžovacím stupni ............................. 129 
Obr. 106 K výpočtu kritické síly na mezi tečení kořene Rc. Převzato z [36] ........................................ 129 
Obr. 107 K výpočtu odporu kotvy proti vytažení Ra. Převzato z [36] ................................................. 130 
Obr. 108 Rekognoskace staveniště před zahájením kotevních prací. Foto Autor. ............................. 131 
Obr. 109 Schéma „Břeclavské“ opěry v řezu. Převzato z [98]. ............................................................ 132 
Obr. 110 Vyhotovený protokol o ověřovací zkoušce kotvy „K15 Břeclav“ - základní záznam ............ 134 
Obr. 111 Vyhotovený protokol o ověřovací zkoušce kotvy „K15 Břeclav“ – rozšířený záznam .......... 135 
Obr. 112 Vyhotovený protokol o kontrolní zkoušce kotvy „K17 Břeclav“ .......................................... 136 
Obr. 113 Vyhotovený protokol o zkoušce kotvy „K2 BD Slepá“ .......................................................... 138 



157 
 

11. Seznam příloh 

1. Lokalita 01-TC tunelu Dobrovského Brno ......................................................................... 158 

2. Lokalita 02-Justiční palác Brno .......................................................................................... 161 

3. Lokalita 03-Namiro Olomouc ............................................................................................ 164 

4. Lokalita 04-Kroftova Brno ................................................................................................. 168 

5. Lokalita 05-Jihlavská Brno ................................................................................................ 173 

6. Lokalita 06-Justiční palác_2 ............................................................................................... 177 

7. Lokalita 07-Karlín Hall 2 – Praha Karlín ........................................................................... 180 

8. Lokalita 08-Patočkova-Praha 6 .......................................................................................... 184 

9. Lokalita 09-Třebovice ........................................................................................................ 188 

 

 

 

 

 

  



158 
 

1. Lokalita 01-TC tunelu Dobrovského Brno 

Obr. 114 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 01 -TC Dobrovského Brno 
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1.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 01_Technologické centrum Dobrovského / Brno 

Počet poskytnutých / použitých protokolů 28 / 28 

Geologické prostředí Jíl pevný (Ic = průměrně 1,22) 

 

1.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_880/12 B_920/12 C_950/12 D_980/12  

Volná délka táhla Ltf  7 8 11 11 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 12 12 12 12 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 1 1 1 1 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 15,7 15,7 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 150 150 150 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 6 6 6 6 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 1770 1770 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 170 170 170 170 [mm] 

Max. injekční tlak 2 2 2 2 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 195 195 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 880 920 950 980 [kN] 

 

1.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_880/12 B_920/12 C_950/12 D_980/12  

Rozsah souboru 7 7 7 7 [ks] 

Výběrový rozptyl 0,001 6,7 E-06 5,13 E-04 5,28 E-05 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0327 0,0026 0,0227 0,0073 [MPa] 

Koeficient variace 0,165 0,017 0,095 0,045 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,198 0,153 0,238 0,161 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,229 0,155 0,259 0,167 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,206 0,150 0,217 0,154 [MPa] 

Pivotová polosuma PL 0,200 0,153 0,235 0,159 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL 0,037 0,060 0,047 0,016 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – dolní mez 0,152 0,110 0,201 0,147 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – horní mez 0,248 0,196 0,269 0,170 [MPa] 
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Obr. 115 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 01_TC Dobrovského Brno 
 

 

Obr. 116 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 01_TC Dobrovského Brno 
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2. Lokalita 02-Justiční palác Brno 

 
Obr. 117 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 01_Justiční palác Brno 
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2.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 02_Justiční palác / Brno 

Počet poskytnutých protokolů 209 

Počet použitých protokolů 28 (+ 32 v souboru 02b) 

Geologické prostředí Jíl tuhý / pevný 

 

2.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_780/10 B_530/8 C_600/8  

Volná délka táhla Ltf  9 10 9 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 10 8 8 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 1 1 1 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 15,7 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 150 150 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 4 4 4 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 1770 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 161 161 161 [mm] 

Max. injekční tlak 2,0 2,0 2,0 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 195 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 780 530 600 [kN] 

 

2.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_780/12 B_530/8 C_600/8  

Rozsah souboru 7 9 12 [ks] 

Výběrový rozptyl 1,081 E-05 3,275 E-05 3,271 E-05 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,033 0,0057 0,0181 [MPa] 

Koeficient variace 0,026 0,044 0,114 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,125 0,131 0,159 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,128 0,135 0,171 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,122 0,126 0,148 [MPa] 

Pivotová polosuma PL 0,125 0,131 0,160 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL 0,06 0,011 0,038 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – dolní mez 0,082 0,121 0,140 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – horní mez 0,168 0,141 0,180 [MPa] 
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Obr. 118 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 02_Justiční palác Brno 
 

 

 

Obr. 119 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 02_Justiční Palác Brno 
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3. Lokalita 03-Namiro Olomouc 

 

Obr. 120 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 03 Namiro Olomouc 



165 
 

3.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 03_Namiro / Olomouc 

Počet poskytnutých protokolů 131 

Počet použitých protokolů 120 

Geologické prostředí Jíl pevný 

 

3.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_240/5 B_480/9  

Volná délka táhla Ltf  4 6 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 5 9 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,5 0,5 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,5 15,5 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 140 140 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 3 4 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 187 187 [mm] 

Max. injekční tlak 2,5 2,5 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 240 480 [kN] 

 

3.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_240/5 B_480/9  

Rozsah souboru 62 58 [ks] 

Výběrový rozptyl 5,187 E-05 1,125 E-05 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0072 0,0034 [MPa] 

Koeficient variace 0,056 0,035 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,129 0,096 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,131 0,098 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,127 0,095 [MPa] 
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Obr. 121 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 03_Namiro Olomouc 
 

 

Obr. 122 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 03_Namiro Olomouc 
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Obr. 123 Závislost mezi posunem měřeným v hlavě kotvy a napínací silou, sestrojená podle modelu 
MVNČ; Rovnice přímky: ΔL = -4,42471+0,06868*Fp 

 

Pozn.: Varianta modelu MVNČ je použita z důvodu heteroskedasticity dat, viz graf rozdělení 
chyb na Obr. 124. K ověření heteroskedasticity dat byl proveden Whiteův test s p-hodnotou 
0,005615 
 

 
Obr. 124 Graf reziduí pro data z lokality 03_Namiro Olomouc 
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4. Lokalita 04-Kroftova Brno 

 

Obr. 125 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 04_Kroftova Brno, str.1 
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Obr. 126 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 04_Kroftova Brno, str. 2 
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4.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 04_Kroftova / Brno 

Počet poskytnutých protokolů 18 

Počet použitých protokolů 15 

Geologické prostředí Jíl pevný (prachovitý) 

 

4.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_50/4 B_50/9  

Volná délka táhla Ltf  4 6 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 4 9 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,75 0,5 [m] 

Průměr předpínacího lana   [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 141,5 141,5 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 2 3 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk   [MPa] 

Průměr vrtu 133 133 [mm] 

Max. injekční tlak 2,5 2,5 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 200 200 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 50 50 [kN] 

 

4.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_50/4 B_50/9  

Rozsah souboru 10 5 [ks] 

Výběrový rozptyl 5,215 E-04 3,404 E-04 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,02284 0,01845 [MPa] 

Koeficient variace 0,42 0,44 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,0544 0,0423 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,0707 0,0652 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,0380 0,0194 [MPa] 

Pivotová polosuma PL 0,0533 0,0334 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL 0,0351 0,0370 [MPa] 

95% interval spolehlivosti PL – dolní mez 0,0299 0 [MPa] 

95% interval spolehlivosti PL – horní mez 0,0767 0, 111 [MPa] 
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Obr. 127 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 04_Kroftova Brno 
 

 

 

Obr. 128 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 04_Kroftova Brno 
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4.4. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření – transformace na Logaritmicko-normální rozdělení. 

Soubor A_50/4 B_50/4  

Rozsah souboru 10 5 [ks] 

Výběrový rozptyl 5,357 E-04 2,481 E-04 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,02315 0,01575 [MPa] 

Koeficient variace 0,42 0,436 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,0547 0,0425 [MPa] 

 

 

Obr. 129 Grafy hustot Lognormálních rozdělení statistických souborů 04_Kroftova Brno 
 

 
Obr. 130 Grafy distribučních funkcí lognormálního rozdělení souborů 04_Kroftova Brno 
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5. Lokalita 05-Jihlavská Brno 

 

Obr. 131 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 05_Jihlavská Brno, str. 1 
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Obr. 132 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 05_Jihlavská Brno, str. 2 
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5.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 05_Jihlavská / Brno 

Počet poskytnutých protokolů 13 

Počet použitých protokolů 13 

Geologické prostředí Jíl tuhý/pevný 

 

5.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_500/6  

Volná délka táhla Ltf  5 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 6 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,75 [m] 

Průměr předpínacího lana  [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 141,5 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 4 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk  [MPa] 

Průměr vrtu 139,7 [mm] 

Max. injekční tlak 2,0 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 200 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 500 [kN] 

 

5.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_500/6  

Rozsah souboru 13 [ks] 

Výběrový rozptyl 2,930E-03 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0541 [MPa] 

Koeficient variace 0,217 [-] 

Hladina významnosti α 5 [%] 

Výběrový průměr 0,250 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,282 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,217 [MPa] 

Pivotová polosuma PL 0,203 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL 0,300 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – dolní mez 0,021 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – horní mez 0,385 [MPa] 
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Obr. 133 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 05_Jihlavská Brno 
 

 

 

Obr. 134 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 05_Jihlavská Brno 
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6. Lokalita 06-Justiční palác_2 

6.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 06_Justiční palác_2 / Brno 

Počet poskytnutých protokolů 209 

Počet použitých protokolů 32 (+ 28 v souboru 02a) 

Geologické prostředí Štěrkopísek 

 

6.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_710/10 B_600/8  

Volná délka táhla Ltf  9 9 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 10 8 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 1 1 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 150 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 4 4 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 161 161 [mm] 

Max. injekční tlak 2,0 2,0 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 710 600 [kN] 
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6.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_710/10 B_600/8  

Rozsah souboru 24 8 [ks] 

Výběrový rozptyl 1,524 E-05 7,539 E-04 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0039 0,0275 [MPa] 

Koeficient variace 0,036 0,178 [-] 

Hladina významnosti α 5 5 [%] 

Výběrový průměr 0,109 0,154 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,111 0,177 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,107 0,131 [MPa] 

Pivotová polosuma PL - 0,143 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL - 0,010 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – dolní mez - 0,137 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – horní mez - 0,149 [MPa] 

 

 

 
Obr. 135 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 02b-Justiční palác Brno 
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Obr. 136 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 02b-Justiční palác Brno 
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7. Lokalita 07-Karlín Hall 2 – Praha Karlín 

 

Obr. 137 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 06_Karlín Hall 2 – Praha Karlín 
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7.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 07_Karlín Hall 2 / Praha - Karlín 

Počet poskytnutých protokolů 80 

Počet použitých protokolů 66 

Geologické prostředí Štěrkopísek (chybějící jemná frakce) 

 

7.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_750/7  

Volná délka táhla Ltf  5 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 7 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,45 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 149,96 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 5 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 152 [mm] 

Max. injekční tlak  [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 194,3 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 750 [kN] 

 

7.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_750/7  

Rozsah souboru 66 [ks] 

Výběrový rozptyl 3,33E-04 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,018 [MPa] 

Koeficient variace 0,063 [-] 

Hladina významnosti α 5 [%] 

Výběrový průměr 0,288 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,293 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,285 [MPa] 
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Obr. 138 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 06_Karlín Hall 2 – Praha Karlín 
 

 

 

Obr. 139 Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 06_Karlín Hall 2 – Praha Karlín 
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Obr. 140 Závislost mezi posunem měřeným v hlavě kotvy a napínací silou, sestrojená podle modelu 

MVNČ; Rovnice přímky: ΔL = -6,37717+0,0526148*Fp 

Pozn.: Varianta modelu MVNČ je použita z důvodu heteroskedasticity dat, viz graf rozdělení 
chyb na Obr. 141. K ověření homoskedasticity dat byl proveden Whiteův test s p-hodnotou 
0,000021. 

 
Obr. 141 Graf reziduí dat z lokality 06_Karlín Hall2 - Praha Karlín 
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8. Lokalita 08-Patočkova-Praha 6 

 

Obr. 142 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 07_Patočkova-Praha 6 
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8.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 08_Patočkova-Praha 6-Břevnov 

Počet poskytnutých protokolů 39 

Počet použitých protokolů 9 

Geologické prostředí Zvětralé břidlice 

 

8.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_687/9  

Volná délka táhla Ltf  9 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 9 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 1,0 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 4 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1770 [MPa] 

Průměr vrtu 160 [mm] 

Max. injekční tlak  [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 687 [kN] 

 

8.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_687/9  

Rozsah souboru 9 [ks] 

Výběrový rozptyl 4,527 E-05 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0067 [MPa] 

Koeficient variace 0,039 [-] 

Hladina významnosti α 5 [%] 

Výběrový průměr 0,172 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,177 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,167 [MPa] 

Pivotová polosuma PL 0,172 [MPa] 

Pivotové rozpětí RL 0,014 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – dolní mez 0,159 [MPa] 

95%ní interval spolehlivosti PL – horní mez 0,185 [MPa] 
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Obr. 143 Grafy hustot normálních rozdělení statistických souborů 07_Patočkova-Praha 6 Břevnov 
 

 

 
Grafy distribučních funkcí rozdělení souborů 07_Patočkova-Praha 6 Břevnov 
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Obr. 144 Závislost mezi posunem měřeným v hlavě kotvy a napínací silou, sestrojená podle modelu 

MNČ; Rovnice přímky: ΔL = -5,20952+0,002709*FP 

Pozn.: Varianta modelu MNČ je použita z důvodu homoskedasticity dat, viz graf rozdělení 
chyb na Obr. 141. K ověření homoskedasticity dat byl proveden Whiteův test s p-hodnotou 
0,057. 

 
Obr. 145 Graf reziduí dat z lokality 07-Patočkova-Praha 6 
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9. Lokalita 09-Třebovice 

 

 

Obr. 146 Protokol o kontrolní zkoušce kotvy provedené na lokalitě 08_Třebovice 
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9.1. Informace o Stavbě 

Název Akce / Lokalita 09_Třebovice / Krasíkov – Česká Třebová 

Počet poskytnutých protokolů 68 

Počet použitých protokolů 68 

Geologické prostředí Jíl pevné konzistence 

 

9.2. Charakteristika kotev z analyzovaných souborů 

Soubor A_1110/11,5  

Volná délka táhla Ltf  11 [m] 

Kotevní délka táhla Ltb 11,5 [m] 

Vnější délka kotevního táhla Le 0,45 [m] 

Průměr předpínacího lana 15,7 [mm] 

Průřezová plocha předpínacího lana 150 [mm2] 

Počet lan ve svazku táhel 8 [ks] 

Pevnost materiálu táhla v tahu ftk 1550 [MPa] 

Průměr vrtu 175 [mm] 

Max. injekční tlak 4,5 [MPa] 

Modul pružnosti materiálu táhla E 195 [GPa] 

Velikost zkušební síly Pp 1110 [kN] 

 

9.3. Charakteristiky rozdělení analyzovaných náhodných výběrů smluvního 
plášťového tření  

Soubor A_1110/11,5  

Rozsah souboru 68 [ks] 

Výběrový rozptyl 0,00083 [MPa] 

Směrodatná odchylka 0,0288 [MPa] 

Koeficient variace 0,15 [-] 

Hladina významnosti α 5 [%] 

Výběrový průměr 0,197 [MPa] 

Horní mez plášťového tření 0,190 [MPa] 

Dolní mez plášťového tření 0,203 [MPa] 
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Obr. 147 Graf hustoty normálních rozdělení statistického souboru 09_Třebovice. Minitab® 15 
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Obr. 148 Graf empirické distribuční funkce rozdělení souboru 09_Třebovice proložené distribuční 
funkcí normálního rozdělení. Minitab® 15 
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Obr. 149 Závislost mezi posunem měřeným v hlavě kotvy a napínací silou, sestrojená podle modelu 
MVNČ; Rovnice přímky: ΔL = -7,11977+0,0641123*Fp 

 

Pozn.: Varianta modelu MVNČ byla použita z důvodu heteroskedasticity dat (viz graf 
rozdělení chyb): K ověření homoskedasticity dat byl proveden Whiteův test s p-hodnotou 
4,23e-11 

 
Obr. 150 Graf reziduí dat z lokality 08_Třebovice 
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