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 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 70. a 80. 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. 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 [5] 
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 Současný stav řešené problematiky 
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 současně upřednostňovaný návrh na základě 
výsledků typových zkoušek [6], [7]. Při určování únosnosti horninové kotvy se vychází                  
z předpokladu, který je v praxi při návrhu často uvažován – rovnoměrného rozdělení napětí 
podél pláště kořene kotvy [8], [9], [10]. 

Návrh a posouzení kotev musí být prováděny podle mezních stavů (1. mezní stav porušení             
a 2. mezní stav použitelnosti) v souladu s normovými požadavky [11], [12]. Postup spočívá ve 
stanovení návrhové hodnoty únosnosti proti vytažení kotvy Ra,d a návrhové hodnoty 
konstrukční únosnosti kotvy. Návrhová hodnota Ra,d  z výsledků zkoušek se odvodí 
z charakteristické hodnoty Ra,k [13]. 

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 [14] podle vztahu (1): 

   )( tbLdR  (1) 

Kde τ představuje charakteristickou hodnotu průměrného plášťového tření na plášti kořene 
kotvy, d průměr vrtu a Ltb délku kořene kotvy. Na základě detailní rešerše dostupných 
doporučení, tuzemských (např. [15]) i zahraničních (např. [16], [2]), pro návrh zemních kotev, 
byl pro identický materiál zjištěn nezanedbatelný rozptyl hodnot průměrného plášťového tření 
τ, doporučovaných pro návrh únosnosti zemních kotev. Jde přitom o parametr, který zásadním 
způsobem ovlivňuje zejména bezpečnostní a ekonomické ukazatele projektovaných prvků            
a konstrukcí.  

2.1. Normativní předpisy pro zkoušení horninových kotev 

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 
komise CEN/TC 250 Návrh změny A. 1 k EN 1997-1 Eurokód 7 [17], 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 týkajících                
se kotev, a to již zmíněné kap. 8 EC 7-1, dále normy EN 1537: Provádění speciálních 
geotechnických prací – Injektované horninové kotvy [11], 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 [18], jež je ve stádiu 
přednormy, tj. v přípravě [13] (k datu dokončení práce (prosinec 2016) je již dle informací 
autora norma schválena). 

Aktuální norma EN 1997: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1 - Obecná pravidla 
[12] 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 [19] (k současnému datu 
již neplatná; bude nahrazena výše zmíněnou EN ISO 22477-5). Norma pokrývá požadavky        



 

4 

 

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 [19] (taktéž všechny zkoušky analyzované 
v této práci byly prováděny podle této normy).  

2.2. Principy zkoušení horninových kotev 

Výše zmíněná norma ČSN EN 1537:2001 [19] rozděluje zkoušky zemních kotev podle jejich 
náročnosti na zkoušku typovou, ověřovací a kontrolní. Autorovi se podařilo zkompletovat 
protokoly o všech třech typech zkoušek kotev (typových, ověřovacích a kontrolních) 
provedených v rámci stejné lokality pouze v jednom případě. Jedná se o zkoušky provedené      
v několika etapách společnostmi Zakládání staveb a.s. a VUIS – Zakladanie Stavieb, s.r.o.,        
na stavbě „Optimalizace traťového úseku Krasíkov – Česká Třebová“ [20]. To pouze potvrzuje 
současný stav, kdy navrhování na základě typových zkoušek, provedených v předstihu            
před samotnou stavbou, není v tuzemské praxi doposud příliš rozšířeno. Zpřesňování vstupních 
parametrů používaných v metodách návrhu na základě statických výpočtů má tedy stále smysl, 
minimálně pro návrhy v nižších stupních projektové dokumentace. 

Každá kotva, která se má po svém dokončení stát součástí budované konstrukce, musí během 
své instalace 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 dočasné zemní kotvy je             
na obrázku obr. 2. 

 

 

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 zemní kotvy 
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Z protokolů o kontrolní zkoušce kotvy jsou získány následující hodnoty charakterizující 
geometrické a materiálové parametry kotvy a zkušební sílu: 

- 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 táhel 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),  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 

 

  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 nejširší (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. 
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- Stanovení míry spolehlivosti návrhu provedeného podle různých vztahů na základě 
stanovených parametrů plně pravděpodobnostní metodou. 

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 souborů výsledků (např. pevnostních parametrů 
zemin). Zpracování dosud nevyužitého potenciálu velkého množství dat z kontrolních zkoušek 
kotev tak může přispět k šíření tohoto trendu. 

 

 Metodika řešení  
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 
pak grafická závislost, popsaná regresní rovnicí (definující závislost vysvětlované veličiny – 
posunu změřeného v hlavě kotvy při napínání – na vysvětlující proměnné reprezentované 
velikosti napínací síly), která umožňuje definovat pracovní diagram kotvy v rozsahu zatížení, 
ve kterém byla prováděna kontrolní zkouška. Z důvodu zjištěné heteroskedasticity dat byla ke 
zpracování použita metoda vážených nejmenších čtverců s lineárním regresním modelem. 
Váhový koeficient byl stanoven za použití lineárního regresního modelu nazvaného „opravená 
heteroskedasticita“ implementovaného v software Gretl [21] Váhový koeficient wi má tvar: 

*)u(i e
1w   

(2) 

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

auxiauxiauxaux xx   2
,3,2,1

2log  (3) 

popisující závislost mezi logaritmem druhé mocniny reziduí z modelu sestaveného metodou 
nejmenších čtverců a vysvětlující proměnnou xi a její druhou mocninou. V pracovním diagramu 
sestrojeném tímto 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 stejnou technologii instalace. 

Po ověření chování kotvy pomocí jejího pracovního diagramu byla další práce zacílena směrem 
definovat metodiku pro vyhodnocování napínacích protokolů zemních kotev za účelem 
odvození smluvního průměrného charakteristického plášťového tření na plášti kořene kotvy. 
Metodika je založena na transformaci vektoru náhodné veličiny X (tvořeného realizacemi ΔL,m 
= elastická složka posunu měřená v hlavě kotvy při zatížení zkušební silou PP získanými 
vyhodnocením protokolů o kontrolních zkouškách) do náhodného vektoru Y (hledaná hodnota 
plášťového tření τ) pomocí transformační funkce h(x): 

 
P

AP
tbf

P

P
P

PP
XEALLtd

PXh 0

1,1,





















































 (4) 

Transformace a výpočet číselných charakteristik rozdělení pravděpodobnosti náhodné veličiny 
– plášťového tření τ byl proveden pomocí Simulační metody LHS mean za použití software 
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FReET [22], [23]. Tato metodika vychází z předpokladu postupného vývoje zdánlivé volné 
délky Lapp v průběhu napínání [24], [25], [26], [27].  

 
AP

mLtt
app PP

EA
L




 ,   (5) 

 

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 [28]. Přehled základních vlastností testovaných kotev je 
uveden v tabulce Tab.1. 

 

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. 1 Vlastnosti zkoušených kotev 

Na těchto kotvách instrumentovaných různými typy snímačů přetvoření byl experimentálně 
ověřen předpoklad vývoje volné délky kotvy během zatěžování. Foto osazených snímačů viz 
Obr. 3. 

  

Obr. 3 Osazený odporový (vlevo) a strunový (vpravo) snímač. Foto archiv projektu FR-TI4/329 

Pro data z lokalit, kde byly kořeny kotev instalovány 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 v časech 1, 2, 3, 5 minut) byla dále provedena 
regresní analýza, jejímž cílem bylo zjištění vlivu vybraných faktorů na výslednou velikost 
tečení. Z měřených posunů byla vyčíslena hodnota tečení α1,5 mezi první a pátou minutou podle 
vztahu: 

 

1
t
tlog

ss
5

15
5,1


   

(6) 
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Kde s1 a s5 symbolizují velikost posunu měřenou v čase t1 a t5. 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. 

Závěrečným krokem práce vztahujícím se k využití dat z protokolů o kontrolních zkouškách 
horninových kotev bylo poukázat na možnost využití získaných návrhových parametrů 
k posouzení spolehlivosti návrhu zemní kotvy pomocí pravděpodobnostního výpočtu. Příklad 
výpočtu pravděpodobnosti poruchy metodou I. řádu FORM a simulačními metodami s cílem 
ověření únosnosti horninové kotvy je zpracován pro případ jedenkrát kotvené pažící stěny 
s volně uloženou patou. 

Na základě zhodnocení formy a kvality analyzovaných záznamů o zkouškách horninových 
kotev bylo nad rámec původních cílů práce přistoupeno k zahájení vývoje software pro vedení 
a vyhodnocování záznamů o zkoušce. Žádný ze získaných archivních protokolů, vedených 
dosud podle požadavků ČSN EN 1537:2001 [19] těmto požadavkům zcela neodpovídá. Autor 
se proto rozhodl vytvořit, ve spolupráci s programátorem, aplikaci pro vedení protokolů podle 
požadavků nově připravovaného standardu. Cílem vývoje bylo formou interaktivních 
formulářů poskytnout subjektům provádějícím zkoušky kotev efektivní nástroj, který umožní 
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 vytvářen 
numerický a grafický záznam zkoušky, který je 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 také s požadavky připravované EN ISO 22477-5 [18]. Práce obsahuje 
také popis testování aplikace v reálných podmínkách. 

 

 Výsledky disertační práce 
V následujících odstavcích jsou v logických celcích shrnuty výsledky řešení disertační práce      
a je provedena jejich stručná diskuze. 

5.1. Sestrojení pracovního diagramu kotvy 

Po provedení regresní diagnostiky byly – pro data z analyzované lokality 09_Třebovice –
metodami regresní analýzy definovány dvě modelové varianty popisující závislosti uy (velikost 
deformace kotvy měřená v hlavě) na Fy (velikost předpínací síly): 

 yy FuMN Č 0504999,028292,6:  (7) 

 yy FuMVN Č 0496875,058890,5:
 

(8) 

Z výsledků regresní diagnostiky vyplývá, že varianta MVNČ (sestrojená pomocí metody 
vážených nejmenších čtverců s využitím modelu „opravená heteroskedasticita“) podává 
přesnější informaci o hledané závislosti uy na Fy než varianta MNČ (sestrojená pomocí základní 
metody nejmenších čtverců). P-hodnoty parametrů βi nabývají pro model MVNČ nižších 
hodnot a konfidenční intervaly parametrů βi jsou užší, viz tabulka Tab. 2. Stejně tak reziduální 
součet čtverců RSS a Akaikovo kritérium (AIC) [29] nabývají pro druhý model nižších hodnot. 
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O vyšší vypovídací schopnosti modelu MVNČ pak svědčí také vyšší hodnota koeficientu 
determinace, viz tabulka Tab. 3.  

 

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. 2 Konfidenční intervaly parametrů 

 

Model RSS R2 ̂  AIC 

MNČ 4789 0,9515 4,26 1523 

MVNČ 628 0,9748 1,55 
 
984 

Tab. 3 Porovnání kvality odhadnutých modelů 

Obr. 4 ukazuje srovnání pracovního diagramu kotev sestrojeného pomocí regresní analýzy 
(varianta MVNČ) s diagramy zaznamenanými během provádění typových zkoušek v rámci 
přípravy stavby (byly realizovány celkem tři typové zkoušky K1–K3 [20]). 

 

 

Obr. 4 Srovnání výsledků typových zkoušek s výsledky regresní analýzy  

 

5.2. Stanovení smluvní charakteristické hodnoty plášťového tření 

Výsledkem provedené analýzy je smluvní hodnota parametru charakteristického plášťového 
tření τ, kterou lze použít pro návrh horninových kotev v obdobných geologických podmínkách, 
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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 (viz Metodika řešení) 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 [12] totiž popisuje 
dva způsoby stanovení únosnosti kotvy proti vytržení, a to sice na základě provedených 
typových 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) 
[30]. 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 [12], [31] lze smluvní plášťové tření považovat za hodnotu 
odvozenou pomocí teorie [30], z veličiny (velikosti posunu měřeného v hlavě kotvy) měřené 
během provádění kontrolní zkoušky kotvy, viz Obr. 5. 

 

Obr. 5 Upravený obecný rámec pro výběr odvozených hodnot geotechnických vlastností -  upraveno 
z [31] 

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              

Teorie 
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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. Hodnoty parametru plášťového tření 
doporučené pro návrh kotev se liší v závislosti na použité zdrojové literatuře. V současnosti 
používané 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 požadovanému např. dříve používanou normou BS8081 
[32]). 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 (4), (při zachování využití maximálního rozsahu kontrolní zkoušky).  

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. 
Pro zajištění maximální korektnosti výsledků analýzy byly proto pro tyto soubory o rozsahu      
4 <  n < 20 použity metody robustního odhadu podle Horna. Pro odhad polohy pak byla použita 
tzv. pivotová polosuma. Pro možnost použití výsledků analýzy pro návrhy podle EC7 byly 
vyčísleny také 5 % kvantily rozdělení x0,05. Výsledkem statistické analýzy je přehled smluvních 
plášťových tření použitelných pro návrh únosnosti horninových kotev, viz tabulky Tab. 4.            
a Tab. 5. 

 

Hornina Lokalita Soubor_PP/Ltb 

τ n
or

m
  [k

Pa
]  Střední 

hodnota μ 

τ n
or

m
 [k

Pa
]  

95 % 
konfidenční 
interval μ 

τ n
or

m
 [k

Pa
]  

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. 4 Smluvní plášťové tření pro nesoudržné zeminy a skalní horniny 
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Hornina Lokalita Soubor_PP/Ltb 

τ n
or

m
 [k

Pa
]  

Střední 
hodnota μ 

τ n
or

m
 [k

Pa
]  

95 % 
konfidenční 
interval μ 

τ n
or

m
 [k

Pa
]  

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. 5 Smluvní plášťové tření pro soudržné zeminy 

  

5.3. Experimentální ověření chování vývoje volné délky během napínání 

Na všech zkušebních kotvách popsaných v tabulce Tab. 1 byly provedeny typové zatěžovací 
zkoušky, při kterých byl aplikován zkušební postup 1 podle normy ČSN 1537:2001 [19]. 
Použitý zkušební postup je charakteristický cyklickým zatěžováním. Po dosažení zatížení 
v daném zatěžovacím cyklu je při konstantní předpínací síle měřena po předepsanou dobu 
deformace v hlavě kotvy. V tabulce Tab. 6 je numerický záznam průběhu typové zkoušky kotvy 
I-A2. Z hlediska hodnocení volné délky táhla postupem dle [19] vykazovala kotva standardní 
chování v každém zatěžovacím cyklu. Výpočtová volná délka táhla vyhovuje podmínkám 
normy – ve všech zatěžovacích cyklech spadala výpočtová volná délka táhla do povoleného 
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intervalu 4,5–8,5 m. S rostoucím namáháním kotvy je evidentní nárůst výpočtové volné délky 
táhla, který potvrzuje předpoklady metodiky pro stanovení smluvní charakteristické hodnoty 
plášťového tření. 

 

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. 6 Průběh zatěžovací zkoušky kotvy I-A2 

 

 
 

Obr. 6 Kotva I-B, měření přetvoření v injektáži (vzdálenost 0,7 m) - převzato            
z [28]. 
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Zajímavým jevem zjištěným díky tenzometrickým měřením v injektované zóně zálivky je pak 
přechod z kladných (tahových) napětí do záporných (tlakových) napětí, viz Obr. 6, který byl 
např. zaznamenán na snímači umístěném ve vzdálenosti 0,7 m od hlavy kořene kotvy (kotva I-
B). 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 
(blíže k hlavě kotvy) pak musí být namáhána tlakovým zatížením [28]. 

5.4. Charakteristiky 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 
(6). 

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“. V rámci 
provádění kontrolních zkoušek na výše zmíněných lokalitách byly zaznamenávány posuny 
hlavy kotvy měřené v časech 1, 2, 3, 5 (v případě lokality Třebovice i 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 
podle vztahu (6). 

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    
 

(9) 

Po logické úvaze (nulová síla nemůže způsobovat tečení) byla rovnice (9) upravena na vztah 
bez konstantního členu. Parametry popisující a hodnotící regresní model viz tabulka Tab. 7.  

 

 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. 7 Parametry regresního modelu 

Z diagnostiky dat bylo zjištěno, že nalezený model nesplňuje předpoklady pro použití metody 
nejmenších čtverců (chyby nejsou normálně rozložené, což bylo potvrzeno i výslednou               
p-hodnotou provedeného chí-kvadrát testu normality, kde p-hodnota je menší než 0,05, viz Obr. 
7.). Není splněn ani předpoklad heteroskedasticity dat, což je podloženo výsledkem Whiteova 
testu s p-hodnotou 0,001. 
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Obr. 7 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 
výsledky. Z rovnice (9) 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 (9) je kladný). Tato skutečnost souvisí 
s progresivním porušováním kořene kotvy a je v souladu se zjištěními [33], 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 (9), 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 [34] nebo [35]. 
Nízká úroveň variability vysvětlené modelem je zřejmě způsobena sloučením dat ze dvou 
lokalit do jednoho souboru, jehož důvod byl popsán výše. 

5.5. Pravděpodobnostní návrh horninové kotvy 

Účelem předložené 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 na příkladu návrhu jedenkrát kotvené stěny s volně uloženou 
patou v prostředí brněnských jílů. 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 
pod terénem. Výpočet je proveden podle Bluma, pro hodnoty parametrů získané statistickou 
analýzou dat, s uvažováním kritického úhlu vnitřního tření podle teorie kritických stavů. Jelikož 
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účelem studie není reálný návrh pažící konstrukce ale ukázka použití pravděpodobnostního 
přístupu, třecí úhel mezi konstrukcí a zeminou je pro zjednodušení uvažován nulový. 

 

Velikost síly v kotvě vychází z řešení takto definovaného případu. Byl zvolen následující 
postup řešení: 

- 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 s využitím software FReET; 

- každá z těchto realizovaných dvojic byla dále použita jako vstupní hodnota pro výpočet 
síly v kotvě ze statického schématu; 

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

  0658,05,23487 crkF  
 

(10) 

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

  tbd LdR   (11) 

a B) vztahem 

efftbd fLdR    
 

(12) 

Kde feff je koeficient efektivity podle [36], 
57,06,1  tbeff Lf  

 
(13) 

Funkce mezního stavu g(X) je pak definována jako funkce základních náhodných veličin: 

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

(14) 

Parametry rozdělení pravděpodobnosti objemové hmotnosti zeminy byly získány 
vyhodnocením souborů výsledků laboratorních zkoušek z archivu laboratoře Ústavu 
geotechniky. 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 [37], [38] a statistickou analýzou dat z těchto prací. Kořenová délka 
byla 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. V tabulce Tab. 8 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. 
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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. 8 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. 9. 

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. 9 Výsledné pravděpodobnosti poruchy a indexy spolehlivosti 

 

Odhadnutá pravděpodobnost poruchy stanovená při uvažování modelové varianty A) je při 
porovnání s normovými požadavky 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 například 
metody typu P-box [39], [40], 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 
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disertační práce je provedení statistické analýzy, nejsou zde další pravděpodobnostní postupy 
rozpracovány. 

5.6. Aplikace pro vedení záznamu o zkoušce  

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. 
Příklad protokolu o typové zkoušce kotvy provedené v rámci prací na lokalitě „Lokalita 
09_Třebovice“ viz Obr. 8.  

 

Obr. 8 Protokol o typové zkoušce vytvořený pomocí vyvíjené aplikace 
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Protokol obsahuje: 

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 posunech měřených v okamžiku dosažení příslušné hladiny napínací síly v daném 
zatěžovacím stupni a dále 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 
vztahem (6). 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   podle vztahu (5) pro sílu odpovídající 100 % PP a rozbalovací seznam    
pro volbu výsledku zkoušky (OK / Not OK). 

 

 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 
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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. 

Dále byl navržen postup využívající prostředky matematické statistiky a statistických 
simulačních metod, kterým byla data z analyzovaných protokolů zpracována. Navržený postup 
uvažuje mobilizaci plášťového tření a porušování tělesa injektáže během napínání kotvy. Tento 
proces je do výpočtu zaveden pomocí tzv. zjevné volné délky Lapp, 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 α, 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 sice že s větší 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.  
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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 vyhodnocován (ve smyslu 
porovnání dosažených hodnot s akceptačními kritérii, stanovení síly na mezi tečení, únosnosti 
kořene kotvy atd., v závislosti na zvoleném zkušebním postupu). 

 

 Význam práce pro praxi 
Výsledkem statistické analýzy je přehled smluvních plášťových tření použitelných pro návrh 
únosnosti horninových kotev, viz Tab. 4 a Tab. 5. 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) [12] se charakteristické hodnoty geotechnických parametrů při použití statistických 
metod mají odvodit tak, že vypočtená pravděpodobnost horší hodnoty řídící výskyt 
uvažovaného mezního stavu nedosáhne větší hodnoty 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. 

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 mohou být i samotné představené metodiky, které 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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 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. 


