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PŘÍSPĚVEK K STANOVENÍ ÚNOSNOSTI ZEMINOVÝCH KOTEV 
 
Abstract: 
 
The contribution displays the outputs of the bearing capacity of an anchor embedded in soil ground. 
They were derived from numerical FEM models specifying the features essential for both soil 
ground and anchor. The emphasis is drawn to the development of soil strain state surrounding the 
anchor along due to incremental tension loading on anchor heads.  The evaluation of bearing 
capacity results from the strain path course.  
 

. 
Nasazení kotev  a  svorníků do prostředí nesoudržných a soudržných zemin, sloužících buď 

samostatně - individuálně (hřebíkování svahů, zářezů, násypů v zeminách), nebo jako součást 
složitějších geotechnických konstrukcí (sanační podchycovací konstrukce, stabilizace a podpora  
primárního ostění podzemních děl lokalizovaných v malých hloubkách pod povrchem v pokryvu), 
se v současné době stalo naprostou samozřejmostí.  

Využití  a uplatnění rozsáhlých mnohaletých teoretických i praktických poznatků a 
technologií nabytých při výzkumu a úspěšném praktickém použití svorníků a kotev  v prostředí  
skalních horninách je pro zeminové prostředí značně omezeno. Ze zásadního kvalitativního rozdílu 
obou typů prostředí plynou některé významné odlišnosti, jak v oblasti technologie a konstrukce 
kotev, tak i ve formách činnosti  kotev v zeminovém prostředí.  

 
- instalace svorníků do vývrtů je možné provádět jen v soudržných zeminách, v nesoudržných 

zeminách je potřeba vývrt pažit (technologicky, časově, ekonomicky náročnější), nebo 
používat samozávrtné, injektovatelné kotvy 

- instalace tyčových forem kotev a svorníků bez nutnosti provedení vývrtu, přímé zavrtávání  
a vtlačování kotev a svorníků   

- současně se  zavrtáváním  a vtlačováním probíhá  proinjektovávání zeminového prostředí, 
které tvoří integrální součást systému ukotvení 

- aplikace forem ukotvení lokálně extrémně zatěžujících prostředí je  s ohledem na pevnostní 
parametry zeminového prostředí nevhodné  

- vhodné jsou formy plošného ukotvení, které je realizováno celým povrchem kotevního 
elementu (frikční svorníky, lepené a injektované svorníky)  a  plně využívající  kotvícího 
potenciálu prostředí, který je dán hodnotami tření a soudržností na kontaktu mezi kotevním 
elementem a prostředím, nebo na rozhraní přechodu mezi proinjektovanou oblastí a 
prostředím  

- velikost plochy ukotvení-délka svorníku je rozhodující subjektivní činitel aktivně ovlivňující 
únosnost  

- plošné formy ukotvení na celém povrchu kotevního elementu nejsou vhodné k silovému 
předepnutí a nelze jimi do prostředí vnášet stabilizační napětí 

- dokonalý celoplošný kontakt kotevního elementu s prostředím způsobuje rovnoměrnější 
rozložení jeho vlivu a intenzivnější zásah do  vývoje deformačních procesů probíhajících v  
prostředí obklopujícím kotevní element 

 



Následující příspěvek uvádí některé výsledky výzkumu modelování chování svorníků a 
kotev v zeminovém prostředí. Pozornost prováděného výzkumu je soustředěna na problematiku 
stanovení únosnosti kotev a  svorníků na základě modelových výpočtů na matematickém modelu 
z následujících hledisek: 

 
- vlivu objektivních podmínek 

- pevnostní a přetvárné vlastnosti prostředí (soudržné a nesoudržné zeminy) 
- stavu napjatosti v prostředí (geostatická, konstantní) 

  
- vlivu subjektivních podmínek 

- typu kotev a svorníků z hlediska forem ukotvení (frikční, lepené, injektované, 
zavrtávané, zarážené)  

- u forem lepených a injektovaných délce úseku ukotvení (částečné, úplné)  
- u injektované formy ukotvení hloubce proinjektování prostředí a tvaru proinjektované 

oblasti 
  

Únosnost kotev je šetřena pro dva základní typy  prostředí – zeminu nesoudržnou a zeminu 
soudržnou - pro následující charakteristické situace: 
 

a) svorník - původní prostředí (zavrtaná, zaražená kotva) 
b) svorník - pojivové mezikruží - původní prostředí (kotva umístěná do vývrtu a v prostředí 

ukotvená pojivem po celé své délce) 
c) svorník - proinjektované prostředí - původní prostředí (zavrtávaná a proinjektovaná kotva),  
d) situace c) je dále ještě podrobněji rozpracována na dílčí varianty s ohledem na délku úseku a 

hloubku dosahu proinjektování,  
 

 Praktické šetření vlivu délky kotvy a  formy  ukotvení v prostředí  na její únosnost bylo 
uskutečněno na matematickém pružno-plastickém axiálně symetrickém modelu MKP programem 
PHASE

2D
. Kotva byla umístěna vertikálním způsobem v geostatickém napěťovém poli. V bodě 

výstupu z prostředí byla postupně zatěžována tahovou silou. Pozornost byla věnována především 
axiálnímu posunu kotvy a deformačnímu chování prostředí a vývoji stavu porušenosti  prostředí 
v oblasti obklopující  kotvu.  

Stanovení únosnosti kotvy na základě výsledků matematického modelování vychází 
z kombinovaného přístupu.  Hodnoceny jsou deformace prostředí  a  stav porušenosti (použito je 
Mohr-Coulombovo pevnostní kritérium porušení), event. změny-pokles hodnot tzv. SF. parametru 
(Strength Factor), který je definován poměrem stavu napjatosti na mezi pevnosti ke stavu napjatosti 
vypočtenému. Hodnoty SF<1 signalizují stav porušení. 
 

Výsledky řešení únosnosti pro kotvu (ocelová tyč o průměru 32 mm) o délce 3,0 m  
v situacích: 

 
a) frikční forma ukotvení 
b) (poloměr vrtu 0,05 m) 
c) (délka proinjektování kořene kotvy 0,5 m a poloměr oblasti dosahu proinjektování 

0,05 m)  
d) (dtto „c)“, poloměr oblasti dosahu proinjektování 0,1 m) a pevnostní a přetvárné 

vlastnosti zemin (viz.  tabulka č.1 ) jsou prezentovány v následující sérii grafů. 
 
 
 
 



Tabulka č.1 
typ zeminy nesoudržná soudržná 
γ [kNm-3] 0,0195 0,0195 
E [MPa] 40 10 
μ 0,3 0,35 

σtah[MPa] 0 0 
φ[˚] 35 21 

c[MPa] 0 0,06 
δ[˚] 4 3 
φres[˚] 28 16 

cres[MPa] 0 0 
 
Na obrázcích č.1 a 2 jsou uvedeny výsledky výpočtu deformace prostředí. Série  grafů 

zachycuje průběh závislosti posunů a deformace prostředí na hodnotě tahového zatížení v linii 
podél celého rozhraní s kotvou včetně úseku 1 m za konec kořene kotvy. Sledování závislosti 
vývoje deformací na tahovém zatížení kotvy v úseku pod patou kořene kotvy vyplývá ze 
skutečnosti, že na tomto úseku  deformace prostředí citlivě zřetelně a jednoznačně reagují na 
zatížení kotvy. Tuto skutečnost není možné pominout a lze i prakticky využít pro stanovení 
únosnosti kotvy. 

Obrázek č.3 uvádí souhrnné srovnání výsledků deformace prostředí v patě kořene kotvy  pro 
řešené situace.  
  

Z graficky prezentovaných výsledků na obr.1, 2 a 3  vyplývají následující poznatky: 
 

- v obou typech zemního prostředí se kotva i prostředí na rozhraní s kotvou  axiálně 
rovnoměrně  posouvají 

- hodnota posunu je závislá na velikosti tahového zatížení 
- přírůstky hodnot posunů jsou do určité-kritické velikosti tahového zatížení úměrné hodnotě 

tohoto zatížení 
- v nesoudržných zeminách při překročení kritické velikosti tahového zatížení dochází k 

prudkému zlomu a výraznému nárůstu posunu 
- u soudržných zemin není  kritická hodnota jasně zřetelná neboť nárůst velikosti posunů je 

při konstantních přírůstcích velikosti tahových zatížení jen pozvolný a nevýrazný 
 
- proinjektování kořene kotvy vede ke zvýšení hodnoty kritického tahového zatížení v obou 

typech zemin 
- u soudržných zemin proinjektování kořene vede ke změně charakteru průběhu závislosti 

mezi posunem a ztížením,  tato závislost se svým průběhem přibližuje závislosti v 
nesoudržné zemině, zřetelněji se vymezuje hodnota kritické velikosti zatížení 

- růst poloměru dosahu proinjektování vede ke zvyšování hodnoty kritického tahového 
zatížení 

 
Obrázek č. 4 a 5 uvádí výsledky stavu porušenosti prostředí při zatěžování kotvy. Hodnocení 

stavu porušenosti je opět prováděno pro oblast  rozhraní mezi kotvou a prostředím.  Stupeň stability 
hodnocený parametrem SF není vyjádřen v absolutních hodnotách tohoto parametru, ale relativně. 
Hlavním důvodem relativního vyjádření je skutečnost, aby bylo umožněno   provést srovnání stavu 
porušenosti a jednotně vyjádřit změny, ke kterým dochází v prostředí při zatěžování kotvy tahem  
pro oba základní typy zemin.  Při absolutním vyjádření parametru porušenosti SF mezi oběma 
základními typy zemin existuje výrazný rozdíl, jehož hlavní příčinou je absence soudržnosti u 
nesoudržných zemin a důsledkem toho je, že absolutní hodnoty SF jsou pro nesoudržné zeminy   



několika násobně nižší než pro soudržné zeminy, což by mohlo vést při zobecňování k zavádějícím 
závěrům. Za základní úroveň (100%), k vyjádření relativních změn a stavu porušenosti, jsou  vzaty 
absolutní hodnoty parametru  SF situace primární napjatosti bez působení vlivu zatěžované kotvy. 

Relativní hodnoty parametru SF    v prostředí podél rozhraní s kotvou jsou na obr.3 
vyjádřeny v závislosti na hodnotách tahového zatížení kotvy. Průběh hodnot relativního faktoru SF 
se mění a má  odlišný a charakteristický průběh závislý   na hodnotě tahového zatížení. Pro nižší 
velikosti tahového zatížení mají relativní hodnoty SF na krátkém úseku pří  ústí kotvy  nulovou 
hodnotu ( porušení prostředí), dále následuje přechodná oblast na, které relativní hodnota parametru 
SF stoupá a  na  jejím konci dosáhne původní úrovně. Pro vyšší hodnoty   tahového zatížení kotvy 
se od ústí kotvy dále prodlužuje úsek porušení prostředí. Na následujícím přechodném úseku  
relativní hodnota parametru SF opět stoupá. Nedosáhne však již původní úrovně a ustálí se na 
hladině nižší.  Pří dalším přírůstku tahového zatížení kotvy předchozí trend vývoje je zachován, růst 
úseku porušení, ustálení na nižší úrovni. V patě kořenu kotvy však nově dochází k poklesu relativní 
hodnoty SF. Pokles může dosáhnou až k nulové hodnotě. 

Podobně, jak tomu je u průběhu posunů a deformací i zde proinjektování kořene kotvy 
kladně ovlivňuje vývoj faktoru SF. Na obecném charakteru vývoje hodnoty parametru SF se 
neprojevil vliv  rozdílů  mezi soudržnou a nesoudržnou zeminou. Oba základní typy prostředí se 
budou porušovat podle stejného schématu. 

Únosnost kotev v zeminovém prostředí tedy může být stanovena, jako kritická velikost 
tahového zatížení, určená na základě průběhu hodnot deformací v patě kořene kotvy.  

Využití průběhu hodnoty faktoru SF nabízí k stanovení únosnosti kotvy několik kritérií: 
 

- taxativní stanovení délky úseku při ústí kotvy, na kterém je dovolen vznik porušení. 
- okamžik, kdy dojde v patě kořene kotvy k  poklesu hodnoty relativního faktoru SF vzhledem 

k ustálené úrovni před ní 
- v místě paty kořene kotvy hodnota relativního faktoru SF klesne na nulu. 
- hodnota relativního faktoru SF je rovna nule po celé kotvy 
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