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Anotácia 

 Minárik M.: Studie k problematice brownfields v lokalitě Ostravy s ohledem na 

aplikované geotechnické postupy, Ostrava: VŠB – TUO, Bakalářská práce, 2014, 53 s. 

Táto bakalárska práca je zameraná na problematiku brownfields s dôrazom na použité 

geotechnické postupy na vybratej konkrétnej lokalite v Ostrave. V práci je stručne predstavená 

samotná problematika brownfields, záujmová oblasť a vybratá konkrétna stará záťaž – 

brownfield Karolina. Na nej je objasnená aplikácia a výpočet štetovnicových stien. V programe 

GEO5 sú navrhnuté tri modelové situácie. Pre tieto tri varianty sú na základe výpočtov 

programu a ručným posúdením navrhnuté základné parametre štetovníc a ich kotvenia. 

Nakoniec je v práci zhodnotenie návrhu z technického a ekonomického hľadiska. 

Kľúčové slová 

Brownfields, Ostrava, Karolina, GEO5, štetovnicová stena 

 

 

Abstract 

 Minárik M.: Study of the Issue of Brownfields in Ostrava with Respect to the Applied 

Geotechnical Procedures, Ostrava: VŠB – TUO, Bachelor thesis, 2014, 53 pages. 

This bachelor thesis is focused on the issue of brownfields with emphasis on 

geotechnical procedures used on the selected specific site in the Ostrava. The thesis shortly 

introduces issue of brownfields, the area of interest and the selected specific contaminated sites 

- brownfield Karolina. There is clarified application and calculation of sheet pile walls. In the 

software GEO5 are designed three model situations. For these three variants are designed basic 

parameters of sheet piling and anchoring based on calculations of software and manual 

assessment. Finally there is an evaluation from a technical and economic perspective. 
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Brownfields, Ostrava, Karolina, GEO5, sheet pile walls



Bakalárska práca 
 

5 

 

Obsah 

 

1 ÚVOD ................................................................................................................................. 8 

2 BROWNFIELDS ................................................................................................................ 9 

2.1 Definícia pojmov ......................................................................................................... 9 

2.2 Vznik a rozdelenie brownfields ................................................................................. 10 

2.3 Riziká a potenciál brownfields .................................................................................. 12 

2.4 Brownfields v ČR ...................................................................................................... 14 

3 OSTRAVA ........................................................................................................................ 15 

3.1 História mesta ............................................................................................................ 15 

3.2 Geologické pomery .................................................................................................... 16 

3.2 Brownfields v Ostrave ............................................................................................... 18 

4 KAROLINA ...................................................................................................................... 19 

4.1 História priemyselného areálu Karolina .................................................................... 19 

4.2 Dekontaminácia a sanácia areálu ............................................................................... 21 

4.3 Projekt Nová Karolina ............................................................................................... 23 

4.4 Základové pomery záujmovej oblasti ........................................................................ 24 

5 ŠTETOVNICOVÉ STENY .............................................................................................. 26 

5.1 Základná charakteristika ............................................................................................ 27 

5.2  Použitie štetovníc a ich monitoring ........................................................................... 28 

5.3 Zásady výpočtu votknutých pažiacich konštrukcií .................................................... 31 

5.4 Kotevné systémy ........................................................................................................ 34 

6 MODELOVÁ ANALÝZA v GEO5 ................................................................................. 37 

6.1 Software použitý pre výpočet .................................................................................... 37 

6.2 Vstupné údaje a základné výsledky ........................................................................... 38 

7 NÁVRH ŠTETOVNICOVEJ STENY.............................................................................. 40 

7.1 Štetovnicová stena bez kotiev .................................................................................... 40 



Bakalárska práca 
 

6 

 

7.2 Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade votknutá v päte ................................... 41 

7.3 Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade voľne uložená ..................................... 44 

8 ZÁVER ............................................................................................................................. 48 

9 ZOZNAM LITERATÚRY A ZDROJOV ........................................................................ 49 

9.1 Literatúra ................................................................................................................... 49 

9.2 Internetové zdroje ...................................................................................................... 50 

10 ZOZNAM TABULIEK ................................................................................................. 51 

11 ZOZNAM OBRÁZKOV ............................................................................................... 52 

12 ZOZNAM PRÍLOH ...................................................................................................... 53 

 

 

 

  



Bakalárska práca 
 

7 

 

Zoznam použitého značenia 

 

cef  Súdržnosť zeminy [kPa] 

Edef  Deformačný modul pružnosti [Mpa] 

f  Rovnomerné spojité zaťaženie [kN.m-1] 

OKR  Ostravsko – karvinský revír  

PPP  Public - private partnership (Verejno – súkromné partnerstvo) 

R Výpočtová pevnosť ocele v ťahu [Mpa] 

ra, rp  Ramená ťažiska k bodu otáčania [m] 

Sk  Sila, ktorú musí preniesť každá kotva [kN] 

St  Zaručená kotevná sila [kN] 

W  Prierezový modul [mm3] 

γ   Objemová tiaž zeminy v prirodzenom uložení [kN.m-3] 

γsat  Objemová tiaž zeminy plne nasýtenej vodou [kN.m-3] 

γsu  Objemová tiaž zeminy pod hladinou podzemnej vody [kN.m-3] 

δ  Trecí uhol konštrukcia – zemina [°] 

τd  Výpočtové trenie koreňa o zeminu [kPa] 

φef  Uhol vnútorného trenia zeminy [°] 
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1 ÚVOD 

 

V súčasnosti môžeme sledovať trend opätovného rozvoja a využitia území, objektov či 

areálov,  ktoré stratili svoju pôvodnú funkciu. Odohráva sa to v súvislosti s reštrukturalizáciou 

ekonomiky a zmenami politických systémov jednotlivých štátov.  

Brownfields sa vo svete riešia už viac ako sto rokov, v Českej republike sa táto 

problematika začala objavovať oveľa neskôr v nadväznosti na oneskorené ekonomické 

a politické zmeny. O to dôležitejšie je riešenie problémov dotýkajúcich sa brownfields pre našu 

generáciu.  

Ostrava je jednou z oblastí v Českej republike, ktoré sú najviac zasiahnuté presunom 

hospodárskych záujmov od poľnohospodárstva cez priemysel až v súčasnosti k službám, 

obchodu či verejnej správe. Práve táto skutočnosť bola podnetom pre výber lokality Ostravy 

k riešeniu v tejto bakalárskej práci. 

Je možné namietať, že brownfields a geotechnika nemajú veľa spoločného. Avšak pri 

riešení brownfields je dôležitá práve multidisciplinarita. Pri obnove skôr využitých území je 

možné stretnúť celú radu geotechnických problémov. Keďže najviac znehodnotené je podložie, 

najväčšie problémy sa vyskytujú pri výkopových a zakladacích prácach. Výber konkrétneho 

brownfieldu Karolina nie je náhodný. Základová pôda tu bola významne kontaminovaná, preto 

boli zemné práce veľmi náročné. Bolo potrebné využiť celý rad geotechnických postupov. 

V tejto práci je zhodnotený ten najčastejšie používaný – štetovnicové steny. Cieľom je 

pomenovať a posúdiť rôzne varianty realizácie toho paženia, a zhodnotiť ich z hľadiska 

technického a ekonomického. 
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2 BROWNFIELDS 

 

2.1 Definícia pojmov 

 

Pojem „brownfields“, prípadne v USA „brownfield sites“, je prevzatý z anglického 

jazyka, v doslovnom preklade znamená hnedé polia. Tento termín vychádza z farby, ktorú majú 

opustené pozemky na satelitných snímkach. Presná definícia však nie je jednotná vo svete, 

dokonca ani v rámci jednotlivých ministerstiev zaoberajúcich sa touto problematikou v Českej 

republike. Ministerstvo pre miestny rozvoj pracuje s pojmom deprimujúce zóny, zatiaľ čo 

Ministerstvo životného prostredia označuje brownfields ako narušené pozemky.  

V Európe sa najviac ujali dve definície. Prvá je od Organizácie pre hospodársku 

spoluprácu a rozvoj (OECD): „Brownfields sú pozemky a nehnuteľnosti, nachádzajúce sa 

vnútri urbanizovaného územia, ktoré stratili svoju funkciu a využitie a pravdepodobne obsahujú 

ekologickú záťaž.“ V rámci európskej pracovnej skupiny Contaminated Land Rehabilitation 

Network for Environmental Technologies (CLARINET) sú brownfields definované takto: 

- sú zaťažené predošlým využitím miesta alebo plôch v okolí 

- sú opustené a nedostatočne využívané 

- majú reálny alebo pravdepodobný problém s kontamináciou 

- väčšinou ležia v urbanizovanom území [10] 

V Spojených štátoch amerických platí od 11. Januára 2002 zákon Small Business 

Liability Relief and Brownfields Revitalization Act: „Brownfield znamená nehnuteľnosť, 

ktorého rozvoj, obnova alebo nové využitie môže byť komplikované prítomnosťou alebo 

potenciálnou prítomnosťou nebezpečných látok, znečisťujúcich látok alebo kontamináciou.“ 

[14] 

Pre Českú republiku je v súčasnosti oficiálna definícia pojmu daná rozvojovým 

dokumentom Ministerstva priemyslu a obchodu z roku 2008, tzv. „Národní strategie regenerace 

brownfieldů“: „Brownfield je nehnuteľnosť (pozemok, objekt, areál), ktorá je nedostatočne 

využívaná, zanedbaná a môže byť aj kontaminovaná. Vzniká ako pozostatok priemyslovej, 

poľnohospodárskej, rezidenčnej, vojenskej alebo inej aktivity. Brownfield nie je možné vhodne 

a efektívne využívať, bez toho, aby prebehol proces jeho regenerácie.“[10] 
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S problematikou brownfields však úzko súvisia aj ďalšie pojmy, ktoré je potrebné 

vysvetliť:  

Územie – z ekonomického pohľadu sa jedná o ekonomický statok, ktorý je predmetom 

ekonomických vzťahov a výrobným faktorom. Z pohľadu ekologického sa považuje územie za 

prírodný zdroj, ktorý je vyčerpateľný. [5] 

Greenfields – pojem, ktorý je z určitého pohľadu opakom brownfields. Jedná sa 

o plochy, ktoré dosiaľ neboli zastavané. U nás sa tento výraz nepoužíva často, častejšie 

hovoríme o výstavbe „ na zelenej lúke“. 

Blackfields – územia s vysokou mierou kontaminácie, kde je dekontaminácia tak časovo 

a finančne náročná, že tým vytvára prekážku pre nové využitie lokality. 

Pre nehnuteľnosti po banských podnikoch sa často používajú dva pojmy, V USA je to 

„Coal mine brownfields“, v Európe skôr „Colliery brownfields“.  

 

 

2.2 Vznik a rozdelenie brownfields 

 

Brownfields vznikajú väčšinou vplyvom celej rady politicko-ekonomických zmien. My 

tento fenomén môžeme vnímať v posledných dvoch desaťročiach veľmi intenzívne, keďže si 

ešte pamätáme prechod zo systému plánovanej ekonomiky do trhovej. Za socializmu bola 

výroba regulovaná podľa plánov a kvót. To samozrejme prinieslo nesprávne, nepružné odhady 

o požiadavkách „trhu“. Suroviny a výrobky bolo potrebné skladovať, a keďže samotné podniky 

nikomu nezodpovedali za priestorové a finančné nároky výstavby týchto skladov, budovali sa 

neúmerne veľké areály, často niekoľkonásobne väčšie ako podobné podniky s porovnateľnou 

produkciou v kapitalistických ekonomikách. [5] 

Za typické, všeobecne známe brownfields sú považované najmä nedostatočne 

využívané, prípadne úplne opustené priemyslové areály. Po tom, ako bola v roku 2004 

ukončená povinná základná vojenská služba však vzniklo veľké množstvo opustených plôch 

práve po armáde, či už to boli samotné kasárne alebo rozsiahle areály. Najmä na vidieku sú 

veľkými starými záťažami objekty a areály bývalých poľnohospodárskych družstiev. Do 

budúcnosti, po vyriešení majetko - právnych sporov treba počítať aj s železničnými záťažami. 
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Medzi brownfields však môžeme zaradiť aj opustené školy, nemocnice, väznice alebo objekty 

slúžiace pre ubytovanie a spoločenský život. Špeciálnym typom sú objekty starých banských 

diel. [1] 

Ako sa pojem brownfields ťažko jednotne definuje, tak je to podobné aj s rozdelením 

starých záťaží. Existuje mnoho delení, od možností financovania, cez druhy kontaminácie až 

k budúcemu využitiu. Pre potreby tejto práce sú brownfields rozdelené podľa pôvodného 

využitia (Obr. 1), a to z dôvodu, že táto klasifikácie pomôže pochopiť samotný vznik 

brownfields. Aj z tohto pohľadu je možné nájsť rozdelenia obšírnejšie, často krát však menej 

prehľadné. 

Obr. 1: Klasifikácia brownfields podľa pôvodného využitia [6] 
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2.3 Riziká a potenciál brownfields 

 

Riziká (Tab. 1), ktoré so sebou nesie opätovné využitie skôr urbanizovaného územia 

určite nie sú zanedbateľným problémom. Sú dôvodom, prečo sa investori brownfieldom 

obracajú chrbtom, najmä pri porovnaní s výstavbou na zelenej lúke. Dôležitá je skutočnosť, že 

brownfields zdieľajú s greenfields rovnaký realitný trh.  

Bežné projektové riziká Dodatočné riziká pri rozvoji brownfields 

Riziko realitného trhu Riziko celkovej deprivácie oblasti 

Riziko konceptu projektu Technické riziko ekologického poškodenia 

Riziko miery skúsenosti investora Zodpovednostné riziká ekologického poškodenia 

Riziko časového faktoru Riziko komplikovaných majetko-právnych vzťahov 

Riziko finančného trhu Riziko zvýšenej časovej náročnosti projektu 

Právne riziká Riziká vyššej finančnej náročnosti projektu 

Dodávateľské riziká Riziká vyššej ceny financovania projektu 

Príjmové riziká Riziko zvýšenej koordinačnej komplexnosti projektu 

 Časové riziko spojené s možnou zmenou priorít 

realitného trhu 

Tab. 1: Rozdiel medzi projektom na zelenej lúke a brownfields [1] 

Ako je v dnešnej dobe zvykom, panuje najmä medzi potencionálnymi investormi 

a zodpovednými osobami v štátnej správe nesprávny názor, že najväčšou bariérou 

znovuvyužitia brownfields sú peniaze. Aj keď je finančné hľadisko určite dôležité,  

podstatnejšie je nastavenie vhodných priorít, stratégie, právneho rámca a prístupu všetkých 

dotknutých osôb. Je to zreteľné z rôznych príkladoch zo zahraničia, kde finančné prostriedky 

naozaj neboli problémom. Vo Veľkej Británii niektoré programy podporujúce brownfields 

v konečnom dôsledku spôsobili vznik nových brownfields inde, vo Francúzsku aj s podporou 

štrukturálnych fondov boli doslova zdemolované časti historických industriálnych pamiatok. 

Neexistuje komplexný návod ako s brownfieldmi pracovať, určite však aj tu platí, že je 

efektívnejšie sa učiť z cudzích chýb ako z tých vlastných. Je však nutné si uvedomiť, že nie 

všetky brownfields sa dajú regenerovať, z rôznych dôvodov niektoré z nich svoje nové využitie 

nenájdu. [1] 

Za najväčšie bariéry opätovného rozvoja brownfields sa považujú tie, ktoré najviac 

brzdia investorov. Sú to určite nejasné vlastnícke vzťahy, ktoré vznikli najmä v období 
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privatizácií a reštitúcií. Veľké areály či objekty, často vybavené dostačujúcou infraštruktúrou, 

boli rozdelené a rozpredané po malých častiach, čo znepríjemňuje život potenciálnym 

záujemcom o obnovu.  

Veľkým problémom je aj kontaminácia, či už sa jedná o znečistenie pôdy, vôd alebo 

pozostatkov zo zbúraných objektov. Jej výskyt či rozsah nezistíme bez nákladného prieskumu, 

investícia bez neho však často prinesie nečakané výdavky. Existuje možnosť, že kontaminácia 

by na danom pozemku sama o sebe neškodila, avšak s prúdením podzemných a povrchových 

vôd môže táto záťaž spôsobiť ohrozenie na živote a zdraví ľudí nielen na území brownfieldu, 

ale aj za jeho hranicami. Práve v tom bolo veľké nebezpečie bývalého brownfieldu Karolina, 

ktorému sa venujú nasledujúce kapitoly. Nie každý typ horninového prostredia je z tohto 

pohľadu nebezpečný, aj preto je však dôležitý kvalitný a podrobný prieskum. Podobné 

problémy spôsobuje kontaminácia aj v záplavových oblastiach. Typ kontaminácie závisí od 

predchádzajúceho využitia objektov, ale najčastejšie sa vyskytujú karcinogénne 

polyaromatické a chlórované uhľovodíky, fenoly, čpavok, naftalín, kyanidy a pesticídy. Všetky 

vyskytujúce sa bariéry revitalizácie brownfields ukazujú, že tento problém je dôležité riešiť na 

širokej medziodborovej a medziprofesnej báze. [1] 

I napriek všetkým rizikám a nepríjemnostiam spojenými s brownfields je ich potenciál 

významný. Územie je obmedzený, neobnoviteľný a poškoditeľný prírodný zdroj. Regeneráciou 

brownfields obmedzujeme zaberanie územia na zelených lúkach (greenfields), a vytvárame tak 

podmienky pre regeneráciu krajiny a živej prírody. [5] Aj pri absencii ekologického pohľadu 

sú príležitosti ktoré brownfields ponúkajú veľké. Platí to najmä pre staré záťaže v centrách 

miest a obcí, kde majú opustené plochy negatívne ekonomické účinky. Regeneráciou môžeme 

priniesť nové daňové príjmy, pracovné miesta, zelené plochy či bytové jednotky. Z toho 

všetkého vyplýva, že prvý krok pri rozvoji starých záťaží by mal vykonať verejný sektor, či už 

štát alebo samospráva. Týmto krokom je vytvorenie vhodných podmienok pre súkromných 

investorov, prípadne spolupráca s nimi na celom projekte, buď formou dnes obľúbených PPP 

(Public – Private Partnership) projektov, alebo inak. 
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2.4 Brownfields v ČR 

 

 Z mnohých  dôvodov zaberajú brownfields podstatnú časť zastavaného územia v našich 

mestách. Systematický prístup k brownfieldom je základným predpokladom pre úspešné 

riešenie tohto problému na národnej úrovni. Prvým krokom takéhoto prístupu je všade vo svete 

inventarizácia existujúcich starých záťaží. Tá však nie je jednoduchá už len preto, že narušený 

pozemok v jednej lokalite nemusí byť brownfieldom v druhej. Je teda veľkým problémom 

identifikovať čo brownfield je, a čo ešte nie. V Českej republike sú brownfields väčšinou málo 

využívané a polorozbité, nie však úplne opustené, prázdne a rozbité areály. [1] 

Vyhľadávacia štúdia pre lokalizáciu brownfieldov v ČR spracovaná agentúrou 

CzechInvest v rokoch 2005 – 2007 je prvým celoštátnym súpisom. Hovorí o celkovom počte 

2355 brownfieldov s rozlohou 10 326 ha so zastavanou plochou takmer 421 ha. Táto štúdia 

zamerala všetky deprimujúce zóny väčšie ako 1 ha na území všetkých krajov okrem Prahy. 

Takisto však nezahrňuje tzv. „ťažobné brownfields“. Celkový počet je teda oveľa väčší, 

uvádzajú sa rôzne odhady - 8,5 – 12 tisíc lokalít o celkovej rozlohe 27 – 38 tisíc ha. Všetky 

základné štatistiky sú uvedené na internetových stránkach agentúry CzechInvest, kde sa 

nachádza aj aktualizovaná Národná databáza brownfields. [15] 

 Táto štúdia ukázala, že priemyselné brownfields netvoria väčšinu, ako sa predpokladalo, 

vyrovnávajú sa im brownfields poľnohospodárske (Obr. 2), a to najmä na vidieku.  

Obr. 2: Brownfields v ČR podľa pôvodného využitia [5] 
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3 OSTRAVA 

 

 Ostrava leží na severovýchode Českej republiky, v Ostravskej panve, na sútoku riek 

Odra, Opava, Ostravice a Lučina. Je tretím najväčším mestom republiky s výhodnou 

strategickou polohou. Nachádza sa 10 kilometrov južne od hranice s Poľskom a 50 km západne 

od hranice so Slovenskom. Je metropolou Moravskoslezského kraja, tvorí ju 23 mestských 

obvodov. [13] Základné údaje o meste sú uvedené v Tab. 2.  

 

Rozloha 214, 22 km2 

Počet obyvateľov 304 136 (k 1.1. 2014) 

Hustota osídlenia 1500 obyv./km2 

Priemerná ročná teplota 8,6 °C 

Priemerná nadmorská výška 227 m n. m. 

Priemerný úhrn ročných zrážok 705 mm 

Tab. 2: Základné údaje o meste Ostrava [13] 

 

3.1 História mesta 

 

 Ostrava dostala svoje meno podľa rieky Ostravice (pôvodne Ostrá), ktorá ju rozdeľuje 

na dve časti – moravskú a sliezsku.  Prvé doložené osídlenie územia, na ktorom leží mesto 

Ostrava, sa datuje už v staršej dobe kamennej. Početné archeologické nálezy dokazujú, že na 

vrchu Landek mali táboriská lovci mamutov. Archeológovia našli dôkazy, že už v tej dobe 

používali uhlie z ložísk vychádzajúcich na povrch ako palivo. Jedná sa o prvé doložené použitie 

čierneho uhlia na svete. Ostrava sa rozvíjala práve z bájneho vrchu Landek, v 13. storočí tu 

založil kamenný hrad český kráľ Přemysl Otakar II. [13] 

 Predpokladá sa, že už v 12. storočí sa na území Moravskej Ostravy nachádzala 

slovanská osada, ktorá stála na hranici českého štátu. Rieka Ostravice bola do roku 1327 štátnou 

hranicou, neskôr zemskou hranicou Moravy a Sliezska. Cez toto územie prechádzala významná 

cesta zo Saska do Těšína. Prvé písomné zmienky o obci pochádzajú z roku 1267 zo závete 

olomouckého biskupa Bruna. Dnešnej Moravskej Ostrave bol štatút mesta udelený ešte pred 
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rokom 1279. Jadro mesta tvorilo štvoruholníkové námestie (dnešné Masarykovo námestie). 

V druhej polovici 14. storočia boli vybudované mestské hradby, ktoré dnes pripomína len názov 

ulice Na hradbách a fragment v blízkosti kostola sv. Václava, ktorý je spolu so zámkom jedinou 

kamennou stavbou v meste. [7] 

 Zlomovým momentom v histórii mesta, ktorého hospodárstvo bolo založené najmä na 

poľnohospodárstve či zriedka aj remeselnej výrobe, bol objav uhlia v roku 1763 v údolí Burňa. 

Tento nález však nebol dielom náhody, pokyn k rozsiahlym prieskumom vydala cisárovná 

Mária Terézia. Na to neskôr naviazal rozvoj železiarní a Ostrava sa stala typicky priemyselným 

mestom. Rozvoj mesta bol na začiatku 19. storočia chaotický, trápilo ho aj neznesiteľné 

znečisťovanie životného prostredia. Majitelia šachiet a koksovní sa neriadili žiadnymi zákonmi, 

trápili Ostravu spaľovaním čierneho uhlia, poddolovaním a nesystematickým zakladaním háld. 

Tak bola Ostrava známa v širokom okolí, hovoria o tom dobové správy z tlače: „Hneď jeden, 

hneď viacero domov jedno a dvojpodlažných moderne zariadených a vypravených, a vedľa toho 

kúsok poľa; obraz mesta rastúceho bez ladu a skladu, mesta nehotového, venovaného priemyslu 

a práci.“ [7] 

V roku 1924 vznikla tzv. Veľká Ostrava zlúčením siedmych moravských obcí 

(Moravská Ostrava, Přívoz, Mariánské Hory, Vítkovice, Hrabůvka, Nová Ves a Zábřeh nad 

Odrou). To veľmi pozitívne ovplyvnilo stavebný rozvoj mesta. Po roku 1945 sa 

Československo orientovalo na rozvoj baníctva, oceliarstva a ďalších odvetví ťažkého 

priemyslu. Centrom tohto rozvoja sa stala práve Ostrava – „oceľové srdce republiky“. S tým 

prišli veľké plány prestavby mesta prvého povojnového komunistického starostu Josefa Kotasa. 

Malo byť zbúrané celé historické mesto a vyťažené uhlie pod ním. Neskoršie geologické 

prieskumy našťastie ukázali, že zásoby uhlia sú obmedzené, a tak tieto veľké plány padli. Ťažba 

uhlia definitívne skončila v roku 1994, na mieste pôvodných baní vznikli múzeá, mnoho 

priemyselných objektov a areálov však doteraz čaká na svoje nové využitie. [7] 

  

3.2 Geologické pomery 

 

 Hornosliezska panva je súčasťou kvartéru Českého masívu a Karpát. Je jednou 

z najvýznamnejších európskych limnických a paralických panví. Limnické panvy sú 

vnútrozemské, uhlie v nich vznikalo v sladkovodných jazerách, rašelinách a bažinách. Paralické 

vznikali v prímorských rovinách (lagúnach) a deltách, kde sa striedali kontinentálne a morské 



Bakalárska práca 
 

17 

 

podmienky. Väčšia časť tohto územia sa nachádza na území Poľska, česká časť, Ostravsko – 

karvinská panva, tvorí jeho juhozápadnú časť o rozlohe približne 1550 km2. [2] Hranica tejto 

oblasti však nie je na juhovýchode presne stanovená, pretože jej sedimenty sú väčšinou zakryté 

mladšími uloženinami, na povrch vystupujú veľmi obmedzene, a známe sú len z doposiaľ 

nedostatočných prieskumných vrtov alebo z banských diel. Táto časť hornosliezskej panvy sa 

najčastejšie označuje ako ostravsko – karvinský revír (OKR). [4] 

 Geologické podmienky OKR sú veľmi zložité, čo je dané najmä pozíciou revíru na styku 

variského Českého masívu a vonkajších príkrovov Západných Karpát. Nachádzajú sa tu veľké 

zásoby koksovateľného uhlia. 

Zo stratigrafického pohľadu je karbónsky útvar s uhoľnými slojmi tvorený ostravským 

a karvinským súvrstvím. Jeho vek sa odhaduje na 300 – 350 miliónov rokov. Staršie ostravské 

súvrstvie (paralické) sa na základe fauny a flóry radí k spodnému namuru a dosahuje mocnosť 

asi 2800 m. Karvinské (kontinentálne) sa radí k strednému a vrchnému namuru a spodnému 

wesphalu, mocnosť dosahuje 1200 m a je zachované iba v niekoľkých plošne obmedzených 

denudačných zbytkoch. [2] 

Ostravské súvrstvie je paralickou uhľonosnou molasou a delí sa na litostratigrafické 

jednotky: petřkovické, hrušovské, jaklovecké a porubské. Základné cykly sú tvorené 

opakovaným sledom : hrubozrnné bazálne pieskovce / zlepence  – prachovce s koreňmi 

uhľotvorných rastlín – uhoľná sloj – ílovce so sladkovodnou, brakickou a morskou faunou. [2] 

Tento cyklický charakter je typický pre uhľonosné cyklotémy. Cyklickosť bola spôsobovaná 

viacerými faktormi, napr. periodickými relatívnymi zdvihmi morskej hladiny, kompakciou 

preuhoľňujúcej sa rašeliny či klimatickými faktormi. [12] Uhoľné sloje vznikali v obdobiach 

tektonického kľudu a zarastania dna panvy rašeliniskom s uhľotvornou vegetáciou. Vyznačuje 

sa veľkým množstvom slojí, ich počet sa však líši podľa jednotlivých autorov. Dopita (1997) 

hovorí o 168 uhoľných slojoch. V inej literatúre sa spomína až takmer 500 slojov, z ktorých je 

však ťažiteľná len asi jedna štvrtina. [4] Kvalita uhlia je veľmi vysoká, značná časť je 

koksovateľná.  

 Uložením variskej uhľonosnej molasy bol prakticky ukončený proces variskej 

ontogenézy, počas ktorého vznikli základné rysy geologickej stavby Českého masívu. [9] 

Nadložie uhľonosného karbónu tvoria sedimenty z neogénu – ílovce a pieskovce karpatskej 

predhlubne. [2] 
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3.2 Brownfields v Ostrave 

 

 Rozvoj baníctva, strojárstva a metalurgie je charakteristickou črtou povojnovej Ostravy. 

Zarážajúci je fakt, že v týchto odvetviach bola zamestnaná až polovica obyvateľov mesta. Je 

potom zrejmé, aký dopad malo na mesto zastavenie ťažby uhlia v roku 1994. Práve v odvetviach 

postihnutých týmto aktom je samozrejmý vznik brownfields. [7] 

 Brownfields v Ostrave určite nie sú okrajovou záležitosťou. Podľa interaktívnej mapy 

brownfields v Ostrave (Obr. 3), ktorá bola spracovaná na stavebnej fakulte VŠB – TU Ostrava 

v roku 2004 a aktualizovaná v roku 2010, sa na území mesta nachádza celkom 79 brownfields. 

Zaberajú 19,04 km2, čo tvorí 8,9 % celkovej plochy mesta. [16] 

 

Obr. 3: Interaktívna mapa brownfields v Ostrave [16]  
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4 KAROLINA 

 

Najväčším, dnes už čiastočne bývalým brownfieldom na území mesta Ostrava je oblasť 

Karolina (Obr. 4). Rozkladá sa na asi šesťdesiatich hektároch v tesnej blízkosti historického 

centra mesta. Zo severu je ohraničená ulicou 28. října, na východe areálom výstaviska Černá 

louka, na juhu Frýdeckou cestou a na západe riekou Ostravice a ulicou Místecká.  

 

Obr. 4: Brownfield Karolina [17] 

 

4.1 História priemyselného areálu Karolina 

 

 Priemyselný areál Karolina (Obr. 5) sa postupne rozvíjal na území medzi ríšskou cestou 

z Opavy do Těšína a historickým jadrom Vítkovických železiarní. Nachádzal sa juhozápadne 

od Vitkovickej mestskej brány. 

 Jama Karolina je najstaršou ostravskou šachtou, už v roku 1837 bola založená 

a vyhĺbená Moravsko - Ostravskou banskou spoločnosťou juhozápadne od dnešnej ulice Na 

Karoline, kde dovtedy stál len Horný mlyn na historickom Mlynskom náhone. Bola narazená 

karbónskymi uhoľnými vrstvami s malou mocnosťou pokryvu. V roku 1843 preberá Jamu 

Karolina známa a bohatá rodina bankárov pôvodom z Frankfurtu Rothschildovci. Tí sa stávajú 
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majiteľom Vítkovických baní a hút. [7] Salomon Rothschild, jeden z piatich synov zakladateľa 

impéria Amsela Mayera Rothschilda mal na starosti podnikanie v Rakúsku, kam patril v tej 

dobe aj Moravskoslezský kraj. Práve podľa jeho ženy, Karoliny Sternovej, bola údajne 

pomenovaná jama a neskôr aj koksovňa Karolina. [17] Šachta dosiahla konečnej hĺbky až       

550 m. Okrem toho, že bola prvou v Ostrave, dosiahla aj ďalšie prvenstvá v porovnaní 

s ostatnými šachtami na moravskom území. Prvýkrát tu bola použitá veterná pec, parný stroj, 

drôtené ťažné lano či technika vodovzdornej jamovej výdrevy belgického typu. K prvému  

veľkému výbuchu banských plynov tu došlo v roku 1854. Táto nešťastná udalosť si vyžiadala 

14 obetí.  Z jamy Karolina sa do dnešnej doby nezachovalo nič. [7] 

 

Obr. 5: Priemyselný areál Karolina [18] 

 

 Koksovňa Karolina bola založená v roku 1958 západne od jamy, uhlie do nej sa 

dovážalo lanovkami z baní Trojice a Tereza, a pomocou reťazovej dráhy z jám Karolina a 

Šalamoun. Okrem primárnej funkcie, teda výroby koksu, sa v závode nachádzala aj briketáreň. 

V súvislosti s rozvojom techniky bola v roku 1905 pri koksovni postavená elektrická ústredňa. 

Koksovňa sa už od svojho vzniku rýchlo rozširovala, roku 1931 obsahovala 216 pecí. 

Prevádzka koksovne bola ukončená v roku 1964, elektrická ústredňa o desať rokov neskôr.  

 Východne od areálu jamy Karolina Prvá Rakúsko – uhorská vysokopecná spoločnosť 

v roku 1873 vybudovala Žofínsku hutu s vysokou pecou škótskeho typu. Nefungovala však 

dlho, až do roku 1880 bola v dôsledku krízy odstavená. V tomto roku bola postavená aj druhá 

pec. V Roku 1888 prechádza huta do majetku Vítkovických železiarní vlastnených 

Rothschildovcami. Fungovala až do roku 1972, kedy bola odstavená. O dva roky neskôr bola 

zbúraná. Jediným pozostatkom ostalo tzv. „Dvojhalí“, bývalá elektrocentrála a ústredňa 

Žofínskej hute. Dnes sú chránenými pamiatkami. [7]  
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4.2 Dekontaminácia a sanácia areálu 

 

 Sanácia celého areálu Karolina bola dokončená v roku 1990. Navrhovaný projekt zóny 

pre bývanie však nebol schválený mestským hygienikom, po problémoch spojených 

reštrukturalizáciou celého systému bol v roku 1994 schválený Územný plán mesta Ostravy, 

v ktorom sa počíta s územím Karoliny pre potreby rozšírenia centra mesta. Oblasť však bola 

výrazne kontaminovaná, dokonca sa o nej hovorilo ako o blackfielde. Následne sa začalo 

s prieskumom kontaminácie geoprostredia a návrhom sanačných limitov. 

 Spoločnosťou AQ – test Ostrava, ktorá vykonávala prieskum na základe objednávky 

dielčieho vlastníka pozemkov – OKD, bola dokázaná rozsiahla kontaminácia zemín zátekmi 

dechtových látok a dechtových látok vo voľnej fáze (DNAPL). Bola viazaná predovšetkým na 

hlavnú štrkovú zvodeň údolnej terasy Ostravice, a to v hĺbkach od 4 do 8 m pod terénom. 

Hlavnými organickými škodlivinami v zeminách boli polyaromáty, fenoly a aromáty. 

Anorganická kontaminácia bola preukázaná v zanedbateľnej miere. Za súčasť degradácie 

horninového prostredia boli považované aj výskyty odpadov z pôvodnej výroby a odpady 

z asanácie.  Záverečná správa prieskumu z roku 1996 ďalej hovorí o kontaminácii podzemných 

vôd. Bola overená veľkoplošná kontaminácia podzemnej vody rovnako polyaromátmi, 

aromátmi a fenolmi. Anorganická kontaminácia bola spôsobená amóniovými ióny a kyanidmi. 

Migračné rýchlosti sa pohybovali v rozmedzí 1 až 3 m ročne.  V správe boli zhodnotené riziká 

plynúce z kontaminácie a navrhnuté sanačné limity. [9] 

 Na základe prieskumu boli dekontaminačné práce započaté v roku 1998. Tento proces 

bol zdĺhavý, náklady takmer 2 miliardy korún hradil Fond Národního Majetku. K dosiahnutiu 

stanovených limitov boli použité rôzne metódy, okrem iných odťaženie zemín, termická 

desorpcia, odčerpávanie pôdneho vzduchu a podzemnej vody, vyhĺbenie a vybudovanie 

podzemných tesniacich stien a drenáží, monitorovacie vrty či matematické modelovanie.  

Samotné práce boli ukončené v roku 2006, po nich však nasledoval postsanačný monitoring 

zameraný najmä na podzemné vody. Ten bol ukončený v roku 2010. Za celú dobu neboli zistené 

žiadne prekročenia stanovených limitov. Hmotnosť odpadov, s ktorými sa počas 

dekontaminácie nakladalo, dosiahla 199 350 ton. 

 Koncepcia návrhu sanácie spočívala v odťažení všetkých kontaminovaných zemín 

a odčerpaní podzemných vôd z otvorenej stavebnej jamy. Tá bola staticky a vodotesne zaistená 

podzemnými železobetónovými a štetovnicovými stenami. Znečistené zeminy sa prečistili 
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termickou desorpciou, prípadne uložené na skládku. Podzemné vody boli po vyčistení 

vypustené do rieky Ostravice. Stavebná jama sa následne zaviezla dekontaminovanými 

zeminami.  

V ďalšej fáze boli realizované podzemné steny, ktoré mali brániť prenikaniu 

znečisťujúcich látok v smere prúdenia podzemnej vody pod mestskú zástavbu za ulicou 28. 

října. Hrúbka podzemných stien bola 600 mm. Projekt milánskych stien pozostával z dvoch 

častí. Podzemná stena pozdĺž ulice 28. října v severnej časti brownfieldu je statickým zaistením 

ulice v úseku Frýdlantských mostov a kríženia s ulicou Na Karoline. Boli do nej začlenené 

štartovacie šachty podzemného kolektoru a kruhová šachta zaisťujúca jamu Karolina. Druhá 

časť steny sa nachádza v južnej časti sanovaného územia, staticky zaisťovala pamiatkovo 

chránené budovy Hornického múzea. 

Vybudovali sa podzemné steny v celkovej dĺžke takmer 408 m pri priemernej hĺbke 10,2 

až 12,0 m. Ryha bola ťažená hydraulickým drapákom. Tieto práce komplikovali zložité 

podmienky starej zástavby, a to najmä v severnom úseku pozdĺž ulice 28. října. Nachádzali sa 

tu zbytky starých základov, zasypaných suterénov či podzemných sietí. Okrem toho, že 

spomaľovali ťažbu ryhy pre podzemnú stenu, spôsobovali aj časté úniky pažiacej suspenzie.  

Najproblematickejším úsekom pri výstavbe podzemnej steny bola kruhová šachta zaisťujúca 

ťažobnú jamu Karolina. Pri prácach tu narazili na oceľové a betónové konštrukcie starej 

ťažobnej veže a výstroje šachty. Realizácia prebiehala v ochrannom pásme šachty za trvalého 

dozoru a merania koncentrácie metánu. [22] 

Ďalšou fázou bolo zostrojenie zemných pramencových kotiev. V prvej etape boli 

realizované kotvy v celkovej dĺžke 2945 m, v druhej 3996 m.  
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4.3 Projekt Nová Karolina 

 

 Popri sanácii a dekontaminačných prácach prebiehali rôzne architektonické súťaže. Tá 

prvá už v roku 1987. Jej zámerom bolo viesť cez stred územia rýchlostnú električku a estakádu. 

Vzhľadom na politický vývoj však tieto plány stratili na aktuálnosti. Ďalšia súťaž bola 

vyhlásená v roku 2000. Zúčastnilo sa jej 90 návrhov, z ktorých bolo ocenených 7. Víťazným 

projektom sa stal návrh skupiny autorov zo Slezskej polytechniky v Gliwiciach. V ďalších 

rokoch bola zadaná verejná zákazka „Urbanistická studie Karolina“ a podpísaná zmluva o dielo 

so združením založeným kolektívom autorov. V roku 2005 však mestské zastupiteľstvo 

schválilo zmenu územného plánu a vyhlásilo  novú developerskú súťaž, čím vlastne pochovali 

pôvodný víťazný návrh. Túto súťaž sprevádzalo množstvo problémov a podaných trestných 

oznámení, najmä zo strany poľských autorov pôvodnej štúdie. 

 Do developerskej súťaže sa nakoniec prihlásilo 5 projektov, z ktorých vyberala 

verejnosť. Tá vybrala návrh spoločností Orco a Trigránit, druhý sa umiestnil projekt Sekyra 

group, ako tretí Multi Development. V júli 2006 bol však ako víťazný návrh vybraný projekt 

spoločnosti Multi Development (Obr. 6), ktorá bola v tom čase vlastníkom Dvojhalí. [19] 

 Jedná sa o jeden z najväčších developerských projektov v Českej republike. Samotná 

stavebná plocha sa rozkladá na 32 ha. Výstavba začala v roku 2008 a stále prebieha 

v niekoľkých etapách. Nakoniec sa tu bude nachádzať multifunkčné centrum o celkovej ploche 

240 000 m2, vrátane maloobchodných priestorov, rezidenčných objektov, kancelárií, 

oddychových, športových a zábavných zariadení, parkovísk či zelených plôch. [20] Projekt by 

mal byť dokončený v roku 2018. 

 

Obr. 6: Vizualizácia víťazného návrhu Novej Karoliny [20] 
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4.4 Základové pomery záujmovej oblasti  

 

 Geologické a základové pomery v areáli Karoliny boli typické pre Ostravu. 

Predkvartérne podložie tvorili miocénne íly. Pokryvné vrstvy tvorili pleistocénne a holocénne 

náplavy Ostravice. Ide o piesčité a hlinopiesčité štrky, vo vyšších častiach najmä piesky 

a povodňové hliny tuhej konzistencie. Špecifikom pri tejto lokalite je však najvrchnejšia časť 

geologického profilu. Jedná sa o navážky, teda antropogénne uloženiny. Tie boli veľmi pestrého 

pôvodu a zloženia. Objavovali sa tam tehly a betón ako pozostatok základov domov 

a priemyslových objektov, inžinierske siete či výstroj starých banských diel. V priemere sa 

mocnosť navážok pohybovala okolo 3,5 m, fluviálne hliny dosahovali približne 1,5 m, piesky 

a štrky asi 4 m. [22]  

 Pre zistenie konkrétnej geológie záujmovej oblasti bola pre potreby tejto práce Českou 

geologickou službou poskytnutá skupina charakteristických vrtov v rámci areálu celého 

brownfieldu.  Pre potreby konkrétnych výpočtov v nasledujúcich kapitolách bol vybratý 

reprezentatívny vrt KHV – 1216 (Obr. 7). 

 

Obr. 7: Reprezentatívny geologický vrt KVH – 1216 [23] 
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 Na základe vrtnej preskúmanosti a smerných normových charakteristík hornín bola 

zostavená tabuľka materiálových charakteristík reprezentatívneho profilu (Tab. 3). Hodnota 

trecieho uhlu konštrukcia – zemina δ bola stanovená odhadom ako 1/3 uhlu vnútorného tretia 

zeminy φef. 

 γ  

[kN.m-3] 

γsat 

[kN.m-3] 

γsu 

[kN.m-3] 

δ 

[°] 

φef 

[°] 

cef 

[kPa] 

Navážka 18,0 20,0 10,0 9 27 5 

Hlina tuhá 20,0 22,0 12,0 7 21 12 

Štrk piesčitý 20,0 22,0 12,0 12 37 0 

Íl tuhý 21,0 23,0 13,0 6 18 14 

Tab. 3: Materiálové charakteristiky reprezentatívneho vrtu 
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5 ŠTETOVNICOVÉ STENY 

 

 Pre správne založenie všetkých konštrukcií a objektov je veľmi dôležité zhotovenie 

stavebnej jamy. Z hľadiska zabezpečenia stien jamy existujú tri možnosti. Svahovaná jama sa 

používa v podmienkach, kde je dostatok voľného priestoru. V stiesnených podmienkach sa 

používa pažená jama, ktorej bočné steny sú zvislé. Tretím spôsobom je kombinácia oboch 

princípov, tzv. kombinovaná jama. 

 Na stavbe Novej Karoliny boli takmer výlučne používané pažené jamy (Obr. 8). Ako 

všeobecne v praxi, tak aj na tejto stavbe sa použilo niekoľko spôsobov paženia – záporové 

paženie, štetovnicové alebo podzemné steny. Najčastejšie používanými boli práve štetovnicové 

steny.  

 

 

Obr. 8: Zapažená stavebná jama objektu Nová Karolina [27] 
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5.1 Základná charakteristika 

 

Úlohou štetovnicových stien je zachycovať tlaky zeminy a vody. Jedná sa o tuhé pažiace 

prvky, ktoré sa aplikujú do podložia ešte pred hĺbením stavebnej jamy. Zhotovujú sa baranením, 

vibrobaranením, vtlačovaním alebo výnimočne vplavovaním. Metóda zhotovenia, použité 

zariadenia a technológie musia byť zvolené na základe porovnateľnej skúsenosti a zodpovedať 

projektovej dokumentácii. Ak takáto skúsenosť nie je dostatočná, mal by byť prevedený pokus 

vháňania, prípadne matematická analýza s cieľom výberu vhodnej metódy vháňania. Štetovnice 

musia byť umiestnené na súprave na vháňanie s presnosťou, ktorá zaručuje dodržanie 

požadovaných tolerancií. [11] Tieto tolerancie sú súčasťou projektovej dokumentácie 

a vychádzajú z ČSN EN 12063. 

Pôvodne boli štetovnicové steny tvorené z drevených hranolov, neskôr sa začali 

používať železobetónové štetovnice, novinkou v používaných materiáloch je plast. Všetky tieto 

typy však výrazne predstihujú dnes najpoužívanejšie oceľové štetovnice. Nové štetovnice 

musia vyhovovať EN 10248-1:1995 a EN 10248-2,  EN  10249-1:1995, EN 10249-2:1995 a 

EN 10079:1992. [11] V súčasnosti sa takmer výhradne používajú oceľové štetovnice typu 

Larsen. Ich výhodou je možnosť použitia pri ľubovoľnom pôdorysnom usporiadaní a tvare 

jamy. Larseny sa vyrábajú z ocele 10 370 valcovaním v dĺžkach od 6 do 22 m. [3] Samotné 

štetovnice sú mohutné valcované prvky. Ich váha sa pohybuje okolo 70 kg/bm. Najrozšírenejší 

u nás je tvar U (Obr. 9), ktorý má zámky po oboch stranách rovnaké. [8] Základná 

charakteristika niekoľkých profilov je uvedená v Tab. 4.  

Typ 
Rozmery (mm) W  

(mm3/m) 

A 

 (mm2) 

Hmotnosť 

(kg/m2) b h t 

Ian 400 220 7,5 0,6 x 106 1,13 x 104 89 

IIn 400 270 9,5 1,1 x 106 1,56 x 104 122 

IIIn 400 290 13,0 1,6 x 106 1,98 x 104 155 

IVn 400 360 14,8 2,2 x 106 2,36 x 104 179 

22 500 340 10,0 1,25 x 106 1,55 x 104 122 

Tab. 4: Základná charakteristika oceľových štetovníc Larsen [3] 
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Obr. 9: Oceľová štetovnica Larsen – priečny rez a úprava nárožia[3] 

 

5.2  Použitie štetovníc a ich monitoring 

 

Stena sa zhotovuje pozdĺžnym zasunutím zámku prvej štetovnice do druhej, pri čom sa 

striedavo ukladajú. Do voľného zámku sa vkladá oceľový tŕň, ktorý zabraňuje jeho upchatiu 

zeminou. Hlava štetovnice sa opatrí čepcom z tvrdého dreva prekrytého oceľovým plechom. 

Funkciu čepca je ochrana štetovnice pred poškodením údermi baranidla. [3] 

Baranidlo je pojazdný nosič, ktorý má za úlohu zodvihnutie štetovnice a jej smerové 

vedenie počas baranenia. Vo vrchnej časti nosnej oceľovej konštrukcie sú opatrené baranom. 

Tie boli v minulosti založené na mechanickom princípe. Po vytiahnutí barana do hornej úvrate 

sa vyplo upnutie a štetovnica bola zarážaná voľným pádom. Neskôr nastúpilo obdobie parných 

baranov rôznych typov. Najčastejšie sa však používajú barany s naftovým pohonom. Rovnako  

existuje niekoľko typov, ktoré rozdeľujeme podľa prevádzkových charakteristík, prípadne 

podľa hmotnosti barana.  

V poslednom čase sa značne rozšírili hydraulické vibračné baranidlá. Najpoužívanejšie 

sú výrobky radu ICE (Obr. 10). Samotné zariadenie je zavesené na pojazdnom nosiči, ktorým 

je najčastejšie kolesový žeriav. Excentre poháňané hydromotorom rotujú vo vibračnej skrini. 

Hydraulický agregát je napojený na dieselový motor. V spodnej časti sa nachádza úchytné 

zariadenie, ktorým sú štetovnice vháňané, ale aj vyťahované. Vibrácie spôsobia krátkodobé 

porušenie zeminy v blízkosti štetovnice. To sa prejavuje miernym stekutením, čo výrazne 

znižuje trenie medzi zeminou a štetovnicou. V saturovaných zeminách sa takisto dočasne zvýšia 

neutrálne napätia v okolí baraneného prvku, čo uľahčuje jeho prenikanie do zeminy. [3] Ďalšími 

bežne používanými typmi zariadení na vháňanie sú vzduchové barany, vysokofrekvenčné 

a nízkofrekvenčné vibrátory, vysokofrekvenčné vibrátory s meniteľnou excentricitou rotujúcej 

hmoty alebo vtlačovacie systémy. [11] 
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Obr. 10: Vibračné baranidlo radu ICE spoločnosti Geostav pri baranení  

štetovníc na Novej Karoline [21] 

 

Obecne je vibrovanie najefektívnejšou a najpresnejšou metódou vháňania. 

Najdôležitejším faktorom je obmedzenie tendencie ukláňania štetovníc v priebehu vháňania 

oproti ostatným metódam. Nemusí však byť vhodné, pokiaľ majú štetovnice prechádzať 

vrstvami usadlých pieskov alebo tuhých ílov. Vibrovanie spôsobuje väčšie vibrácie v okolitej 

zemine. Z tohto hľadiska je vhodnejšie nárazové baranenie. Z pohľadu vibrácií a hluku je však 

najefektívnejšie použitie technológie vtlačovania. To je bežné najmä v súdržných zeminách.  

Pri vháňaní štetovníc je často nutné rozvoľniť veľmi usadlé vrstvy pieskov. To sa 

prevádza rôznymi pomocnými technológiami. Najčastejšie sa používa nízkotlakové tryskanie 

vodou v malom objeme, vysokotlakové tryskanie, predvŕtanie s ílocementom alebo bez neho, 

či vo výnimočných prípadoch trhacie práce.  [11] 

Oceľové štetovnicové steny sa používajú buď ako dočasné pažiace konštrukcie, alebo 

ako trvalé. V prípade trvalo zabudovaných je dôležitá trvanlivosť a ochrana proti korózii. Pri 

bežných podmienkach je porušenie koróziou max. 0,2 mm z hrúbky steny ročne. Ochrana 

protikoróznym náterom má zmysel len počas dlhšieho skladovania na vzduchu. Účinnou 

ochranou zabudovaných štetovníc je napríklad ich napojenie na jednosmerný prúd. [3] 
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Ako paženie sa štetovnicové steny používajú najmä v takých geologických 

podmienkach, kde je potrebné stavebnú jamu tesniť proti vplyvom podzemnej vody 

a v nesúdržných zeminách. Môžu sa zahĺbiť do nepriepustnej vrstvy. Na spolupôsobenie 

štetovnice a podzemnej vody je treba prihliadať pri statickom výpočte. Stabilita steny sa 

zaisťuje votknutím, rozopretím alebo kotvením v jednej alebo viacerých úrovniach. Je dôležité 

si uvedomiť, že zámky nikdy nezabezpečia dokonalú pevnosť. Preto sa pri hydraulických 

výpočtoch predpokladá s vnikaním vody do stavebnej jamy v množstve až 10 l za minútu na 

meter štetovnicovej steny v pôdoryse. Zámky sa časom utesňujú koróziou. [3] 

Často je potrebné zvýšiť únosnosť štetovnicovej steny. Toho sa dá dosiahnuť privarením 

oceľových plechov do miest s maximálnym ohybovým momentom, zosilnením profilom tvaru 

I alebo združením dvoch profilov zvarením do uzatvoreného prierezu.  

Tento systém paženia stavebnej jamy je ekonomicky výhodný, keďže štetovnice je 

možné po ich vytiahnutí používať opakovane. Nie sú však vhodné do prostredia s výskytom 

veľkých kameňov, balvanov, kmeňov stromov alebo tam, kde sa nachádzajú zvyšky 

z predchádzajúcej stavebnej činnosti. To sa snažia výrobcovia vyriešiť rôznym tvarovaním 

hrotov, ktoré majú za účel rozrušiť práve takéto prostredie. Obmedzujúcim faktorom sú takisto 

otrasy a hluk pri samotnom baranení. [3] 

Pri zhotovovaní štetovnicových stien je dôležitý aj monitoring. Počas vháňania by mala 

byť zaznamenávaná rýchlosť vnikania aspoň niektorých fragmentov. Cieľom tohto monitoringu 

je dokázať, či skutočné geologické podmienky zodpovedajú predpokladom v projektovej 

dokumentácii. Ak je súčasťou návrhu aj hladina podzemnej alebo povrchovej vody, je dôležité 

kontrolovať jej úroveň. Tento monitoring by mal byť prevádzaný v dostatočne krátkych 

intervaloch, aby boli zaznamenané presné a spoľahlivé dáta. Merania by mali pokračovať aj po 

dokončení prác, a to z dôvodu zistenia prípadného negatívneho ovplyvnenia okolia či samotnej 

stavby. Ďalšími monitorovanými parametrami môže byť úroveň vibrácií a hluku v zastavanom 

území, vodorovné pohyby hornej hrany štetovnicovej steny, sadanie dotknutých budov v okolí, 

či meranie síl v kotvách. [11] 
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5.3 Zásady výpočtu votknutých pažiacich konštrukcií 

 

Na výstavbe Novej Karoliny v Ostrave boli ako pažiace konštrukcie najčastejšie 

používané votknuté oceľové štetovnicové steny. Preto sú v tejto kapitole načrtnuté základné 

princípy výpočtu tohto typu paženia stavebnej jamy. Skutočný návrh však ovplyvňujú viaceré 

faktory, a to najmä rôzne požiadavky na podzemné časti objektov, začlenenie staveniska do 

súčasnej situácie (okolitá zástavba, inžinierske siete, podzemné prekážky), alebo použitá 

technológia zakladania.  

Najdôležitejším podkladom pri výpočtoch sú geotechnické informácie získané 

inžinierskogeologickým prieskumom, ktorý musí zahŕňať aj širšie súvislosti. Je podkladom pre 

riešenie stabilitných a deformačných úloh. Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj 

hydrogeologickému prieskumu, ktorý poskytuje informácie o hladine podzemnej vody, smere 

jej prúdenia, chemickom zložení a mnoho ďalších informácií.  

Do statických výpočtov vstupujú výpočtové zaťaženia zemným tlakom. Stanovia sa 

s použitím výpočtových hodnôt charakteristík zemín. Trenie medzi zeminou a samotnou 

konštrukciou δ je výpočtové vtedy, ak sa pri jeho stanovení používa výpočtová hodnota uhla 

vnútorného trenia φ. Obvykle je votknuté paženie najviac namáhané v momente, keď je 

stavebná jama vyťažená celá. Nie je to však pravidlom, preto je potrebné zvážiť, či nie je 

v niektorej fáze hĺbenia nepriaznivejšie zaťaženie štetovnicovej steny. 

Je rozdiel medzi statickým výpočtom v homogénnom a vrstevnatom prostredí. V tejto 

kapitole sú pre názornosť uvedené zásady pre homogénne podložie.  Pri výpočte votknutej steny 

sa pracuje s predpokladom, že táto stena sa môže pootočiť okolo svojej päty. Mimo to v nej 

vzniká priehyb od zemného tlaku. Ten sa však vo výpočtoch zanedbáva. Deformácie spravidla 

umožnia plnú mobilizáciu aktívneho tlaku. Horizontálne zložky zemných tlakov sa vyjadrujú 

ako funkcie zisťovanej hĺbky h. Výsledné sily pôsobia v ťažisku zaťažovacích obrazcov. Ich 

ramená k bodu otáčania M sa vyjadria ako:  

 

ra =
d+h

3
        rp =

h

3
                                                 (5.1) 
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Na základe statických podmienok rovnováhy v rovine sa počíta stabilita votknutej 

štetovnicovej steny. Dôležitá je najmä hĺbka votknutia steny pod dno jamy h (Obr. 11). Tá sa 

určí z podmienky rovnováhy statických momentov spôsobených aktívnym zaťažením 

a pasívnym odporom k bodu otáčania M: 

∑𝑀𝑀 = 0                                                           (5.2) 

 

Obr. 11: Označenie pre výpočet v homogénnom prostredí [3] 

Tento bod otáčania sa nachádza blízko päty steny. To znamená, že v úseku Δh  sa budú 

aktivovať zemné tlaky opačného charakteru. Zo súčtovej podmienky rovnováhy teda určíme 

prírastok votknutia Δh: 

∑𝐻 = 0                                                             (5.3) 

V praktických výpočtoch sa zanedbáva účinok síl Sa2 a Sp2, dokonca je možnosť 

zanedbať celý prírastok zemných tlakov pod bodom otáčania M (Obr. 12). Pre zachovanie 

stability sa však zväčšuje hĺbka votknutia o hodnotu: 

𝛥ℎ = 0,15 ℎ                                                         (5.4) 

 

Obr. 12: Detail zemných tlakov pod bodom otáčania M [3] 
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Pri výpočte pažiacej konštrukcie je potrebné zistiť maximálny ohybový moment. Ten 

sa nachádza v hĺbke x pod dnom výkopu v mieste, kde sa súčet horizontálnych síl rovná nule, 

teda: 

∑𝐻𝑥 = 0                                                           (5.5) 

Poloha maximálneho ohybového momentu x sa určí deriváciou rovnice (5.5) podľa 

neznámej vzdialenosti: 

𝑑𝑀

𝑑𝑥
= 𝐻𝑥 = 0                                                         (5.6) 

Táto podmienka (5.6) vedie ku kvadratickej rovnici. Z tej sa dopočíta neznáma hĺbka x. 

Maximálna hodnota ohybového momentu bude práve v tomto bode. Pri výpočte vo vrstevnatom 

prostredí je nutné rešpektovať zásady výpočtu zemných tlakov v takomto type prostredia. 

Rovnako dôležité je myslieť na pôsobenie vody. Tá významne ovplyvňuje stabilitu votknutej 

konštrukcie. 

Pri namáhaní oceľových prvkov na ohyb musí byť splnená podmienka: 

                                                                     𝜎 =  
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑊
≤ 𝑅   ,                                                    (5.7) 

z čoho vyplýva: 

                                                                     
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑅
= 𝑊𝑚𝑖𝑛                                                    (5.8) 
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5.4 Kotevné systémy 

 

 Sily vyvolané zemným tlakom často nie je možné zachytiť len samotnými 

štetovnicovými stenami. V prípade, že nie je možné, aby do stavebnej jamy zasahovali rozperné 

systémy, používajú sa kotvy. Sú to ťahané konštrukčné prvky, ktoré prenášajú horizontálne sily 

do dostatočnej vzdialenosti od stavebnej jamy. Kotvy môžu byť dočasné alebo trvalé. Pri 

zakladaní Novej Karoliny sa používali trvalé kotvy, ktoré ostali súčasťou objektov, ale aj kotvy 

dočasné, ktoré boli súčasťou dočasného paženia stavebných jám. Dôležitou podmienkou pre 

zhotovenie kotevnej konštrukcie je dostatočný priestor za štetovnicovou stenou.  

 Ťahovú silu prenášajú kotvy do zeminy dvoma základnými princípmi – kotevnými 

prvkami alebo injektovanými kotvami. Najčastejšie sa v súčasnosti používajú injektované 

predpäté kotvy. Takáto konštrukcia prenáša ťahovú silu  od štetovnice do zeminy cez hlavu 

kotvy, ťahadlo a koreň. Koreň kotvy sa musí umiestniť za predpokladanú klznú plochu         

(Obr. 13). [3] 

 

Obr. 13: Injektovaná kotva v zemine[3] 

 Na kotvenie štetovnicových stien sa dnes používajú najmä tri typy horninových kotiev. 

Celozávitové kotevné tyče sú po celej svojej dĺžke opatrené priebežným závitom. Ten 

umožňuje nastavovanie tyčí pomocou závitových spojníkov a zlepšuje spolupôsobenie medzi 

kotevnou tyčou a tmelom. Upínajú sa lepením špeciálnymi kotevnými zmesami na báze 

cementu. Lanové kotvy sú tvorené sedemdrôtovými pramencami. Kotevné záhlavie sa skladá 

z kotevnej objímky s klinmi a plochej podložky. Injektuje sa pomocou manžetovej rúrky. 

Dôležitá je návrhová životnosť, dočasné kotvy (Obr. 14) sú jednoduchšie a lacnejšie ako trvalé. 



Bakalárska práca 
 

35 

 

Tretím typom sú zavŕtavané kotevné tyče. Tieto kotvy sa priamo zavŕtavajú do horninového 

masívu, odpadá teda potreba predvŕtania vrtu. [24] 

 

Obr. 14: Konštrukcia lanovej kotvy MCA – T [24] 

 

 Po splnení podmienky, ktorá hovorí, že koreň kotvy sa musí nachádzať za šmykovou 

plochou, je potrebné určiť dĺžku koreňa kotvy. Musí platiť, že sila Sk, ktorú musí preniesť každá 

kotva, neprekročí výpočtovú únosnosť koreňa Rdk danú trením koreňa o zeminu: 

                                           𝑆𝑘 ≤ 𝑅𝑑𝑘 = 𝜋. 𝑑𝑘 . 𝑙𝑘 . 𝜏𝑑                                              (5.9) 

Výpočtové trenie koreňa o zeminu τd je možné stanoviť približne podľa vzťahu: 

                                              𝜏𝑑 =
𝛾.ℎ.cos 𝛼.𝑡𝑔𝜑+𝑐

𝛾𝑓
 ,                                                      (5.10) 

kde  γ – objemová tiaž zeminy nad koreňom, 

 h – hĺbka stredu koreňa pod povrchom terénu,  

 α – sklon kotvy,  

 c – súdržnosť zeminy v okolí koreňa, 

 φ – uhol vnútorného trenia zeminy v okolí koreňa,  

 γf – súčiniteľ spoľahlivosti (γf = 2,0 pre 30°< α < 60°,  γf = 1,5 pre α < 30°). 
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 Ďalšou podmienkou je, že sila Sk, ktorú musí preniesť každá kotva, nesmie prekročiť 

výpočtovú únosnosť ťahadla (zaručenú kotevnú silu) St, teda: 

 

                                                      𝑆𝑘 ≤ 𝑆𝑡 = 𝐴. 𝑅 ,                                                       (5.11) 

kde  A – prierezová plocha ťahadla, 

 R – výpočtová pevnosť ocele v ťahu. 

Zaručenú kotevnú silu často uvádzajú výrobcovia v technických listoch, čiže ju nie je potrebné 

počítať. 

 Kvôli rovnomernému zachyteniu horizontálnych síl je možné navrhnúť pozdĺžniky 

z valcovaných profilov UPN. Prichytenie o štetovnicovú stenu sa zabezpečuje kotvami 

napnutými na silu Sk v osovej vzdialenosti l. Rovnomerné zaťaženie f sa potom vypočíta zo 

vzťahu:  

𝑓 =
𝑆𝑘

𝑙
,                                                        (5.12) 

 Maximálny ohybový moment pozdĺžnika, ktorý bude staticky pôsobiť ako rovnomerne 

spojitý nosník, sa vypočíta podľa vzťahu 5.13. Potrebný prierezový modul bude určený 

vzťahom 5.14. 

                                                      𝑀𝑀𝐴𝑋 = 0,1. 𝑓. 𝑙2,                                                       (5.13) 

 

                                                      𝑊𝑁𝑈𝑇 =
𝑀𝑀𝐴𝑋

𝑅
                                                       (5.14) 
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6 MODELOVÁ ANALÝZA v GEO5 

 

6.1 Software použitý pre výpočet 

 

Výpočet štetovnicových stien je prevedený programom GEO5 v17 CS. GEO5 je súbor 

programov pre geotechnické výpočty s rovnakým užívateľským prostredím. Ovládanie tohto 

prostredia rešpektuje obecné vlastnosti prostredia Windows. Každý samostatný program je 

určený pre výpočet iného geotechnického problému. Pri riešení tejto bakalárskej práce bol 

použitý modul Pažení návrh. Tento program umožňuje výpočet rôznych pažiacich konštrukcií, 

medzi ktoré patria aj štetovnicové steny.  

Základným predpokladom pre výpočet je pôsobenie aktívneho zemného tlaku ako 

nepriaznivého zaťaženia, a naopak pasívny tlak ako priaznivo pôsobiace zaťaženie. Pažení 

návrh umožňuje počítať štetovnicové steny v troch základných variantoch. Prvou možnosťou 

je výpočet nekotvených štetovnicových stien. Program počíta štandardným postupom 

s uvažovaním pôsobenia zemných tlakov.  

Druhým variantom je kotvená pažiaca stena votknutá v päte (Obr. 15). Pri výpočte je 

bod nulového zaťaženia N v hĺbke u je zhodný s bodom nulového momentu. V tomto bode sa 

konštrukcia rozdelí na dve časti. Najskôr sa počíta horný nosník, sily v kotvách F a reakcie R 

v nulovom bode. Následne sa spočíta dĺžka dolného nosníka x tak, aby bola splnená momentová 

podmienka rovnováhy. [26] 

 

Obr. 15: Výpočet štetovnicovej steny votknutej v päte [26] 
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 Tretím typom je výpočet štetovnicovej steny voľne uloženej v päte (Obr. 16). V tomto 

prípade sa predpokladá, že veľkosť momentu a posúvajúcej sily je v päte steny nulová. Rovnako 

je možný aj výpočet pre viacnásobne kotvené steny. 

 

Obr. 16: Výpočet štetovnicovej steny v päte voľne uloženej [26] 

 

6.2 Vstupné údaje a základné výsledky 

 

 Napriek veľkej snahe nebolo možné pracovať s reálnou projektovou dokumentáciu, 

základnými vstupnými údajmi pre výpočet boli geologické profily Českej geologickej služby 

a zistená hĺbka stavebnej jamy (h=6 m). Pre návrh štetovnicovej steny bol vybratý 

reprezentatívny vrt KVH – 1216 (Obr. 7). V Tab. 3 sú vypísané jednotlivé materiálové 

charakteristiky potrebné k výpočtu v GEO5. Hladina podzemnej vody za konštrukciou sa 

nachádza 4,7 m pod povrchom. Nastavenie výpočtu je štandardné, podľa EN 1997. Aktívny 

tlak program počíta podľa Coulomba (ČSN 73 0037), pasívny tlak podľa Caquot-Kerisela (ČSN 

73 0037).  

Pre výpočet bolo zvolené umiestnenie kotiev 2 m pod povrchom terénu, sklon 30°, 

osová vzdialenosť 2,5 m. Pre zabezpečenie rovnomerného zachytenia horizontálnych síl boli 

navrhnuté pozdĺžniky opierajúce sa o štetovnicovú stenu.  

 Samotný výpočet je v danej geometrii prevedený v troch modelových situáciách: 

1. Štetovnicová stena bez kotiev 

2. Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade votknutá v päte 

3. Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade voľne uložená v päte 
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Vo variantoch s kotvením bol aktívny zemný tlak zadaný ručne z dôvodu redistribúcie 

zemných tlakov vplyvom kotiev. Bol zadaný do hĺbky konštrukcie predĺženej o hĺbku nulového 

bodu. Pod týmto nulovým bodom je aktívny aj pasívny zemný tlak počítaný programom podľa 

zadaného geologického profilu. V takomto prípade ručného zadania sa vo výpočte neuvažuje 

vplyv zadaného tvaru terénu a vody. [26] 

Pre možnosť zvýšenia bočného zemného tlaku na konštrukciu (napr. vplyvom vyplnenia 

vzniknutej škáry za štetovnicovou stenou zrážkovou vodou) sa počíta s voľbou minimálneho 

dimenzačného tlaku. Je to opatrenie v prospech bezpečnosti v podpovrchovej oblasti súdržnej 

zeminy. Súčiniteľ minimálneho dimenzačného tlaku je 0,2. [26] 

 V Tab. 5 sú prezentované základné výsledky jednotlivých modelových situácií. 

Podrobné výstupy z programu GEO5 sú uvedené v prílohe. 

 

Modelová 

situácia 

Dĺžka 

konštrukcie 

L [m] 

Hĺbka v  

zemine lk 

[m] 

Max. ohybový 

moment 

[kNm/m] 

Bez kotiev 15,32 9,32 307,95 

Jedna rada kotiev/ 

votknutá v päte 
9,05 3,05 50,61 

Jedna rada kotiev/ 

voľne uložená 
7,49 1,49 58,54 

Tab. 5: Základné výsledky modelovania v GEO5 
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7 NÁVRH ŠTETOVNICOVEJ STENY 

 

 Cieľom návrhu je zhodnotiť navrhované modelové situácie po technickej a ekonomickej 

stránke. Ceny štetovníc na trhu sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí 18 000,- Kč – 22 000,- Kč 

za tonu, a to podľa objednaného množstva a dopravných nákladov. V tejto práci je počítané 

s priemernou cenou 20 000,- Kč. Náklady sú počítané na 1 m štetovnicovej steny. Pri výpočte 

sú dĺžky štetovníc zaokrúhlené na 1 m smerom nahor z technologických dôvodov. 

Z orientačnej cenovej ponuky spoločnosti Minova Bohemia s.r.o. [24] bola stanovená 

približná cena kotiev (Tab. 6). Je dôležité zdôrazniť, že ceny sú len orientačné, nakoľko 

skutočná ponuka závisí od viacerých okolností.  

 
Vŕtanie 

(Kč/bm) 

Injektáž koreňa 

(Kč/bm) 

3 - pramencová 

kotva (Kč/bm) 

Napínanie kotvy 

(Kč/ks) 

Cena 1 000,- 350,- 630,- 1 200,- 

Tab.  6: Orientačné ceny kotvenia 

 

 

7.1 Štetovnicová stena bez kotiev 

 

 V prvej modelovej situácii nebola štetovnicová stena zakotvená. Z výpočtu v programe 

GEO5 (Obr. 17) boli zistené základné parametre navrhovanej konštrukcie – dĺžka štetovnice 

a maximálny ohybový moment. Podrobná dokumentácia prevedeného výpočtu je uvedená 

v prílohe 1.  

L = 15,32 m 

            MMAX  = 307,95 kN/m  

 Pre túto modelovú situáciu nebol prevedený návrh štetovnice, pretože dodržanie 

potrebnej dĺžky L = 15,32 m nie je z technologického hľadiska vhodné. Štandardne sa v praxi 

prevádzajú štetovnice s maximálnou dĺžkou 12-13 m. Je možné konštruovať aj štetovnice 

väčších rozmerov, ale len pri nemožnosti rozopretia alebo kotvenia. Inštalácia takýchto 

štetovníc si vyžaduje špeciálne stroje a postupy, ktorých finančná náročnosť je vysoká.   
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Obr. 17: Výpočet steny bez kotiev v programe GEO5 

 

 

7.2 Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade votknutá v päte 

 

 V tomto modeli bola  štetovnicová stena zakotvená kotvami v jednom rade, do výpočtu 

vstupuje aj návrh kotiev. Tak ako v predchádzajúcom prípade boli výpočtom v programe GEO5 

(Obr. 18) navrhnuté základné parametre riešenej konštrukcie – dĺžka štetovnice a maximálny 

ohybový moment. Na základe toho bol následne podľa vzťahu 5.8 zistený potrebný prierezový 

modul Wmin. Podrobná dokumentácia prevedeného výpočtu v GEO5 je uvedená v prílohe 2.  

L = 9,05 m 

 MMAX  = 50,61 kN/m 

 𝑊𝑚𝑖𝑛 =
50,61

210.103
=  0,241. 106 𝑚𝑚3 
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 Na základe toho bola navrhnutá štetovnica Larsen typu Ian, s prierezovým modulom   

W = 0,6 .106 mm3/m. Hmotnosť na 1 m2 steny je 89,0 kg. Dĺžka štetovnicovej steny je v tomto 

prípade navrhnutá zaokrúhlením na l = 10 m. Z toho je možné určiť hmotnosť(mbm) a následne 

cenu štetovníc na 1bm steny: 

 mbm = m . L = 89,0 kg/m2 . 10 m = 890,0 kg = 0,89  t 

 cena = mbm . 20 000,- Kč =  17 800,- Kč 

 

 

Obr. 18: Výpočet steny s kotvami votknutou v päte v programe GEO5 

              

 Výpočtom podľa danej geometrie bolo zistené, že koreň kotvy sa bude 

nachádzať za šmykovou plochou po dosiahnutí dĺžky lv = 5 m. Hĺbka stredu koreňa od povrchu 

sa vypočíta dosadením do vzťahov 5.9 a 5.10. Zlúčením rovníc vznikne kvadratická rovnica 

a vyjadrí sa potrebná dĺžka koreňa lk,min. Priemer koreňa kotvy bol stanovený ako dk = 0,25 m. 

Sila, ktorú musí preniesť každá kotva  Sk = 388,32 kN.  

𝑙𝑘,𝑚𝑖𝑛 = 6,84 𝑚 
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 Skutočná dĺžka koreňa kotvy bola navrhnutá na lk = 7,0 m. Pre predopnutie kotvy je 

potrebné počítať s presahom pramencov minimálne 900 mm. V tomto návrhu je rátané 

s presahom 1,0 m. Celková dĺžka kotvy aj s presahom je 13 m. Navrhované boli kotvy z ponuky 

spoločnosti Minova Bohemia s.r.o. [24]. Pre takéto dĺžky kotiev sú najpoužívanejšie 

a ekonomicky najvýhodnejšie lanové kotvy MCA – T. V ponuke sú uvedené 2 až 7 – 

pramencové kotvy priemerov 12,9 mm a 15,7 mm. Menšie priemery sa však v súčasnosti 

v Českej republike nevyrábajú a nenavrhujú. 

Navrhnutá bola troj - pramencová lanová kotva MCA – T priemeru 15,7 mm, ktorej 

zaručená kotevná sila St = 500 kN. Vonkajší priemer kotvy je 80 mm, doporučený priemer vrtu 

90 mm. Cenové zhodnotenie tohto návrhu je uvedené v Tab. 7. 

 

Posúdenie: 

𝑆𝑘 ≤ 𝑆𝑡 

                388,32 ≤ 500,0 𝑘𝑁........vyhovuje 

   

 Vŕtanie 
Injektáž 

koreňa 

3-pramencová 

kotva  

Napínanie 

kotvy 

Množstvo 12 m 7 m 13 m 1ks 

Cena za 1 kotvu 12 000,- 2 450,- 8 190,- 1 200,- 

Cena kotvenia za 1 bm 4 800,- 980,- 3 276,- 480,- 

Celková cena za 1 bm 9 536,- Kč 

Tab. 7: Výpočet orientačnej ceny kotvenia – päta votknutá 

 

Pre rovnomerné zachytenie horizontálnych síl kotvami boli navrhnuté pozdĺžniky 

z valcovaných profilov UPN. Prichytenie o štetovnicovú stenu je zabezpečené samotnými 

kotvami v osovej vzdialenosti l = 2,5 m. Podľa vzťahu 5.12 budú tieto pozdĺžniky zaťažené 

rovnomerným zaťažením f, z ktorého bol vypočítaný maximálny moment. 

𝑓 =
388,32

2,5
 = 155,328 kN/m 

𝑀𝑀𝐴𝑋 = 0,1.155,328. 2,52 = 97,08 kNm 
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 Navrhnutá bola oceľ triedy 10 370 s výpočtovou pevnosťou ocele v ťahu R = 210 GPa. 

Potrebný prierezový modul zo vzťahu 5.14: 

𝑊𝑁𝑈𝑇 =
97,08

210.103
 = 4,62.10-4 m3 = 4,62. 105 mm3 

 Podľa nutného prierezového modulu bol z tabuliek navrhnutý valcovaný profil UPN 

300 (W = 5,35. 105 mm3, G = 46,1 kg/m). [25] 

 Cena za pozdĺžnik = G . 20 000,- Kč =  922,- Kč 

Komplexný návrh kotvenej štetovnicovej steny votknutej v päte, jej kotvenia 

a pozdĺžnikov je prehľadne uvedený v Tab. 8. 

  

Štetovnica Kotvenie Pozdĺžnik 

Larsen Ian 

10 m 

Troj-pramencové MCA – T 

priemeru 15,7 mm 
UPN 300 

Tab.  8: Zhrnutie návrhu štetovnicovej steny v päte votknutej 

 

 

7.3 Štetovnicová stena s kotvami v jednom rade voľne uložená  

 

Taktiež vo výpočtovom modeli štetovnicovej steny v päte voľne uloženej bola táto stena 

zakotvená kotvami v jednom rade, do výpočtu vstupuje aj návrh kotiev. Navrhnuté sú základné 

parametre riešenej konštrukcie – dĺžka štetovnice a maximálny ohybový moment v programu 

GEO5 (Obr. 19). Na základe toho bol podľa vzťahu 5.8 zistený potrebný prierezový modul 

Wmin. Podrobná dokumentácia prevedeného výpočtu v GEO5 je uvedená v prílohe 3. 

L = 7,49 m 

 MMAX  = 58,54 kN/m 

 𝑊𝑚𝑖𝑛 =
58,54

210.103
=  0,28. 103 𝑚𝑚3 
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Obr. 19: Výpočet steny s kotvami v päte voľne uloženej v programe GEO5 

 

 Tak ako v druhej modelovej situácii bola navrhnutá štetovnica Larsen typu Ian, 

s prierezovým modulom W = 0,6 .106 mm3/m. Hmotnosť na 1 m2 steny je 89,0 kg. Dĺžka 

štetovnicovej steny je v tomto prípade navrhnutá na l = 8,0 m. Z toho bola určená 

hmotnosť(mbm) a následne cena štetovníc na 1bm steny: 

 mbm = m . L = 89,0 kg/m2 . 8,0 m = 712,0 kg = 0,712 t 

 cena = mbm . 20 000,- Kč = 14 240,- Kč 

 

Výpočtom podľa danej geometrie bolo zistené, že koreň kotvy sa bude nachádzať za 

šmykovou plochou po dosiahnutí dĺžky lv = 4 m. Hĺbka stredu koreňa od povrchu sa vypočíta 

dosadením do vzťahov 5.9 a 5.10. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade vznikne zlúčením 

rovníc kvadratická rovnica a vyjadrí sa potrebná dĺžka koreňa. Priemer koreňa kotvy bol 

stanovený ako dk = 0,25 m. Sila, ktorú musí preniesť každá kotva  Sk = 398,18 kN.  

 



Bakalárska práca 
 

46 

 

𝑙𝑘,𝑚𝑖𝑛 = 7,89 𝑚      

 Dĺžka koreňa kotvy bola navrhnutá na lk = 8 m. Rovnako je počítané s presahom 1,0 m. 

Celková dĺžka kotvy je 13 m. Navrhnutá bola štvor-pramencová lanová kotva MCA – T 

priemeru 15,7 mm, ktorej zaručená kotevná sila St = 500 kN. Vonkajší priemer kotvy je 80 mm, 

doporučený priemer vrtu 90 mm. Cenové zhodnotenie tohto návrhu je uvedené v Tab. 9. 

 

Posúdenie: 

𝑆𝑘 ≤ 𝑆𝑡 

                398,18 ≤ 500,0 𝑘𝑁........vyhovuje 

  

 Vŕtanie 
Injektáž 

koreňa 

3-pramencová 

kotva  

Napínanie 

kotvy 

Množstvo 12 m 8 m 13 m 1ks 

Cena za 1 kotvu 12 000,- 2 800,- 8 190,- 1 200,- 

Cena kotvenia za 1 bm 4 800,- 1 120,- 3 276,- 480,- 

Celková cena za 1 bm 9 676,- Kč 

Tab. 9: Výpočet orientačnej ceny kotvenia – päta voľne uložená 

 

Pre rovnomerné zachytenie horizontálnych síl kotvami boli rovnako ako 

v predchádzajúcom prípade navrhnuté pozdĺžniky z valcovaných profilov UPN. Zhodne bolo 

vypočítané zaťaženie f, maximálny moment MMAX a potrebný prierezový modul W. 

 

𝑓 =
398,18

2,5
 = 159,272 kN/m 

𝑀𝑀𝐴𝑋 = 0,1.159,272. 2,52 = 99,545 kNm 

𝑊𝑁𝑈𝑇 =
99,545

210.103
 = 4,74.10-4 m3 =4,74. 105 mm3 
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 Podľa nutného prierezového modulu bol z tabuliek navrhnutý valcovaný profil UPN 

300 (W = 5,35. 105 mm3, G = 46,1 kg/m). [25] 

 Cena za pozdĺžnik = G . 20 000,- Kč =  922,- Kč 

 

Komplexný návrh kotvenej štetovnicovej steny v päte voľne uloženej, jej kotvenia 

a pozdĺžnikov je uvedený v Tab. 10. 

 

Štetovnica Kotvenie Pozdĺžnik 

Larsen Ian 

8 m 

Troj - pramencové MCA – T 

priemeru 15,7 mm 
UPN 300 

Tab. 10: Zhrnutie návrhu štetovnicovej steny v päte votknutej 
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8 ZÁVER 

 

 Cieľom bakalárskej práce bolo popísať problematiku brownfields s prihliadnutím na 

aplikované geotechnické postupy vybranej konkrétnej záťaže v lokalite Ostravy. V úvode bola 

stručne naznačená otázka samotných brownfields, ktorá však v skutočnosti výrazne presahuje 

rozsah tejto práce. Staré záťaže sú neoddeliteľnou súčasťou Ostravy, preto nebol problém vo 

výbere jednej konkrétnej. Vybratá bola jedna z tých najväčších, dnes už čiastočne bývalý 

brownfield Karolina. 

 Veľmi dôležité je problematiku brownfields riešiť na medzioborovej a medziprofesnej 

báze. Aj keď možno nie najvýznamnejším, ale určite dôležitým dotknutým oborom je 

geotechnika. Na brownfielde Karolina bolo aj v porovnaní s inými starými záťažami výrazne 

kontaminované podložie, čím vznikol priestor pre využitie celej škály geotechnických 

postupov. V tejto práci bol riešený ten najčastejšie používaný postup – štetovnicové steny. 

 Osud brownfieldu Karolina už dlho sprevádzajú problémy rôzneho druhu. Napriek 

veľkej snahe preto nebolo možné pracovať pri návrhu s reálnou projektovou dokumentáciou. 

Z toho dôvodu boli vytvorené tri modelové situácie návrhu štetovnicovej steny. V prvom 

variante – nekotvenej stene – bola preukázaná nevhodnosť riešenia najmä z technologického 

pohľadu. Hĺbka zabaranenia štetovníc do podložia, ktorá bola potrebná v tomto prípade, sa 

v praxi vyskytuje zriedkavo, a to najmä pri nemožnosti kotvenia alebo rozopretia. Preto boli 

v ďalších modelových situáciách navrhnuté štetovnicové steny s kotvením v jednom rade.    

   

Varianty s kotvením boli posúdené aj z ekonomického pohľadu, a to výpočtom 

orientačnej ceny za 1 bm (Tab. 11). Celková cena za 1 bm štetovnicovej steny bola vyčíslená 

ako súčet cien samotných štetovníc, celého procesu kotvenia a zabezpečenia rovnomerného 

zachytenia síl pomocou pozdĺžnikov. Z vypočítaného vyplýva, že štetovnicová stena kotvená 

v jednom rade v päte voľne uložená je ekonomicky výhodnejšia ako prvý variant s votknutou 

pätou. Náklady výrazne znižuje aj potreba menšej hĺbky baranenia štetovníc pri tomto variante. 

 
Štetovnice 

(Kč/bm) 

Kotvenie 

(Kč/bm) 

Pozdĺžnik 

(Kč/bm) 

Spolu 

(Kč/bm) 

Štetovnicová stena 

votknutá v päte 
17 800,- 9 536,- 922,- 28 528,- 

Štetovnicová stena 

v päte voľne uložená 

14 240,- 9 676,- 922,- 24 838,- 

Tab. 11: Cenové vyhodnotenie navrhovaných variant 
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