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Anotace 

Diplomová práce se zabývá posouzením a vhodným využitím magnetoelastického 

dynamometru pro m��ení nap�tí v zemních kotvách. Je zde uveden fyzikální princip m��ící 

metody a rovn�ž jsou zde uvedeny parazitické jevy, které ovliv�ují hodnoty m��ené tímto 

sníma�em. Z osazeného a pln� funk�ního magnetoelastického sníma�e v kotvené podzemní 

monolitické st�n� jsem obdržel nam��ené hodnoty.  Po získání �ásti projektové dokumentace 

jsem vytvo�il matematický model, jehož základem je geometrie, geologie a materiálové 

charakteristiky hornin a stabilizujících konstrukcí. Výstupem modelu byly hodnoty nap�tí ve 

sledovaných kotvách v pr�b�hu realizace stavební jámy a postupné instalace kotev na 

staveništi, ale i stanovení stability stavební jámy. Záv�rem této práce je srovnání nam��ených 

hodnot nap�tí s výslednými hodnotami matematického modelu. 

Abstract

The thesis deals with evaluation and appropriate utilization of the magnetoelastic 

dynamometer for measuring of stress in ground anchors. It introduces the physical principle 

as well as the parasitic phenomena which influence the data measured by the sensor. I 

received measured data from  the steady and completely functional magnetoelastic sensor 

anchored in an underground monolithic wall. After the acquisition of project  documentation I 

created a mathematical model which is based on geometry, geology and material 

characteristics of rocks and stabilizing constructions. The output of the model are not just 

figures of stress in the monitoring anchors during the realization of the building pit and 

gradual installation of the anchors at the building site, but also the assessment of the pit 

stability. In conclusion, the thesis is  

a comparison of the measured data of stress with the final results of the mathematical model. 

  



�

Obsah diplomové práce 

Seznam použitého zna�ení ......................................................................................................... 1 

1. Úvod  ................................................................................................................................... 3 

2. Magnetoelastický dynamometr Dynamag ............................................................................. 5 

2.1. Fyzikální princip .......................................................................................................... 5 

2.2. Popis m��ícího systému ............................................................................................... 8 

2.3. Aplikace m��ení na zemní kotvy ................................................................................. 9

2.4. Kontrola p�edpínacího procesu .................................................................................. 10 

2.5. Dlouhodobý monitoring vývoje sil ............................................................................ 10 

2.6. Ovliv�ující faktory m��ení a jejich kompenzace ....................................................... 14 

3. Praktická �ást – m��ení na zemních kotvách ....................................................................... 15 

3.1. Popis m��ené lokality, m��ícího systému, metodiky m��ení ..................................... 15 

3.2. Stanovení kalibra�ních k�ivek a teplotních koeficient� ............................................ 19 

3.3. P�ehled výsledk� m��ení ........................................................................................... 19 

3.4. Interpretace výsledk� m��ení ..................................................................................... 21 

4. Porovnání výsledk� ............................................................................................................. 24 

4.1. Porovnání výsledk� s matematickým modelem ........................................................ 24 

4.2. Porovnání výsledk� s m��ením pomocí prstencového dynamometru ....................... 39 

5. Záv�r  ................................................................................................................................. 43 

6. Seznam použitých pramen� ................................................................................................. 45 

7. P�ílohy  ................................................................................................................................. 46 

7.1. Seznam obrázk� ......................................................................................................... 46 

7.2. Seznam tabulek .......................................................................................................... 47 

7.3. Seznam graf� ............................................................................................................. 48 

7.4. Seznam p�íloh ............................................................................................................ 49 



�

��

�

Seznam použitého zna�ení 

�

A  plocha pr��ezu [m2] 

E, Eref  Young�v modul pružnosti v tahu a tlaku[kNm-2] 

F, N  síla [kN] 

fpr  mez úm�rnosti [kNm-2]

fy  mez kluzu [kNm-2] 

fu  mez pevnosti [kNm-2] 

fd  mez destrukce [kNm-2] 

�  pom�rná deformace [-] 

�  normálové nap�tí [kNm-2] 

B  magnetická indukce [T, N.A-1.m-1] 

	  úhel mezi vodi�em a vektorem magnetické indukce [°] 


  permeabilita [N.A-2] 


r  relativní permeabilita [N.A-2] 


0  permeabilita vakua [N.A-2] 

r  polom�r závitu cívky [m] 

I  elektrická proud [A] 

H  intenzita magnetického pole [A.m-1] 

�  tok magnetické indukce [Wb] 

Msf  stupe� stability [-] 

Kx  koeficient propustnosti v horizontálním sm�ru [m.den-1]
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Ky  koeficient propustnosti ve vertikálním sm�ru [m.den-1] 

cef  efektivní soudržnost [kNm-2] 

l  délka [m] 

�l  zm�na délky [m] 

unsat  objemová hmotnost nesaturované zeminy [kNm-3] 

sat  objemová hmotnost saturované zeminy [kNm-3] 

�  úhel vnit�ního t�ení [°] 

�  Poissonovo �íslo [-] 

�  sou�initel pro p�evod mezi modulem pružnosti a oedometrickým modulem [-] 

w  tíhy konstruk�ního prvku [kNm-1m-1] 

Lspacing  osová vzdálenost kotev [m] 
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�

�

�
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1. Úvod 

 V pozemním a podzemním stavitelství se stále �ast�ji využívá horninové prost�edí pro 

p�enášení tahových sil, vyvolaných zatížením stavebních objekt�, zatížením zemním tlakem 

na pažící konstrukce, nebo k stabilizaci porušených �ástí masívu. Horninové prost�edí v okolí 

stavby je p�irozenou stavební hmotou, do které se vnáší p�edp�tí skrze zemní kotvy. Pro 

zachycení destabilizujících sil se do horniny a stavebního objetu vnáší p�edp�tí zvoleného 

sm�ru a velikosti pomocí zemních kotev, které procházejí horninou a spojují stavební objekty. 

Jak hornina, tak i stavební konstrukce nabývají vyztužením, a p�edp�tím kotev nových 

mechanických vlastností. P�sobení kotevních sil ve stavební konstrukci je lehce 

kontrolovatelné a staticky jasné. P�edp�tí kotev vede k v�asnému aktivnímu zpevn�ní horniny 

a k bezpe�nému vytvo�ení tahové síly, s níž se po�ítá ve výpo�tu návrhu stavebního objektu.  

 Kotvením dochází k sep�tí stavebního objektu s horninou s vynaložením menšího 

množství stavebních materiálu než p�i tradi�ní metod�. Hlavní p�edností kotvení je, že 

umož�uje pom�rn� snadno dle statického výpo�tu zvolit sm�r, velikost a t�žišt� p�sobení 

kotvících sil, aby zajistily ú�inn� jeho stabilitu. Kotvením se zajiš�uje bezpe�nost stavebních 

konstrukcí proti svislému a tangenciálnímu posunu, p�evrácení a usmýknutí v podloží. 

Namáhání p�edpjatých kotev za�íná ihned po jejich instalaci a v pr�b�hu realizace stavební 

konstrukce dochází ke zm�n� nap�tí jak v jednotlivých kotvách, tak i v celé konstrukci. 

Zm�na nap�tí je ovlivn�na jednak samotou realizaci stavební konstrukce, ale i mimo�ádným 

zatížením (dlouhodobé dešt�, dynamické zatížení od dopravy, vibrace). Z výsledku 

dlouhodobého monitoringu je patrné, že u p�edpjatých kotev v horninovém prost�edí dochází 

s postupem �asu k ur�itému poklesu nap�tí. Materiál kotev (beton, ocel) p�i obvyklém 

namáhání do meze únosnosti vykazuje jen nepatrné p�etvo�ení, které je trvalé. Pokles nap�tí 

v kotvách je pak tedy zp�soben reologickými zm�nami horninového prost�edí. Zpravidla se 

jedná o jeho nepružné stla�ení nebo strukturní porušení podle toho, jaké hodnoty dosáhne 

v míst� soust�ed�ného nap�tí vzhledem k pevnosti horniny. Stla�ením horniny v míst� upnutí 

dochází ke zvýšení pevnosti horniny a následnou ztrátu p�edp�tí v kotvách, kterou lze 

vyrovnat dopnutím v ur�itém �asovém intervalu.  

 Monitoringem se rozumí a definuje se jako dohled a kontrola nad stavbou, v níž je 

horninový masív sou�ástí konstrukce. U podzemních a dopravních staveb je nej�ast�jší a 

nejobvyklejší funkcí monitoringu zaznamenat p�irozené zm�ny v horninovém masívu p�ed 
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zapo�etím stavebních prací. P�i realizaci stavebního díla sledujeme pomocí vhodn� zvoleného 

zp�sobu monitoringu zatížení výztuže, zm�nu tlaku podzemní vody, varování p�ed sesuvem a 

zajišt�ní bezpe�nosti v pr�b�hu výstavby. Pro monitoring zm�n p�edpjatých kotev v závislosti 

na �ase, se používá prstencových dynamometr� a� už hydraulických nebo strunových. M��ení 

se aplikuje na vybraných kotvách (cca 3 – 10% z celkového po�tu kotev), podle toho, jaký 

význam má kotva pro zajišt�ní stability konstrukce a také do jakého horninovém prost�edí se 

kotví. 
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2. Magnetoelastický dynamometr Dynamag 

2.1. Fyzikální princip 

 Fyzikální princip metody vychází z Hookova zákona a metoda m��ení je založen na 

magnetoelastickém jevu. Hook�v zákon popisuje vztah mezi nap�tím a deformací pevného 

t�lesa. Nejjednodušší odvození vztahu je pro látku namáhanou prostým jednoosým tahem. 

Uvažujme prut této látky, jenž má pr��ezovou plochu A. Celá plocha tohoto pr��ezu je 

namáhána rovnom�rnou tahovou silou N. P�ed zatížením si zm��íme délku prutu l. Po iniciaci 

síly N se prut zdeformuje s podélnou osou prutu a zárove� se jeho p�í�ný pr��ez po celé délce 

zmenší. Deformace s podélnou osou prutu nazýváme jako prodloužení nebo zkrácení a 

zna�íme jej �l. Pom�rné p�etvo�ení � ozna�íme pom�r mezi prodloužením nebo zkrácením a 

po�áte�ní délkou prutu. Normálové nap�tí � je pom�r mezi normálovou silou N a plochou 

p�í�ného pr��ezu A. 

Obr. 1: Tahový diagram oceli 

 Grafické znázorn�ní závislosti normálového nap�tí � na pom�rném p�etvo�ení je 

realizováno pomocí tahového diagramu. Charakteristickým p�íkladem tohoto diagramu je 

zkouška oceli v tahu viz obr. 1. P�i zkoušení se ur�ují hodnoty normálového nap�tí, ve 

kterých se výrazn� m�ní pr�b�h tahového diagramu. První �ástí tahového digramu je 

p�ímková závislost. Tato závislost je platná až do bodu fpr, jež je nazývána mezí úm�rnosti. 

Touto mezí kon�í platnost lineárního Hookova zákona. P�i zv�tšení nap�tí nad tuto mez roste 
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relativní prodloužení rychleji. Pr�b�h tahového diagramu již není lineární. Tato k�ivka roste 

až po dosažení meze kluzu fy. Po dosažení této hodnoty se pom�rná deformace prudce 

zv�tšuje p�i konstantním nap�tí. Tento jev nazýváme kluzem nebo te�ením. Pokud zvyšujeme 

dále nap�tí, roste i pom�rné p�etvo�ení až do dosažení meze pevnosti fu. Tento nár�st nap�tí 

nazýváme zpevn�ní materiálu. Pokud zat�žujeme prut nad mez pevnosti, nap�tí v pr��ezu 

za�ne klesat až do meze destrukce fd. Tento jev je zp�soben tím, že v nejslabším míst� prutu 

se p�í�ný pr��ez rychle zmenšuje, proto v ostatních �ástech prutu nap�tí poklesá. K p�erušení 

prutu dojde v míst� zúžení p�i dosažení skute�ného nap�tí p�i p�etržení fd. 

 Pokud p�estane p�sobit na prut síla N, dojde k odleh�ení. Pom�rné deformace se 

vracejí k p�vodnímu stavu. Pokud se nacházíme v mezích platnosti Hookova zákona, m�rné 

deformace se vrátí na nulovou hodnotu. Tyto deformace nazýváme deformace elastické. 

Nejv�tší nap�tí v prutu, p�i kterém je dosaženo elastických deformací se nazývá mez 

pružnosti fy. Hodnota nap�tí této meze se pohybuje v okolí meze kluzu. U n�kterých druh�

oceli jsou tyto dv� meze sob� rovny. Pokud prut zatížíme nap�tím vyšším než mez pružnosti, 

potom p�i jeho odleh�ení se již pom�rné deformace nevrátí do po�áte�ního stavu. Vzniknou 

tak trvalé deformace. Materiál se dostal do plastického stavu. 

 Jak bylo uvedeno výše, Hook�v zákon platí jen do dosažení meze úm�rnosti. 

Normálové nap�tí je tedy vyjád�eno vztahem �=E�. Z tohoto vztahu vyplývá, že vztah mezi 

nap�tím a deformací � je závislý na Youngovu modulu pružnosti E. Toto vyjád�ení Hookova 

zákona platí v jednorozm�rném p�ípadu, kdy p�ijímáme zjednodušení, že deformace materiálu 

probíhají pouze ve sm�ru p�sobení síly.  

 Dynamag snímá zm�ny magnetické indukce procházející plochou feromagnetických 

materiál�, které jsou zp�sobeny mechanickým namáháním. Feromagnetické materiály 

vykazují spontánní magnetizaci. Jedná se o jednu z nejsiln�jších forem magnetismu. Jsou 

základem pro všechny permanentní magnety.  

 Magnetická indukce B (T=N.A-1.m-1) je vektorová veli�ina, která vyjad�uje silové 

ú�inky magnetického pole. Magnetickými silami na sebe vzájemn� p�sobí jednotlivá 

magnetická pole vytvo�ená mezi cívkou a vodi�em z feromagnetického materiálu. Magnetická 

indukce je definována jako stav, kdy vložíme vodi�, ve kterém protéká elektrický proud I do 

homogenního magnetického pole vytvo�eného cívkou. Ve vodi�i p�sobí síla Fm=B.I.l.sin	. 

Tato síla je p�ímo závislá na aktivní délce vodi�e l a na úhlu, který svírá vodi� s vektorem 

magnetické indukce 	. Velikost magnetické indukce je závislá na intenzit� magnetického 
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pole. Její sm�r je vždy te�ný k magnetickým induk�ním �arám a je orientována stejn� jako 

induk�ní �áry. P�i ur�ování velikosti magnetické indukce ve st�edu proudové smy�ky je 

d�ležitá hodnota permeability 
 daného materiálu, na které je spolu s proudem I p�ímo závislá 

a nep�ímo závislá na dvojnásobku polom�ru závitu r. Magnetická permeabilita prost�edí 

charakterizuje magnetické vlastnosti materiálu, které se m�ní v závisti na velikosti nap�tí. 

M�renou veli�inou je relativní permeabilita 
r, kterou tvo�í pom�r permeability daného 

feromagnetického materiálu a permeability vakua 
0. P�i mechanickém namáhání (tahu, tlaku, 

krutu nebo ohybu) dochází ke zm�n� tvaru hysterezní smy�ky feromagnetického materiálu 

tvo�ící jádro cívky. Hysterezní smy�ka feromagnetického materiálu je tvo�ena uzav�enou 

k�ivkou magnetování, p�edstavuje závislost magnetické indukce B v jád�e na intenzit� H 

magnetického pole, které se vytvo�í v cívce. Intenzita magnetického pole je však p�ímo 

úm�rná proudu, který závity cívky protéká. Magnetická indukce B závisí na materiálu jádra. 

Protože nemáme možnost m��it p�ímo indukci B, musíme m��it indukované nap�tí, které 

souvisí s indukcí. Nap�tí z integra�ního RC �lenu tedy odpovídá magnetickému induk�nímu 

toku �, který je však p�ímo úm�rný magnetické indukci B. Na svislou osu tedy vynášíme 

místo indukce B nap�tí na kondenzátoru v RC �lenu, mezi ob�ma veli�inami je však vztah 

p�ímé úm�rnosti. Z toho, je možno ur�it zm�nu vlivu prost�edí (permeability) na magnetické 

pole. Mechanické nap�tí ur�íme porovnáním kalibrované hysterezních smy�ky a ode�tené 

smy�ky viz obr. 2. M��enou veli�inou je relativní permeabilita. 

Obr. 2: Zm�na tvaru hysterezní smy�ky vlivem zm�ny nap�tí 
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2.2. Popis m��ícího systému 

 M��icí systém je složen ze sníma�� nap�tí a ode�ítací jednotky. Sníma�e jsou tvaru 

dutého válce, kterým prochází m��ený prvek (kotevní lana, ty�e nebo kabely) viz obr. 3. 

Zpravidla jsou sníma�e umíst�ny na volných �ástech p�edpjatých prvk�, ale mohou být i 

zality do betonu nebo mohou být sou�ástí kotevních systém� p�edpjatých prvk� konstrukcí. 

M��í celkové mechanické nap�tí v p�edpjatém prvku nebo v jednotlivých �ástech p�edpjatých 

pramenc� kabel� s rozlišením pod 1 MPa. Sníma�e se osazují na m��ené prvky o pr�m�r 5-

240 mm. Každý sníma� je standardn� vybaven elektronickým identifikátorem a p�esným 

teplom�rem, který m��í teplotu stavební konstrukce v míst� osazení sníma�e. Sníma�e lze 

použít, také v náro�ných pr�myslových podmínkách, kde by použití jiných metod bylo 

omezené nebo zcela nemožné.  

Obr. 3: Osazení sníma�e p�ed vlastním napínáním 

 Ode�ítací jednotka viz obr. 4 je napájena prost�ednictvím 24V akumulátoru nebo ze 

sí�ového adaptéru. Má vstup pro p�ipojení notebooku pro získání nam��ených dat a jejich 

další zpracování. Výstupní rozhraní m�že být RS232, RS485 nebo USB. Jednotka umož�uje 

m��ení magnetického induk�ního toku � v rozsahu 10mWb s rozlišením 1
Wb.  

�

Obr. 4: Ode�ítací jednotka�
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2.3. Aplikace m��ení na zemní kotvy 

 Užitím magnetoelastického dynamometru na zemní kotvy umožníme bezkontaktní 

m��ení a dlouhodobý monitoring mechanických sil a nap�tí v p�edpjatých ocelových �ástech 

konstrukce a to nejen zemních kotev. Snímací prvek magnetoelastického dynamometru tvo�í 

p�edpjaté �ásti železobetonové konstrukce. Monitoring nap�tí zemních kotev lze rozd�lit do 

n�kolika krok� a to po dobu jejich životnosti. Prvním a také i hlavním krokem je kontrola 

kvality po dobu napínání, kdy se kotva napíná v n�kolika intervalech až na požadovanou 

hodnotu. P�i napínání je kotva p�edepnuta o 25% víc než je její požadovaná hodnota a to 

proto, aby došlo k lepšímu spolup�sobení ko�ene kotvy a okolní zeminy a zamezení ztráty 

síly p�edp�tí po tzv. sednutí injektovaného ko�ene kotvy.  U zemních kotev dochází po 

instalaci k relaxaci nap�tí, zp�sobené mechanickým nap�tím, zbytek deformací pak mizí po 

ur�itou dobu, kdy dojde k ustálení nap�tí. Dlouhodobý monitoring stavu kotvy po dobu její 

životnosti zajiš�ují periodické kontroly, monitoring stavu po p�írodních a živelných 

událostech, v kritických místech nebo �ástech konstrukce a také kontrola dynamicky 

namáhaných konstrukcí. 



�

���

�

2.4. Kontrola p�edpínacího procesu 

 Pro napínání lanových kotev se používají speciální hydraulické napínací pistole, viz 

obr. 5, každá kotva je p�i p�edpínání zkoušena na 1,25 násobek p�edepsané únosnosti. Po 

dobu napínání lanových kotev dochází ke kalibraci sníma�e pro danou kotvu a následným 

p�epo�tem a kontrolou vypo�tených hodnot vneseného p�edp�tí s metrologicky ov��eným 

manometrem osazeným na hydraulickém lisu. 

�

Obr. 5: Úprava datového kabelu a p�edepnutí kotvy 

2.5. Dlouhodobý monitoring vývoje sil 

 P�i realizace technicky stále složit�jších podzemních a geotechnických staveb ve 

složitých a horninových podmínkách, u nichž hornina umož�uje vzájemné spojení a 

spolup�sobení s konstrukcí staveb, si vyžaduje nejen vývoj, ale i rozvoj nových a moderních 

technologií výstavby, ale také p�edevším pot�ebuje pozorovat jejich chování a kontrolu 

p�edpokladu jejich návrhu. Spole�n� s tím se ubírají i myšlenky sledující možnost 

monitoringu stavu a chování konstrukce nebo i horninového masívu po dobu její realizace i 

chování po dobu životnosti. T�mito otázkami a jejich �ešením se zabývá geotechnický 

monitoring a metody kontrolního sledování.  

 Ve stádiu p�ípravy projektové dokumentace výstavby podzemního díla je obvykle 

u�in�n p�edpoklad o nejvyšších velikostech tlak� hornin a zatížení vyvolané horninou. Tento 

p�edpoklad je zpravidla nespolehlivý s ohledem na nep�esnou znalost vlastností hornin a 



�

���

�

zemin. D�sledkem omezených a spolehlivosti vstup� a vlastností horninového masívu 

nejistota v geomechanice stoupá u vypo�tených hodnot a následkem této nev�domosti 

odpovídají vysoké stupn� bezpe�nosti. O detailním projektu, síle výztuže, jejím umíst�ní a 

postupu výstavby je rozhodnuto až z výsledk� m��ení tlaku a pohybu hornin. Z t�chto d�vodu 

by m�l být využit monitoring pro ov��ení skute�ných tlak� horniny a zatížení p�sobící na 

výztuž. 

 K p�esnému monitoringu zm�ny nap�tí v kotvách v závislosti na �ase užíváme 

dynamometry. P�i osazení dynamometru je d�ležité zajistit, aby m��ené nap�tí p�sobilo v ose 

dynamometru. T�lo tvo�í ocelové válce, které jsou uspo�ádány tak, p�enesly plné zatížení. 

Nap�tí v t�chto válcích jsou m��ena hydraulicky, odporovými tenzometry a strunovými 

tenzometry. 

Hydraulický dynamometr 

 Princip metody m��ení je patrný z obrázku viz obr. 6. M��ící hydraulická tlaková 

bu�ka je napln�ná kapalinou, má tvar mezikruží a osazuje se mezi dv� ocelové vyrovnávací 

desky pod hlavu kotvy. Zm�na osové síly m�ní i tlak kapaliny v dynamometru a jeho hodnota 

je patrná na manometru, jenž udává hodnotu osové síly. 

1. Ocelové mezikruží 

2. Hydraulická kapalina 

3. Kotva 

4. Vyrovnávací deska 

5. Manometr 

6. Kryt manometru 

Obr. 6: �ez prstencovým hydraulickým dynamometrem 
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Dynamometr využívající odporový tenzometr 

 Tento systém dynamometru viz obr. 7 využívající principu zm�ny elektrického odporu 

zp�sobeného prodlužováním vodi�e. Zm�na odporu je m��ena Wheatsonovým m�stkem a 

ode�ítání je kalibrováno v hodnotách odporu nebo už p�epo�ítáno a uvedeno v hodnotách 

nap�tí, zatížení nebo tlaku.  

Obr. 7: Dynamometr s odporovým tenzometrem 

�
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Dynamometr využívající strunový tenzometr 

 Dynamometr užívající strunový tenzometr viz obr. 8, jehož princip vychází 

z napjatosti v kmitajícím vodi�i. Kmitání struny je docíleno pomocí elektromagnetu 

s permanentn� magnetizovanými póly a impulzu st�ídavého proudu. Struna kmitající 

v magnetickém poli indukuje signál frekvence stejnosm�rného proudu v závitech, který je 

roven signálu kmitání. Výhodou tohoto systému je, že nam��ené hodnoty jsou v hodnotách 

frekvence, což umož�uje p�enos nam��ených hodnota na velké vzdálenost. 
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Obr. 8: Dynamometr se strunovým tenzometrem 

 Zkušenosti a výsledky výzkumu vývoje sil poukazují na fakt, že s postupem �asu 

dochází u p�edepnutých kotev v horninovém prost�edí k poklesu nap�tí a mnohdy i ke snížení 

únosnosti. Materiál požitý pro kotvy (ocel a beton) vykazuje nepatrné trvalé p�etvo�ení a to 

jen do meze únosnosti. Ve spojovacích prvcích kotev dochází k menším deformacím, ty se ale 

srovnají p�i napínacím cyklu. Klesající p�edp�tí s �asem je zp�sobeno deformacemi 

horninového prost�edí, hlavn� jeho nepružným stla�ením nebo také i strukturním porušením. 

Tyto p�edpoklady jsou v závislosti na velikosti p�edp�tí kotvy a pevnosti horniny v míst�

injektovaného ko�ene. V pevných skalných horninách dojde v�tšinou jen k dotla�ení 

p�irozen� vzniklých puklin. Nap�tí v kotv� se s �asem zmenšuje, až dosáhne rovnovážného 

stavu. Velikost zm�ny nap�tí u ty�ových kotev p�edstavuje ztrátu asi 20% oproti p�vodnímu 

p�edp�tí, u kotev lanových, kde je pr�tažnost lan v�tší je ztráta nap�tí podstatn� menší. 

Vzniklý pokles lze jednoduše nahradit op�tovným p�edepnutím napínacím lisem (napínací 

pistolí). Kotvy v pevných horninách se dopínají obvykle dvakrát a to po 24 hodinách a po 1 až 

2 týdnech. Provede-li se p�edp�tí v dostate�né kvalitn�, bývají ztráty p�edp�tí v �ase 

minimální. V poloskalních horninách a v zeminách p�evládají pomalejší zm�ny deformace 

vyvolané zatížením. Stla�ováním a útlumem deformací v horninovém masívu dojde k jeho 

zpevn�ní, ale v okolí kotvy zase ke snížení p�edp�tí. Tuto vzniklou ztrátu p�edp�tí v kotvách 

vyrovnáváme n�kolikerým dopnutím ve v�tším �asovém odstupu (až ro�ním). Je-li však 

zatížení v�tší nežli pevnost zeminy i po jejím stla�ení, dochází ke stálému nar�stání 

deformací, což zap�í�i�uje, že v kotv� neleze udržet požadovanou sílu p�edp�tí. Únosnost 

kotvy klesá, vytažení vyvolané deformací horninového masívu roste a tento stav kon�í jejím 

vytržením. Zhoršení fyzikáln� mechanických vlastností zeminy má zp�sobuje p�edevším 

zm�na obsahu vody. Abychom se vyhnuli selhání, je vhodné vyšet�it reologické vlastnosti 
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zemin, alespo� laboratorn� na vzorcích z místa kotvení. U závažných p�ípad� je nutno zajistit 

v�asný dlouhodobý monitoring zkušebních kotev. Nelze spoléhat jen na zvýšení stupn�

bezpe�nosti. 

  

2.6. Ovliv�ující faktory m��ení a jejich kompenzace 

 Krom� materiálových vlastností mají na výsledek m��ení vliv tyto parazitické efekty. 

Magnetoelastický sníma� se osazuje do již p�ipravené konstrukce (p�evázky , vývrt vrtu) a po 

p�edepnutí kotev je sníma�e pevn� rozep�en kotevními kabely a tím mu je znemožn�n jeho 

pohyb a vznik t�chto dvou parazitických efekt�: 

• axiální (osový) pohyb materiálu ve sníma�i  

• radiální pohyb materiálu ve sníma�i 

 Je-li v blízkosti a po instalaci sníma�e vybudována nová konstrukce ovlivní 

betoná�ská výztuž nebo ocelová konstrukce magnetické pole sníma�e. Je nutné provést novou 

kalibraci sníma�e. A dochází ke: 

• zm�na magnetického okolí sníma�e 

 P�i rychlých zm�nách p�edp�tí kotev, dochází ke zm�n� teploty m��eného materiálu, 

které ovlivní vlastní m��ení. Tento jev má vliv má na m��ení velký, ale tato situace nem�že 

nastat, pokud by nešlo o reálný test. Vzniká: 

• termomechanický jev 

 Zm�na teploty ovlivní ode�et m��ení pouze, je-li sníma� osazen u povrchu, kdy dojde 

ke zm�n� teploty sníma�e a kotevních kabel� lokáln�. Nachází-li se sníma� hloub�ji 

v kotevním vrtu, zm�na teploty už nemá na m��ení tak velký vliv, protože teplotní rozdíl už 

není tak významný. Pokud je sníma� vystaven pov�trnostním podmínkám dojde k: 

• velké teplotní diference 



�

���

�

3. Praktická �ást – m��ení na zemních kotvách 

3.1. Popis m��ené lokality, m��ícího systému, metodiky m��ení 

 Staveništ�, na kterém bylo provedeno m��ení, se nachází v Praze, konkrétn� v m�stské 

�ásti Motol naproti areálu fakultní nemocnice Motol. Rostlý terén je svažitý, se spádem 

zhruba kolmým k p�dorysu projektované st�ny. Nejv�tší sklon rostlého svahu �iní 12 až 14°. 

P�edm�tem projektu byla trvalá konstrukce zajišt�ní jámy pro budovu stanice metra Motol. 

Trvalá konstrukce pažení zcela odd�lila rostlý svah od konstrukce budovy stanice, která takto 

nebude zatížena žádnými zemními tlaky. P�dorys pažení kopíruje vn�jší obrys stanice po celé 

její délce a je odsazeno 1440mm od tohoto obrysu. Rozvinutá délka pažení �iní asi 163m, 

nejv�tší pažená hloubka je 20m a nejmenší hloubka asi 14m. Rozsah projektu �ešil statické 

zajišt�ní svislé st�ny trvalou kotvenou podzemní st�nou tlouš�ky 800mm, v korun�

zakon�enou železobetonovým trámem. Kotvení tvo�í 6 - ti pramencové kotvy ve t�ech nebo 

ve dvou úrovních. Projekt navrhoval zp�sob trvalého sledování vybraných kotev. Geologický 

a hydrogeologický pr�zkum charakterizoval strukturu podloží jako velmi složitou, dopl�kový 

pr�zkum dokonce jako extrémn� komplikovanou. Oproti geologickému pr�zkumu zjistil 

dopl�kový pr�zkum výskyt velmi tvrdých míst, tvo�ených rohovci, které komplikovaly t�žbu 

rýhy pro podzemní st�nu. Staveništ� leží p�ímo na významné tektonické poruše náležející 

k poruchovému pásmu tzv. pražského zlomu. Navíc je p�ilehlý svah postižen fosilními 

blokovými pohyby hornin k�ídy. 

 P�i povrchu terénu byly v prostoru stanice Motol dokumentovány p�evážn� pís�ité, 

okrajov� i jílovité kvartérní svahové hlíny s hojnými úlomky opuk. P�edkvartérní podklad 

budují ordovické jílovité b�idlice bohdaleckého souvrství v r�zném stupni zv�trání a 

p�edevším silurské b�idlice a vulkanity libe�ského souvrství. Hranice ordovik – silur je zde 

tektonická, místy byly dokumentovány i doprovodné výrazn� porušené zóny. V nadloží 

prvohorních hornin byly dokumentovány k�ídové horniny b�lohorského, korycanského i 

peruckého souvrství, které však p�edstavují v kvartéru zakleslý horninový blok. 

 Hladina podzemní vody byla zjišt�na jako ustálená v úrovni 5,2 až 5,4 m nad dnem 

jámy, v sondách S5 a S6. V sond� S7 nebyla podzemní voda zastižena. Stupe� agresivity 

z hlediska koncentrace síranu ur�il pr�zkum ozna�ení XA2. Dopl�kový pr�zkum upozornil, 

že podzemní st�na vytvo�í hráz podzemní vod� proudící kolmo na ní, takže je t�eba po�ítat se 
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zvýšením hladiny za st�nami jam. Odhad tohoto zvýšení byl velmi obtížný a vyžadoval by 

dlouhodobé m��ení stávajícího stavu a k tomu adekvátní model, z n�hož by bylo možno 

zvýšení hladiny podzemní vody p�ibližn� zjistit. Z �asových d�vod� a z nedostatku bližších 

podklad� projekt používal vlastního odhadu zvýšení hladiny, a sice na úrove� 7,5m nad dno 

jámy, tedy o 2,1 až o 2,3m výše oproti ustáleným hladinám zjišt�ným v sondách. 

 Komplikované prom�nné podloží, lokáln� s tvrdými horninami p�ineslo problémy 

s t�žením rýhy pro podzemní st�nu drapákem. Rozsah ani polohu tvrdých �ástí podloží nešlo 

ve vztahu k rýze podzemní st�ny ur�it p�edem. Proto bylo nutno po�ítat s lokálním 

p�ekonáváním takových zón, nap�. rozvrtáním (rozvoln�ním) v menším profilu. 

 Princip navrženého �ešení paží st�nu jámy trvalým pažením, které tvo�í podzemní 

st�na stálé tlouš�ky 800mm, kotvená trvalými 6 – ti pramencovými kotvami ve t�ech úrovních 

v hlubších �ástech výkopu, respektive ve dvou kotevních úrovních v m�l�ích úsecích. Pažící 

podzemní st�nu tvo�í lamely ší�e 7,22 až 7,55m. Lamely podzemní st�ny budou v hlavách 

propojeny železobetonovým v�ncem stálé ší�ky 850mm, výšky 1000mm. Beton celé 

podzemní st�ny je navržen v kvalit� C25/30, pro stupe� prost�edí XA2. Protože obsah síran�

m�že v daných podmínkách p�ekro�it hodnotu 1500mg/l, je navržen síranovzdorný cement. 

Všechna výztuž lamel podzemních st�n je navržena kvality 10505. Hlavní nosnou výztuž 

tvo�í profily 25mm v hustot� 6 prut�/b�žný metr. Výztuž je oboustrann� symetrická. 

Vodorovnou rozd�lovací výztuž tvo�í pruty profilu 16mm. Pod pr�chodkami kotev je 

provle�ena výztuž profilu 20mm, která zajiš�uje plynulejší roznesení koncentrované síly 

vyvozené hlavou kotvy. Spáry mezi lamelami jsou osazeny gumovými pásy, které zamezí 

pr�niku vody. Proto pažící st�na p�ejímá veškeré hydrostatické tlaky. Svislá výztuž p�esahuje 

výšku st�ny o výšku v�nce, do kterého je zatažena. Železobetonový v�nec krom� tvaru 

zajiš�uje i ur�itou spojitost lamel v jejich korun� a tím i roznášení eventuálních 

nepravidelných silových ú�ink� v oblasti koruny pažení. Paty lamel tvo�í nosnou sou�ást 

pažící konstrukce, a proto musí být zajišt�no dobré spojení pat s podložím, bez mezer a 

kaveren. V p�ípad� pot�eby a v pot�ebném rozsahu toto zajistí trysková injektáž provád�na ze 

dna výkopu jámy. Zámky lamel musí být vodovzdorné (nepropoušt�t vodu, nanejvýš vlhkost), 

proto je navržena t�snící injektáž za každým zámkem pažící st�ny, výškový rozsah od koruny 

st�ny do hloubky 1000mm pod kone�ný výkop. Vzhledem k tomu, že výška hladiny 

podzemní vody za pažící st�nou není nijak blíže specifikována, byla proto pro statické úvahy 

(posudek), z nichž plyne dimenze st�ny a kotev, uvažována ve výšce 2,1m  nad ustálenou 

hladinou podzemní vody. Proto jsou pro zajišt�ní bezpe�nosti v této úrovni navrženy 
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odleh�ovací vrty v podélné rozte�i 2,0m. Vrt je profilu 75mm a délky 1500mm. Výstroj vrtu 

tvo�í perforovaná trubka, aby se b�hem �asu nemohl vrt zanést. Vrty se provedou p�evrtáním 

podzemní st�ny. 

 Všechny kotvy jsou 6 – ti pramencové (Lp 15,7mm (St 1570/1770), trvalé. Sklon 

všech kotev od vodorovné osy je obecné 15°, s výjimkou míst k�ížení kotev. Všechny kotvy 

mají dle návrhu injektovanou kotevní délku ko�enu 9,0m. Délky táhel jsou 11,0m pro 

nejvyšší, 9,0m pro st�ední a 7,0m pro nejnižší kotevní úrove�. Kotvy jsou rozmíst�ny ve t�ech 

respektive ve dvou kotevních úrovních a podélná rozte� kotev je 2,6m. Srovnávací (p�ípustná) 

síla pro 6 – ti pramencovou kotvu �iní 878kN. Porovnáním v��i této síle se ukazuje, že p�i 

vzedmutí hladiny podzemní vody o 2,1m, by využití p�ípustné síly bylo až 100% (p�i 

�áste�ném využití odporu v pat�). Kotvy jsou po osazení testovány na zkušební sílu o 25% 

vyšší tj. 1098kN. Tato zkouška je jen krátkodobá, trvá asi jen 1 hodinu, sleduje se zm�na 

tlaku a deformace, �ímž se funkce ko�ene a kotvy p�edb�žn� prov��í proti hrubým poruchám. 

Záv�rem se napnutí kotev sníží na tzv. zaru�enou sílu, což je síla požadovaného p�edp�tí. 

V daném p�ípad� jde o p�edp�tí 700kN v nejvyšší kotevní úrovni a 500kN v prost�ední a 

spodní kotevní úrovni. P�edp�tí je sníženo zám�rn�, snížení vytvá�í rezervu pro pokrytí 

zvýšené hladiny podzemní vody, vzdutí je hrub� odhadnuto na 2,1m, které by mohlo b�hem 

�asu nastat a výrazn� zvýšit namáhání st�ední a spodní úrovn� kotev. Kotvy jsou p�dorysn�

kolmé na pažící st�nu, jen v místech k�ížení bylo nutno navrhnout p�dorysný odklon, do 

10°.Pracovní úrove� pro vrtání kotev je navržena všude 500mm pod kotevní úrove�. 

  Východní st�na výkopu od fakultní nemocnice Motol je pažena záporovým 

pažením. Zápory jsou provedeny z ocelových válcovaných profil� I360 a I400  z oceli S235. 

Zápory jsou osazovány do vrt� o pr�m�ru 600mm a paty pod úrovní dna jámy jsou 

zabetonovány betonem C25/30; XA2. Betonáž vetknutí zápor je provedena po dovrtání a 

vy�išt�ní dna vrtu. S ohledem na úrove� podzemní vody jsou n�které paty zápor ve vod�, 

�emuž musí odpovídat technologie provád�ní betonáže. Úrove� horní hrany betonového 

vetknutí odpovídá dnu stavební jámy v daném míst�. Nad úrove� ko�ene zápory je každý vrt 

vypln�n hlinitopís�itou zeminou smíchanou s cementem (p�edpoklad pom�ru cementu se 

zeminou je 75kg na 1m3 zeminy). Osová vzdálenost zápor je p�evážn� 2,0m, výjime�n� je 

tato vzdálenost menší. Mezi p�íruby ocelových zápor pak jsou vkládány p�i odt�žení d�ev�né 

pažiny tlouš�ky 120, 150 a 200mm. Pažiny, které jsou tvo�eny d�ev�nými hranoly, jsou v��i 

zemin� vyklínovány. Do hloubky 5m od terénu jsou použity pažiny tlouš�ky 120mm, 

v hloubce 5 – 8m jsou použity pažiny tlouš�ky 150mm a od 8m hloub�ji jsou použity pažiny 
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tlouš�ky 200mm. Osazení zápor do vrt� je provedeno centricky a svisle pomocí mechanizm�. 

S ohledem na délku n�kterých zápor bylo nutné provést sva�ení dvou kus� I360, respektive 

I400, aby se dosáhlo p�edepsané délky 19,0m nebo 17,0m. Stykování je provedeno tupým 

svarem na plný profil a navíc p�eplátování obou pásnic I profilu pomocí ocelového plechu 

200x200x10mm s koutovým svarem. Všechny svary provedl svá�e� se státní zkouškou, který 

má oprávn�ní sva�ovat konstrukce staticky namáhané. Všechny zápory jsou osazeny do 

jednotného líce a je nutné je zajistit proti posunutí, náklonu nebo pooto�ení. Doporu�uje se 

provést p�iva�ení výztuže pr�m�ru 16mm a délky 600mm k ob�ma p�írubám. Tato výztuž 

zajistí ukotvení zápory na dn� vrtu, jež je d�ležitá pro zajišt�ní stability zápory p�i betonáži 

vetknuté �ásti zápory. 

 Zápory jsou kotveny p�es ocelové p�evázky pramencovými kotvami v kotevních 

úrovních. Zápory jsou kotveny v jedné až p�ti úrovních pramencovými kotvami, 

s prodlouženou životností. P�enos kotevních sil je zajišt�n ocelovými p�evázkami ze dvou 

válcovaných profil� U400 nebo U360 mezi n�ž jsou vsunuty pr�chodky kotev. Ocelové 

p�evázky jsou provedeny z oceli S355. Bylo nezbytn� nutné dodržet p�esnou polohu kotev 

(výškové i sm�rové), jinak by došlo ke kolizi se stávajícími inženýrskými sít�mi. 

 Kotvení zápor je provedeno pomocí pramencových kotev pr�m�ru 15,5/1800. Použité 

kotvy jsou 4 – 6 - ti pramencové. Kotvy jsou provedeny z jednotlivých kotevních úrovní, 

které jsou o 500mm níže než kotevní místo na zápo�e. Sklon všech kotev od vodorovné je 

v�tšinou mezi 15° a 20° s výjimkou míst k�ížení kotev a blízké vzdálenosti stávajících 

konstrukcí, kde jsou použity i úhly 40°. Kotvy jsou p�dorysn� kolmé na sm�r pažení, jen 

v místech bylo nutno navrhnout p�dorysný odklon do 15°. Všechny kotvy mají navrženou 

injektovanou délku ko�ene 5,0 – 7,0m. Kotvy zápor musí být funk�ní po celou dobu provozu 

ve stavební jám� a to až do doby zásypu této jámy. Z tohoto d�vodu jsou použity kotvy 

s prodlouženou životností. Na dn� jámy se provede železobetonová deska tl. 200mm (beton C 

16/20) vyztužená dv�ma vrstvami KARI sítí 8/150 – 8/150. Dno jámy je nutno obnažit za 

suchého po�así a provést okamžitou betonáž pracovní podlahy. 

 Jelikož jsou kotvy navrženy jako trvalé, je nutno asi 10% jejich po�tu monitorovat 

nap�tí v táhlech kotev. Celkem je navrženo 21 sledovaných kotev tj. 9% z celkového po�tu 

kotev, vždy ve svislé �ad�, trojice nebo dvojice. Norma �SN 73 1008 p�edepisuje jako 

minimum 3% z celkového po�tu kotev. Zde je zvolen v�tší po�et vzhledem k významu pažící 

st�ny a také pro velmi až extrémn� složité geologické pom�ry za pažící st�nou. Vzhledem 
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k dlouhodobému m��ení je t�eba provést základní (tzv. nulové) �tení již p�i napínání kotev, 

zápisem síly vnesené do kotvy po ukon�ení celé instalace.  

 Dlouhodobá m��ení (sledování kotevní síly) budou probíhat po dobu 10let, což je 

minimum dané výše uvedenou normou. �asový rozklad (�asová osa) m��ení zapo�ne 

nulovým �tením, zjišt�ným p�i napínaní kotev. Za normálních okolností budou další kontrolní 

m��ení po p�l roce, po roce, po dvou letech, a dále po každých dvou letech. V p�ípad� zjišt�ní 

ne�ekaných anomálií se frekvence kontrol upraví. Kontroly m��ení aktuálních kotevních sil se 

provád�jí  magnetoelastickými sníma�i, p�edem osazenými na vybraných kotvách. M��ení již 

pak probíhá pouhým p�ipojením ode�ítacího za�ízení ke sníma�i. 

3.2. Stanovení kalibra�ních k�ivek a teplotních koeficient�

 Kalibrace senzoru probíhá sou�asn� s napínáním kotvy, kdy jsou hodnoty velikosti 

nap�tí v jednotlivých krocích napínání snímány a hodnoty srovnávány podle napínacího lisu 

dle jeho kalibrovaného manometru. Ur�ení hodnot teplotních koeficient� vychází z již d�íve 

instalovaných sníma�� a provede se srovnání závislosti vlivu teploty na výslednou nam��enou 

sílu. Teplotní koeficienty se ur�ují z dlouhodobých sledování a porovnávání nam��ených 

hodnot na jiných konstrukcích, které se následn� statisticky vyhodnotí a stanoví se velikost 

teplotního koeficientu. 

3.3. P�ehled výsledk� m��ení 

 Pro ú�ely mé diplomové práce mi byly poskytnuty nam��ená data z firmy Inset s. r. o., 

která tuto práci zadávala. Nam��ená data mi byla p�edána, viz tab. 1 – tab. 2.  V tabulce jsou 

zaznamenány jednotlivá m��ení nap�tí na kotv� a teplota sníma�e.  

 Na první kotevní úrovni byla napínána 6 – ti pramencová kotva dne 23. 3. 2011 bylo 

vneseno p�edp�tí 725 kN a byl i osazen sníma� o pr�m�ru 80 mm. 
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Tab. 1: Nam��ené hodnoty na 1. kotevní úrovni 

Datum m��ení �as m��ení Síla [kN]
Teplota sníma�e 

[°C] 

23.3.2011 11:40 725 16,00 

24.3.2011 8:40 695 11,93 

29.3.2011 12:20 693 14,18 

31.3.2011 10:30 692 14,37 

5.4.2011 14:15 693 19,06 

7.4.2011 8:45 700 15,75 

12.4.2011 12:30 723 17,18 

14.4.2011 9:40 717 10,87 

19.4.2011 12:30 746 18,87 

21.4.2011 10:50 736 18,56 

26.4.2011 12:55 719 16,37 

28.4.2011 10:55 713 16,75 

3.5.2011 14:20 709 12,75 

5.5.2011 11:05 713 13,31 

10.5.2011 14:00 720 22,75 

12.5.2011 10:25 714 20,18 

17.5.2011 9:40 713 16,37 

19.5.2011 14:20 717 24,93 

24.5.2011 14:15 714 26,43 

26.5.2011 9:15 706 18,62 

31.5.2011 9:10 709 20,31 

2.6.2011 16:15 709 20,25 

7.6.2011 12:50 709 24,25 

14.6.2011 12:00 710 22,68 

21.6.2011 14:10 708 20,25 

28.6.2011 13:25 716 25,75 
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Datum m��ení �as m��ení Síla [kN]
Teplota sníma�e 

[°C] 

5.7.2011 13:30 711 21,37 

12.7.2011 13:05 717 25,56 

20.7.2011 14:20 711 22,06 

3.8.2011 14:05 722 24,68 

12.8.2011 17:00 722 24,56 

15.8.2011 7:30 712 21,43 

30.8.2011 15:15 712 24,12 

5.9.2011 15:15 718 25,81 

12.9.2011 12:20 713 23,00 

21.9.2011 15:15 722 23,75 

27.9.2011 14:00 718 27,50 

5.10.2011 11:45 708 22,31 

 Na druhé kotevní úrovni byla napínána 6 – ti pramencová kotva  dne 26.4.2011 bylo 

vneseno p�edp�tí 533 kN a byl i osazen sníma� o pr�m�ru 80 mm. 

3.4. Interpretace výsledk� m��ení 

 Nam��ené hodnoty z p�edchozích tabulek byly sestaveny do grafu 1 a 2. V rámci 

vnitropodnikových zvyklostí byly zpracovány dv� vertikální osy do jednoho grafu, na kterých 

lze ode�íst nap�tí a teplotu. Na horizontální ose je zazna�eny dny, ve kterých probíhalo 

ode�ítání hodnot.  
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Tab. 2: Nam��ené hodnoty na 2. kotevní úrovni 

Datum m��ení �as m��ení Síla [kN] Teplota sníma�e [°C]

26.4.2011 10:30 533 16,87 

28.4.2011 11:00 513 16,75 

3.5.2011 14:20 520 12,5 

5.5.2011 11:05 521 12,87 

10.5.2011 14:05 527 22,68 

12.5.2011 10:30 526 20,06 

17.5.2011 9:40 526 16,06 

19.5.2011 14:25 526 24,56 

24.5.2011 14:20 523 25,87 

26.5.2011 9:15 526 18,62 

31.5.2011 9:15 526 20,31 

2.6.2011 16:15 524 20,25 

7.6.2011 12:50 523 24,5 

14.6.2011 12:05 525 22,81 

21.6.2011 14:10 524 19,93 

28.6.2011 13:30 526 25,43 

5.7.2011 13:30 529 20,37 

12.7.2011 13:05 530 25,12 

20.7.2011 14:25 536 20,87 

3.8.2011 14:05 538 23,87 

12.8.2011 17:00 540 23,18 

15.8.2011 7:30 538 20,68 

30.8.2011 15:15 536 22,75 

5.9.2011 15:20 541 22,93 

12.9.2011 12:20 536 20,87 

21.9.2011 15:20 540 18,62 

27.9.2011 14:05 538 19,18 

5.10.2011 7:30 540 18,93 
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Graf 1: Nam��ené hodnoty nap�

Graf 2: Nam��ené hodnoty nap�

 Z grafu a tabulek vyplývá, že po p
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4. Porovnání výsledk�

 Vzhledem k tomu, že �ez stavební jámou je v �ásti s monolitickou trvale kotvenou 

podzemní st�nou konstantní, lze stavební jámu modelovat za pomocí rovinného 2D modelu. 

Vytvo�ením modelu pro zhodnocení sou�asného stavu nap�tí v zemních kotvách 

stabilizujících podzemní monolitickou st�nu bylo vytvo�eno v softwaru AutoCad 2008 a 

následn� importováno do softwaru Plaxis 2D 8.2. Tento software byl zvolen, jelikož je 

speciáln� ur�ený pro výpo�et dvojrozm�rných model� numerickou metodou, která používá 

metodu kone�ných prvk�.  

 Pomocí tohoto softwaru �ešíme komplikované geotechnické úlohy, v�tšinou pokud se 

jedná o složit�jší geometrii nebo geologii. Program Plaxis 2D využívá pohodlné grafické 

uživatelské rozhraní, které umož�uje vytvo�ení geometrie modelu, zadání vstupních hodnot a 

generaci sít�. Výpo�et nadefinovaného modelu je pln� automatický a k jeho realizaci slouží 

robustní matematické postupy.  

4.1. Porovnání výsledk� s matematickým modelem 

 P�edm�tem �ešení je stavební jáma, která je modelována pomocí dvourozm�rné 

geometrie. Její p�í�ný schematický �ez byl proveden podle získané projektové dokumentace 

od firmy realizující tuto stavbu. �ez v míst� osazených magnetoelastických dynamometr� byl 

p�ekreslen v programu AutoCad 2008, viz obr. 9 se schematickým zakreslením tvaru trvale 

kotvené podzemní st�ny, záporovou kotvenou st�nou a úpravou dna jámy. Hloubka 

v nejhlubší �ásti jámy je 19,0 m a její ší�ka je 28,62 m. Do �ezu byla zakreslena i geologie 

v míst� osazení sníma��. �ez je rozší�en i o hranice v nichž se již neo�ekávají zm�ny 

deformací a to o 70 m na levou i pravou stranu a hloubka hranice je trojnásobkem hloubky 

stavební jámy a to 57m. 
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Obr. 9: Schematický �ez stavební jámou upravený pro pot�eby importu do Plaxisu 

 Takto p�ipravený �ez byl importován do programu Plaxis. V modelu jsou znázorn�na 

jednotlivá geologická rozhraní a stavební konstrukce (trvale kotvená podzemní st�na, kotvené 

záporové pažení a železobetonová deska tvo�ící pracovní plochu dna jámy), kterým byla 

následn� p�i�azeny pevnostní, materiálové a deforma�ní charakteristiky viz obr. 10. Vlastnosti 

každé z t�chto konstrukcí a geologických vrstev jsou uvedeny v následujících tabulkách tab. 3 

- 6. U geologických vrstev se jedná hlavn� o vlastnosti: objemová tíha zemin a hornin 

v p�irozeném stavu (unsat), objemová tíha zemin a hornin p�i 100% saturaci vodou (sat), 

koeficient propustnosti v osách x a y (Kx, Ky), deforma�ní Young�v modul pružnosti v tahu a 

tlaku (Eref), Poissnovo �íslo (�), efektivní soudržnost (cref) a úhel vnit�ního t�ení (�). 

Objemové tíhy slouží k výpo�tu primárního stavu napjatosti. Koeficient propustnosti je 

charakteristicky pro danou horninu nebo zeminu a ur�uje dobu, za kterou hornina o mocnosti 

1 m propustí vodu. V praxi je vypracována metodika získání koeficientu propustnosti pouze 

v jedné ose proto se u v�tšiny modelových situací Kx=Ky. Modu pružnosti v tahu a tlaku je 

jedním z parametr� výpo�tu deformací modelu. V praxi se pro jeho získání používá 

Oedometrické zkoušky. Z této zkoušky získáme tzv. Oedometrický modul pružnosti a pro 

jeho p�evod na deforma�ní modul pružnosti slouží sou�initel �. Poissonovo �íslo vyjad�uje 

pom�r deformací v navzájem kolmých osách vzorku. Nej�ast�ji vyjad�uje pom�r mezi 

podélnou a p�í�nou deformací. Soudržnost a úhel vnit�ního t�ení jsou základními vlastnostmi 

zemin. Pro zadání materiálových charakteristik konstruk�ních materiál� jsou použity: sou�in 

Youngova modulu pružnosti v tahu a tlaku materiálu a plochy pr��ezu prvku (EA), sou�in 

Youngova modulu pružnosti v tahu a tlaku a momentu setrva�nosti (EI), tíha konstruk�ního 
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prvku na metr jeho délky (w). U depinování parametr� kotevního systému se zadává také 

rozte� jednotlivých kotev (Lspacing). Po p�i�azení pevnostních a materiálových charakteristik 

byly zadány geometrické okrajové podmínky tvz. tuhou vanou. Ta nastaví podmínky 

deformací na okrajích modelu. Spodnímu horizontálnímu okraji p�i�adí nulové hodnoty 

posunu v obou osách. Na bo�ních vertikálních okrajích je nastavena nulová hodnota posunu 

pouze na ose x. 

Obr. 10: Kompletní model s p�i�azenými horninovými a materiálovými charakteristikami�

Tab. 3: Parametry geologických vrstev 

  

GT1-Qd - kvartér - 

svahové sedimenty 

GT2-Kb - k�ída-

b�lohorské souvrství - 

slínovce 

GT3-Kk - k�ída-

korycanské souvrství - 

pískovce 

Material model Mohr - Coulomb Mohr - Coulomb Mohr - Coulomb 

Material type UnDrained UnDrained UnDrained 

unsat [kN/m3] 18 24,3 25 

sat [kN/m3] 20 26,3 27 

Kx [m/den] 0,0864 0,000864 0,00864 

Ky[m/den] 0,0864 0,000864 0,00864 

Eref [kN/m2] 12000 80000 350000 

� [-] 0,35 0,33 0,28 

cref [kN/m2] 20 25 35 

� [°] 29 28 50 
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GT4-Kp - k�ída-

peruckého souvrství 

GT11-Bz - ordovik, silur - 

jílovité a jílovoprachovité 

b�idlice 

GT-An - antropogenní 

vrstvy 

Material model Mohr - Coulomb Mohr - Coulomb Mohr - Coulomb 

Material type UnDrained UnDrained UnDrained 

unsat [kN/m3] 21,5 25,5 21 

sat [kN/m3] 23,5 27,5 23 

Kx [m/den] 0,000864 0,000864 0,864 

Ky[m/den] 0,000864 0,000864 0,864 

Eref [kN/m2] 15000 350000 15000 

� [-] 0,4 0,29 0,38 

cref [kN/m2] 15 60 20 

� [°] 22 35 20 

Tab. 4: Parametry materiálových charakteristik pažících konstrukcí 

  Zápora - I400 ŽB deska C 16/20 ŽB st�na C 25/30 

Material 

type 
Elastic Elastic Elastic 

EA [kN/m] 2,478 . 109 5,8 . 106 2,48 . 107

EI 

[kNm2/m] 
2436,00 19333,43 1322677,00 

d [m] 3,435 . 10-3 0,20 0,80 

w 

[kN/m/m] 
0,926 5,00 20,00 

� [-] 0,30 0,20 0,20 

Tab. 5: Parametry materiálových charakteristik injektovaných ko�en�

  Ko�en kotev 

Material 

type 
Elastic 

EA [kN/m] 1 . 105
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Tab. 6: Parametry materiálových charakteristik lanových kotev 

  Kotva 15,5-1.k.ú. 
Kotva 15,5-2-

5.k.ú. 
Kotva 15,7-1.k.ú 

Kotva 15,7-2-

3.k.ú. 

Material 

type 
Elastic Elastic Elastic Elastic 

EA [kN] 1,585 . 105 2,378 . 105 2,439 . 105 2,439 . 105

Lspacing [m] 4,0 4,0 2,60 2,60 

Pro výpo�et jsem zvolil 6 – ti parametrové trojúhelníkové elementy. Po zadání geologických a 

materiálových charakteristik byla vygenerována sí� kone�ných prvk�. Hustota sít� byla 

zvolena „very fine“ viz obr. 11.  

Obr. 11: Vygenerovaná sí� kone�ných prvk� typu „very fine“ a zhušt�na 

 Následuje zadání po�áte�ních podmínek modelu, v po�áte�ní fázi p�ed zapo�etím 

stavebních prací. Zakreslení úrovn� hladiny podzemní vody, která se nachází ve výšce 5,2 až 

5,4 m nad dnem jámy. Po zadání geometrie hladiny podzemní vody, jsem nechal vygenerovat 

po�áte�ní pórové tlaky, viz obr. 12. Maximální hodnota pórového tlaku modelu dosáhla 

hodnoty 633,78 kN/m2. 
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Obr. 12: Po�áte�ní pórový tlak v hornin�

 Další fází výpo�tu po�áte�ních podmínek je vygenerování primárního nap�tí viz obr. 

13. Pro výpo�et hodnot primárního nap�tí jsou všechny konstrukce vstupující do modelu 

uvažovány jako neaktivní. Jejich aktivace prob�hne až v jednotlivých fázích výpo�tu. 

Maximální hodnota efektivního nap�tí je 1810 kN/m2. 

Obr. 13: Primární nap�tí v hornin�
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 Výpo�et odt�žení a instalace pažících a kotevních prvk� konstrukce je rozd�len do p�ti 

fází viz obr. 14. V jednotlivých fázích jsou aktivovány pažící konstrukce a kotvy. 

V záv�re�ném kroku jsem nechal provést výpo�et stanovující stabilitu stavební jámy. 

Obr. 14: Jednotlivé fáze výpo�tu 

 B�hem jednotlivých fází byly postupn� aktivovány horninové kotvy s prom�nou 

hodnotou p�edp�tí. Velikost hodnoty p�edp�tí závisí na délce táhla a hloubce instalované 

kotvy viz tab. 7. 

 Tab. 7: P�edepínací síly a geometrické charakteristiky 

Kotvy - ŽB 

st�na 

Délka 

ko�ene kotvy 

[m] 

Délka 

kotevního 

táhla [m] 

P�edp�tí 

[kN/m] 

P�edp�tí 

[kN] 

Po�et 

pramenc�

[ks] 

Sklon 

[°] 

1 k.ú. 9,0 11,0 63,636 700,0 6,0 15,0 

2 k.ú. 9,0 9,0 55,556 500,0 6,0 15,0 

3 k.ú. 9,0 6,0 83,333 500,0 6,0 15,0 

Kotvy - Záporová st�na           

1 k.ú. 5,0 18,5 21,622 400,0 4,0 20,0 

2 k.ú. 5,0 15,0 26,667 400,0 6,0 20,0 

3 k.ú. 6,0 9,5 42,105 400,0 6,0 20,0 

4 k.ú. 6,0 7,0 57,143 400,0 6,0 20,0 

5 k.ú. 6,0 5,0 80,000 400,0 6,0 22,5 
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1. Fáze  

V prvním kroku jsem aktivoval podzemní st�nu a st�nu záporového pažení, poté jsem 

simuloval odt�žení svrchní pokryvné vrstvy do první kotevní úrovn�. Následující 

operace zahrnovaly aktivaci kotev a jejich injektovaných ko�en�. Posledním krokem 

této fáze bylo vnesení p�edp�tí do táhla kotev. 

2. Fáze 

V pr�b�hu modelace tohoto kroku jsem simuloval odt�žení horniny až do druhé 

kotevní úrovn�. Na dn� takto vzniklé stavební jámy jsou op�t nainstalovány a 

p�edepnuty kotvy s injektovanými ko�eny. 
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3. Fáze 

Odt�žení horniny v této fázi prob�hlo pouze v oblasti záporové st�ny z d�vodu 

p�edepnutí kotvy na t�etí kotevní úrovni. Tento krok byl realizován, protože po�et 

kotevních úrovní na podzemní monolitické st�n� a záporové pažící st�n� je rozdílný. 

4. Fáze 

B�hem simulace p�edposlední fáze výkopu je dosaženo t�etí a sou�asn� poslední 

kotevní úrovn� na podzemní monolitické st�n�. V oblasti záporového pažení je 

dosaženo výkopem �tvrté kotevní úrovn�. 
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5. Fáze 

V kone�né fázi hloubení je realizována simulace výkopu zbylé �ásti horniny až na 

projektované dno stavební jámy. U st�ny záporového pažení je provedena aktivace 

poslední �ady kotev a dna jámy, které je zajišt�no proti prolomení železobetonovou 

deskou tlouš�ky 200 mm vyztuženou dv�ma vrstvami KARI sítí.  

  

 V rámci výpo�tu této fáze bylo vyhodnoceno: deformace a vnit�ní síly 

v pažících konstrukcích (podzemní monolitická st�na, záporové pažení, 

železobetonová deska).  

 V podzemní monolitické železobetonové st�n� je velikost maximální totální 

deformace vypo�tena 24,01 mm, horizontální deformace je 23,79 mm a vertikální 

deformace je 3,72 mm viz obr. 15. Maximální kladný ohybový moment je 505,97kNm 

a maximální záporný ohybový moment je -586,36 kNm. Maximální velikost kladné 

posouvající síly je 406,56 kN a záporné posouvající síly je -521,89 kN. Maximální 

velikost normálové síly je 0,94 kN a hodnota záporné normálové síly je -1386,7 kN. 

Výše uvedené vnit�ní síly jsou vykresleny, viz obr. 16. 
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Obr. 15: Pr�b�h deformací na kotvené st�n� (totální, horizontální a vertikální 

deformace) 

                           

Obr. 16: Pr�b�hy vnit�ních sil na kotvené st�n� (ohybové momenty, posouvající síly a 

normálové síly) 

 Ve st�n� záporového pažení je velikost maximální totální deformace vypo�tena 

18,04 mm, hodnota horizontální deformace je 11,25 mm a vertikální hodnota 

deformace je 14,11 mm viz obr. 17. Maximální kladný ohybový moment je 12,04 

kNm a maximální záporný ohybový moment je -48,71 kNm. Maximální velikost 

kladné posouvající síly je 330,35 kN a záporné posouvající síly je -218,94 kN. 

Maximální velikost kladné normálové síly je 164,90 kN a záporná hodnota je -266,27 

kN. Obrazce vnit�ních sil jsou, viz obr. 18. 
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Obr. 17: Pr�b�h deformací na záporové st�n� (totální, horizontální a vertikální deformace) 

             

Obr. 178: Pr�b�hy vnit�ních sil na záporové st�n� (ohybové momenty, posouvající síly a 

normálové síly) 

 U železobetonové desky je velikost maximální totální deformace vypo�tena 

25,51 mm, hodnota horizontální deformace je 21,26 mm a vertikální hodnota 

deformace je 20,69 mm. Maximální kladný ohybový moment je 47,46 kNm a 

maximální záporný ohybový moment je -12,25 kNm. Maximální velikost kladné 

posouvající síly je 50,59 kN a záporné posouvající síly je -110,49 kN. Maximální 

velikost normálové síly je 54,37 kN a záporná hodnota je -572,81 kN.  
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�erpání smykové pevnosti je uvedeno na obr. 19. Z tohoto výstupu vyplývá, že 

vrstva, ve které nejd�íve dojde k vy�erpání pevnosti je GT3-Kk - k�ída-korycanské 

souvrství – pískovce. V oblasti konstrukce stavební jámy je nejkriti�t�jší oblastí pata 

vetknuté st�ny v míst� tektonické poruchy. Další nebezpe�né oblasti, ve kterých m�že 

dojít k vy�erpání smykové pevnosti je oblast 2. kotevní úrovn� podzemní monolitické 

st�ny. Další problém m�že vzniknout na styku st�ny záporového pažení a 

železobetonové desky dna jámy. 

Obr. 19: �erpání smykové pevnosti hornin 
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 Nejvyšší p�ír�stek pórových tlak� je u dna jámy v míst� styku podzemní 

monolitické st�ny a železobetonové desky dny jámy viz obr. 20, velikost tohoto 

p�ír�stku je 1570 kNm-2. V t�chto místech je možno o�ekávat zvýšení pórových tlak�

v období zvýšení hladiny podzemní vody. Dojeli ke zvýšení hladiny podzemní vody, 

jsou ve st�n� provedeny odleh�ovací vrty, které udržují zvýšenou hladinu podzemní 

vody 2,1 až 2,3 m na ustálenou hladinou. Nedochází tak k p�itížení kotvené podzemní 

st�ny a nár�stu pórových tlak�. 

Obr. 20: P�ír�stek pórových tlak�

6. Fáze 

Poslední modelová fáze stanovila stupe� stability stavební jámy po dokon�ení 

výkopových prací, instalaci všech kotevních úrovní viz obr. 21. Stupe� stability byl 

vypo�ten jako hodnota Msf= 2,975. Což je v�tší, nežli hodnota 1,5, která je 

minimálním stupe�em stability pro trvalé horninové konstrukce. Z výstupu výpo�tu 

stupn� stability byl také ur�en grafický pr�b�h smykové plochy. Z obr. 22 je z�ejmé, 

že se vytvo�ilo n�kolik smykových ploch. Nejv�tší smyková plocha probíhá svahovým 

t�lesem. Tato smyková plocha zasahuje až pod dno stavební jámy. Vysoký stupe�

stability zajiš�uje celkovou bezpe�nost celé konstrukce. V horní �ásti svahu je tato 



�

�	�

�

smyková plocha ovlivn�na okrajovými podmínkami modelu. Sekundární smyková 

plocha se objevila za podzemní monolitickou st�nou. Prochází však injektovanými 

ko�eny kotev a tato skute�nost snižuje celkové riziko plynoucí z této smykové plochy. 

Obr. 181: Výpo�et stupn� stability stavební jámy 

�

Obr. 192: Vykreslení vzniku smykové plochy 
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4.2. Porovnání výsledk� s m��ením pomocí prstencového dynamometru 

�

 Na základ� poskytnutých m��ení a výsledku z matematického modelu bylo pot�eba 

provést srovnání zatížení zemních kotev. P�i porovnávání výsledk� bylo nutno upravit vstupní 

parametry horniny v modelu. Jako prom�nnou hodnotu, jsem zvolil modul pružnosti.�V tab. 8 

jsou ur�eny hodnoty deforma�ního modulu hornin, které jsem musel modifikovat, abych 

dosáhl p�ibližných hodnot nam��ených nap�tí na kotvách v reálných podmínkách. Hodnoty 

deforma�ních modul� jsem upravil u t�ch hornin, ve kterých jsou instalovány kotvy. Zm�na 

modulu pružnosti byla stanovena na základ� p�edchozích zkušeností s matematickým 

modelováním a konzultací s odborníky. 

Tab. 8: Zm�na deforma�ního modulu hornin 

  

GT2-Kb - k�ída-
b�lohorské souvrství - 

slínovce 

GT3-Kk - k�ída-
korycanské souvrství - 

pískovce 

GT11-Bz - ordovik, 
silur - jílovité a 
jílovoprachovité 

b�idlice 

  
p�ír�stek E 

[MPa] 
E 

[MPa]
p�ír�stek E 

[MPa] 
E 

[MPa]
p�ír�stek E 

[MPa] 
E 

[MPa]
P�vodní stav 0 70 0 250 0 200 
1. zm�na E 

[MPa] 5 75 50 300 0 200 
2. zm�na E 

[MPa] 5 80 50 350 0 200 
3. zm�na E 

[MPa] 0 80 0 350 150 350 

 Hodnoty nap�tí jednotlivých kotev jsem sestavil do grafu, ve kterém jsou zobrazeny kotevní 

síly v závislosti na postupu odt�žení stavební jámy a zm�n� modulu pružnosti. V grafu 1 je výstup 

nap�tí na 1. kotevní úrovní a v grafu 2 je zm�na nap�tí na 2. kotevní úrovni. Z grafu �. 3 vyplývá, že 

zm�na modulu pružnosti ve vrstvách GT2 - Kb a GT3 - Kk nem�la p�íliš velký vliv na zm�nu sil 

v táhle kotvy. V t�etí variant� kdy byla zm�n�na hodnota modulu pružnosti pro vrstvu GT11 - Bz se 

projevil vliv této zm�ny ve snížení až o 40 kN. V druhé kotevní úrovni došlo ve t�etí variant� také 

k výraznému snížení kotevní síly o 70 kN v poslední fázi, �ímž se hodnoty v modelu p�iblížily 

m��eným hodnotám. 
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Graf 3: Zm�na nap�tí na 1. kotevní úrovni po zm�n� deforma�ních modul�

Graf 4: Zm�na nap�tí na 2. kotevní úrovni po zm�n� deforma�ních modul�
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Pro srovnání hodnot z m��ení s hodnotami v matematickém modelu bylo pot�eba 

m��ené hodnoty upravit. M��ení bylo zpr�m�rováno podle p�edpokládaných postup� odt�žení 

a napínaní jednotlivých kotev. Výsledné srovnání je uvedeno v tab. 9 a grafické zobrazení 

hodnot v grafu 5. Pr�m�rné hodnoty nam��ené na první kotevní úrovni odpovídaly síle 715 

kN. Vliv odt�žování stavební jámy se velmi špatn� hodnotí z d�vodu absence informací o 

pr�b�hu stavby v �ase.  Modelu síly v kotvách reagují na postupné odt�žování stavební jámy 

a zvýši se od první fáze až o 140 kN. Srovnávané hodnoty jsou uvád�né pro posední variantu 

modelu kdy došlo k p�iblížení k m��eným hodnotám nicmén� rozdíl mezi modelem a 

skute�ností je 122 kN. U druhé úrovn� se síly v kotv� vyvíjeli obdobn� jako u první kotevní 

úrovn�. Op�t je zde trend zvyšování zatížení kotvy p�i postupném odt�žování jámy. Nárust 

síly je až o 200 kN. Rozdíl v poslední fázi je zde až 162 kN v��i zm��eným hodnotám. 

Srovnání je uvedeno v grafu 5. 

Tab. 9: Srovnání vypo�tených a nam��ených hodnot nap�tí 

Fáze výpo�tu
1. kotevní úrove� 2. kotevní úrove�

Model [kN] Dynamag [kN] Model [kN] Dynamag [kN]

1. 699,996 701,250 0,000 0,000 

2. 782,463 718,375 500,004 524,273 

3. 785,939 712,778 505,800 524,400 

4. 834,966 711,375 685,620 535,286 

5. 838,024 716,333 701,676 539,000 
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Graf 5:Zobrazení vypo�tených a nam��ených hodnot na 1. a 2. kotevní úrovni 
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5. Záv�r 

V mé diplomové práci jsem dosáhl všech cíl� vytý�ených v zadání.  P�ed vlastním 

m��ením jsem nastudoval a zpracoval teoretický princip, na jehož základ� sníma� a ode�ítací 

jednotka pracuje. Jednou z výchozích metod je Hook�v zákon, který popisuje vztah mezi 

nap�tím a deformací pevného t�lesa. Metoda m��ení snímá zm�ny magnetické indukce 

procházející pr��ezovou plochou m��eného prvku, jenž je zp�soben mechanickým 

namáháním prvku tvo�ící jádro cívky tvo�ící sníma�. Zm�nou nap�tí v m��eném prvku 

dochází ke zm�n� permeability, což je má za následek zm�nu tvaru hysterezní smy�ky, 

jelikož prvek tvo�í jádro cívky. Ode�ítání hodnot probíhá srovnání dvou hysterezních smy�ek, 

z nichž jedna ur�uje po�áte�ní velikost p�edp�tí (stanovená p�i napínání kotvy) a druhá 

aktuální velikost nap�tí na kotv�. Rozdílem t�chto hodnot získáme velikost zm�ny nap�tí. 

 Po seznámení s fyzikálním principem m��ící aparatury, jsem byl p�ítomen u ode�etu 

hodnot na m��ené lokalit� v Praze Motole. Ke zpracování jsem obdržel výsledky z 

dlouhodobého m��ení.  Na základ� získané �ásti projektové dokumentace a profilu stavební 

jámy jsem zpracoval vstupní geometrii modelu a materiálové charakteristiky konstruk�ních 

prvk�. Parametry pro zpracování geologického prost�edí modelu jsem získal na základ�

geologického profilu získaného zadavatelem. B�hem výpo�tu, který je rozd�len na 5 fází jsem 

simuloval odt�žení a zajišt�ní stavební jámy v�etn� instalace a p�edp�tí kotev. V poslední fázi 

jsem provedl výpo�et stupn� stability stavební jámy. Dále jsem pak provedl výpo�et 

deformací a vnit�ních sil pažících konstrukcí (trvale kotvená podzemní monolitická st�na, 

st�na záporového pažení železobetonová deska dna jámy). Výsledné hodnoty nap�tí v kotvách 

byly zpracovány do graf� a tabulek. P�i srovnání první varianty modelu s nam��enými 

hodnotami jsem zjistil výraznou odchylku. Z d�vodu eliminace odchylky jsem musel 

p�istoupit k úprav� vstupních hodnot geologického profilu. Vytvo�il jsem další t�i varianty 

modelu s r�znými geotechnickými parametry (zv�tšení modulu pružnosti horniny). Po 

vyhodnocení výsledk� jsem vybral variantu výpo�tu, která se nejvíce blížila pr�m�rné 

hodnot� nam��ených výpo�t�. Výsledky matematického modelu jsem porovnal s nam��enými 

hodnotami. Zm�nou modulu pružnosti u dot�ených hornin se projevilo zm�nou síly 

v kotvách. P�i zvyšování tohoto modulu síla v kotvách klesala. Tímto zp�sobem jsem se 

snažil p�iblížit modelovou situaci reálnému zatížení kotev. Bohužel se nepoda�ilo dojít 

k úplné shod� ve výsledcích. Modul pružnosti není ur�it� jedinou hodnotou, která výsledky 

ovlivní. Pro zp�esn�ní výsledk� by bylo pot�eba znát výsledky z inženýrsko-geologického 
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pr�zkumu a vlastnosti hornin. Dále by bylo vhodné srovnání s monitoringem na milánské 

st�n� zejména m��ení deformací. 

 Porovnání výsledk� vykazuje odchylky. Tyto odchylky mohla zp�sobit hladina 

podzemní vody, která byla v modelu simulována jako ustálené, ale v reálu se m�ní na 

okolních pov�trnostních podmínkách. Z postupu modelu vyplývá, že pro matematické 

modelování nap�tí v kotvách jsou zcela nezbytné kvalitní vstupní hodnoty inženýrsko-

geologického pr�zkumu.  

 Monitoring nap�tí v kotvách pomocí magnetoelastického dynamometru je vhodnou 

metodou. Nejv�tší ovlivn�ní zp�sobující odchylku m��ení je ze zm�ny teploty, ale použitím 

teplotního koeficientu p�i vyhodnocení výsledk� m��ení se t�mto odchylkám vyhneme. 

Hlavní problém nastane s modelací situace, kdy kvalitní výstup závisí na kvalitních vstupech 

geotechnických parametr�. 
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