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Abstract 
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1 Úvod 

Dne 16. června 2010 se zřítila část opěrné zdi na Špilberku. Ke zřícení došlo kolem 

dvanácté hodiny, kdy se sesula vnější západní zeď mezi severozápadním a 

jihozápadním bastionem, červeně vyznačená na obr. 1.1. Tato vnější zeď tvoří 

vyvýšenou terasu o šířce 14, výšce 10 a délce 54 metrů (viz obr. 1.2), jejíž sesutá část 

vytvořila kráter o délce 20 metrů (viz obr. 1.3). Zeď má celkovou tloušťku 1,2 m, 

z čehož je 0,3 m silná přizdívka, která však nebyla nikterak provázána s původní zdí. 

Obr. 1.1  Západní pohled na hrad Špilberk s označeným místem 

zřícení opěrné zdi [1] 

Obr. 1.2  Bližší pohled na terasu a její rozměry [1] 

Hradební zeď stojí na skále tvořené brněnským granodioritem, která je v některých 

místech viditelná pouhým okem (viz obr. 1.4). 
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Ke zřícení pravděpodobně došlo vlivem několika faktorů [2] :  

 zeď stojí na skalním masivu (viz obr. 1.4), kde dochází k degradaci zdiva a malty a 

k hromadění srážkové vody v zemině v patě zdi, 

 nebyla provázána nová přizdívka (plenta) s původním zdivem (viz obr. 1.6), 

 nedostatečné napojení na severozápadní bastion (viz obr. 1.5), 

 absence odvodňovacích systémů za zdí. 

 

Obr. 1.3  Zřícení a sesuv zeminy za opěrnou zdí 

 

Obr. 1.4  Viditelné založení opěrné zdi na brněnském granodioritu 
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Obr. 1.5  Pohled na nedostatečné provázání zdi s bastionem [3] 

 
Obr. 1.6  Neprovázání plenty se zdí [3] 
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V této bakalářské práci jsem provedl posouzení stability části původní opěrné zdi, 

které vedlo k následujícím krokům: 

 Odběr vzorků a měření geometrie, kde jsem pro potřebu zjištění požadovaných 

parametrů odebral dva vzorky zeminy, každý z jiné výškové úrovně, z důvodu 

viditelné změny zbarvení této zeminy. Dále jsem odebral dva kusy ze zříceného 

zdiva, jejichž místo nelze přesně určit. Vybral jsem je s ohledem na velikost a 

hmotnost. Důvodem byla na jedné straně transportovatelnost a na druhé straně 

možnost nařezat co nejvíce vyhovující zkušební vzorky. Poté jsem pomocí 

laserového měřidla a pásma změřil všechny potřebné rozměry po zřícené části. 

 Následovala práce v laboratořích mechaniky zemin a zkušebnictví. Vzorky zeminy 

byly smíchány a po řadě zkoušek byla vymodelována křivka zrnitosti, podle níž byl 

určen druh zeminy a z normy [4] byly vyčteny požadované parametry. Kusy zdiva 

byly následně upraveny a nařezány na pile tak, aby je bylo možno vložit do lisu a 

měřit příčné a podélné deformace. Dále byly provedeny výpočty ke zjištění hustoty 

zdiva, pevnosti malty a kusového zdiva. 

 Po vyčíslení všech parametrů a zatřídění zeminy byl proveden výpočet zemních tlaků 

působících na konstrukci opěrné zdi. Pro velké hodnoty zemního tlaku v klidu, se 

kterým se původně uvažovalo, byl navíc přidán aktivní zemní tlak a také aktivní 

zemní tlak plně vysušené zeminy. Pro vysušenou zeminu pak bylo zjištěno množství 

vody (stupeň nasycení), která by ještě splňovala podmínky únosnosti. 

 Dále následoval výpočet opěrné zdi v programu ANSYS pro různé typy numerických 

modelů a také ruční výpočet, ověřující správnost zadávání zatížení do modelů. 

Výstupními hodnotami byly maximální posouvající síla, maximální ohybový 

moment a k němu příslušná hodnota normálové síly, které byly ověřeny výpočtem ze 

vzorců na únosnost průřezu v tlaku a smyku. Také bylo provedeno posouzení zdi na 

překlopení. 

 Výsledkem této studie je porovnání výstupních hodnot N, V a M jednotlivých modelů 

pro všechny kombinace zatížení, zhodnocení výstižnosti všech modelů z programu 

ANSYS a zjištění okloností vedoucích ke zřícení opěrné zdi. 
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2 Zkoušení odebraných vzorků v laboratořích 

Zkoušení v laboratoři lze rozdělit na dvě části: 

 zkoušení zeminy, 

 zkoušení zdiva. 

V první části byla zkoušena zemina odebraná ze dvou míst za zdí do vodě a 

vzduchu nepropustného sáčku k zjištění modulu přetvárnosti  Edef [MPa], hustoty 

ρ [kg/m
3
], Poissonova součinitele ν [-], úhlu vnitřního tření φef  [°] a koheze cef [kPa]. 

V části druhé byly po nutné úpravě zkoušeny dva odebrané kusy spadlé zdi. 

Nedestruktivní zkouška vedla k zjištění pevnosti malty fm, pevnosti kusového zdiva fb a 

celkové pevnosti zdiva v tlaku fk. Destruktivní zkouška v lisu vedla ke zjištění podélné a 

příčné deformace pro zjištění modulu pružnosti E [MPa] a Poissonova součinitele ν [-]. 

Taktéž byly všechny vzorky zváženy a změřeny k určení hustoty ρ [kg/m
3
]. 

2.1 Zkoušení zeminy 

Ke stanovení potřebných parametrů zeminy pro modelování, jsme v laboratoři 

mechaniky zemin provedli následné zkoušky: 

 prosévací zkouška, 

 hustoměrná zkouška, 

 stanovení konzistenčních mezí. 

Z výsledků těchto zkoušek byla vynesena křivka zrnitosti a došlo k zatřídění zeminy. 

Parametry Edef, ρ, φ, ν, cef byly určeny z norem [4].  

Pro stanovení minimálního tlaku na konstrukci byla určena hustota suché zeminy ρsat a 

z výsledných parametrů byl v třetí kapitole zjištěn zemní tlak na konstrukci. 

2.1.1 Prosévací zkouška 

Prosévací zkouška určuje zrnitost zeminy a znázorňuje ji křivka zrnitosti udávající 

hmotnostní podíl jednotlivých velikostních skupin zrn zeminy na celkovém složení. 

Prosévací zkoušku provádíme pro zeminy s průměrem zrn > 0,063 mm, což je i průměr 

oka na nejmenším sítu. Je-li hodnota propadu zrn přes poslední síto větší než 10 %, 

musíme provést i hustoměrnou zkoušku [5]. 

Hmotnost části námi odebraného vzorku zeminy činila 7523,4 g v přirozeném 

prostředí. Vzorky byly uschovány ve vzduchotěsných sáčcích. I přes tuto snahu zabránit 

ztrátě přirozené vlhkosti došlo k částečnému vysušení a tudíž k chybě měření.  

Provedl jsem prosetí této zeminy sítem za přísunu tekoucí vody, k oddělení 

jednotlivých zrn navzájem a zrn o velikosti < 0,063 mm, které pro vzorek č. 1 činilo po 

vysušení v peci 1239,6 g. Zbylá hmotnost zrn po vysušení (> 0,063 mm) v peci byla 

5993,6 g - vzorek č. 2. Z vážení vyplývá, že procentuální podíl zrn menších 0,063 mm 

je 17 %. Z tohoto důvodu, k zatřídění zeminy, byla provedena i hustoměrná zkouška. 

Vzorek č. 2 byl vložen na připravená síta a proséváním určen hmotnostní podíl 

z celkového vzorku. Z důvodu velkého množství zeminy byl tento vzorek rozdělen na 
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„a“ a „b“ a prosetí bylo provedeno zvlášť. Hmotnostní podíl celkového vzorku č. 2 byl 

proveden jako součet „a“ + „b“ (viz příloha P. 1.1). 

2.1.2 Hustoměrná zkouška 

Hustoměrnou zkoušku zjišťujeme pro zrna < 0,063 mm. Zrnitost se určuje na 

základě rychlosti usazování částic ve vodě. Pevné částice v suspenzi sedimentují a klesá 

jejich hustota. Měříme tedy hustotu v čase [5]. 

Ze vzorku sušiny jsem odebral 22,4 g částic menších než 0,063 mm. Vzorek jsem 

nechal rozmočit a nalil do odměrného válce, přidal 20 ml antikolagulansu a dolil 1 litr 

vody. Po dobu pěti minut jsem míchal míchadlem a po skončení tohoto času jsem 

zapnul stopky a začal s měřením. Měření probíhalo v časech 30 sekund; 1, 2, 5, 15 a 30 

minut a 1, 4 a 24 hodin, kdy jsem měřil hustotu a teplotu. Poté jsem provedl přepočet 

teploty, která byla v místnosti 22,5ºC a podle casagrandeho nomogramu 

(viz příloha P. 1.5) vyčetl průměr zrn. Z uvedeného vztahu jsem vyčíslil procento 

hmotnosti jednotlivých frakcí (viz příloha P. 1.2). 

2.1.3 Konzistenční meze 

Mez tekutosti wL je vlhkost, při které přechází zemina ze stavu plastického do stavu 

tekutého [6]. 

Připravenou, homogenizovanou zeminu frakce < 0,5 mm, jsem nechal odležet na 

24 hodin do vzduchotěsné nádoby. Poté jsem zeminu vložil do misky tak, aby byla 

v kontaktu s kuželem. Kužel uvolnil na dobu pěti sekund a zaznamenal výslednou 

penetraci. Po očištění kužele jsem zeminu provlhčil a špachtlí promíchal a tento postup 

opakoval, dokud se dvě po sobě jdoucí penetrace nelišily o 0,4 mm. Poté jsem vzorek 

odebral pro stanovení vlhkosti. Tento postup jsem opakoval čtyřikrát s označením 

vzorků: „15“, „24“, „14“ a „32“, vždy pro jinou počáteční vlhkost. Tyto penetrace 

a jejich zjištěné vlhkosti jsem vynesl do semilogaritmického zobrazení 

(viz příloha P. 1.3). Průsečík spojnice těchto čtyř bodů s přímkou stanovující penetraci 

kužele 20 mm je požadovaná mez tekutosti, která vyšla wL = 41,0 %.  

Mez plasticity wP je vlhkost, při které zemina přechází ze stavu pevného do stavu 

tuhého [6]. 

Do odebrané zeminy frakce < 0,5 mm jsem přidal nepatrné množství vody. Po 

promíchání jsem vzorek zvážil a odebral malé množství k vytvoření kuličky hnětením 

v ruce. Tuto kuličku jsem rozválel na podložce do průměru 3 mm. Vzorky na zjištění 

vlhkosti jsem odebral až ve chvíli, kdy se takto vytvořené válečky začaly lámat na 

zhruba 8 mm dlouhé segmenty. Tento postup jsem zopakoval ještě jednou, abych tedy 

pro vzorek „17“ a vzorek „20“ určil výsledné vlhkosti a poté provedl aritmetický 

průměr (viz příloha P. 1.3). Námi zjištěná vlhkost tak u vzorku „17“ nabývala hodnot 

26,21 % a 26,31 % u vzorku „20“. Mez plasticity je tedy průměr těchto dvou hodnot, 

a to wP = 26,26 %. 

2.1.4 Objemová tíha a stupeň nasycení suché zeminy 

Objemová tíha γ se uvažuje při původní zjištěné vlhkosti w = 13 %, pro další 

výpočty si určíme i hustotu plně vysušené zeminy podle vzorce [7] 

1 0,01w
sat ,                    (2.1) 
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kde ρsat je hustota suché zeminy, ρ je hustota zeminy při dané vlhkosti a w je vlhkost 

zeminy. 

Objemová tíha vysušené zeminy γsat se vypočte ze vzorce (2.1) vynásobením 

tíhovým zrychlením g [7] 

sat
sat

1000
g .                    (2.2) 

Stupeň nasycení je poměr objemu vody v pórech a celkového objemu pórů [7]. 

V případě neodvodnění celé konstrukce opěrné zdi, se jedná o podstatný faktor, který 

ovlivní výsledný tlak zeminy na konstrukci: 

s d
r

w s d

( )

( )
S ,                  (2.3) 

kde ρs je hustota zeminy a ρw je hustota vody. 

2.1.5 Získané výsledky z měření na odebraných vzorcích zeminy 

Z těchto zkoušek a výpočtů byly získány tyto výsledky: 

a)  Prosévací zkouška 

Velikost ok [mm] 0,063 0,1 0,2 0,5 1 2 4 8 16 32 

Propad sítem [%] 17,3 17,7 19,2 26,1 33,7 41,3 43,7 59,1 71,2 88,0 

b)  Hustoměrná zkouška 

Usazování v čase [s] 30 60 120 300 900 1800 3600 14400 86400 

Hmotnost frakcí [%] 9,1 10,7 13,2 15,4 17,14 19,5 22,4 22,7 24,2 

c)  Konzistenční meze 

Vzorek č. Penetrace [mm] Mez tekutosti wL [%] 

15 16,5 

41,0 
24 21 

14 22,2 

32 27,9 

Vzorek č. mez plasticity wP [%] aritmetický průměr wP [%] 

17 26,21 
26,26 

20 26,31 

Vynesl jsem křivku zrnitosti (viz příloha P. 1.4) a zeminu jsem zatřídil jako štěrk hlinitý 

s příměsí kamenů. Z norem [4] jsem vyčetl požadované vlastnosti zemin: 
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Edef = 60 – 80 MPa 

γ = 19 kN/m
3
  

ν = 0,3 

φef = 30° – 35°  

cef = 0 – 8 kPa 

Dosadíme-li do vzorce (2.1) za w = 13 % a za ρ = 1900 kg/m
3
, dostaneme hustotu 

suché zeminy ρsat = 1681,42 kg/m
3
 a ze vzorce (2.2) získáme objemovou tíhu suché 

zeminy γsat = 16,495 kN/m
3
. 

2.2 Zkoušení zdiva 

Dva odebrané kusy zdiva o půdorysných rozměrech 0,3 a 0,6 m a výšce 0,45 m 

byly na pile nařezány na čtyři vzorky o hmotnostech a rozměrech: 

Vzorek „01“: půdorysné rozměry: a01 = 195,46 mm a b01 = 187,99 mm, 

 výška h01 = 284,16 mm, 

 objem V01 = 0,010441324 m
3
, 

 hmotnost m01 = 18,279 kg,  

Vzorek „02“: půdorysné rozměry a02 = 198,18 mm a b02 = 202,42 mm, 

 výška h02 = 274,93  mm, 

 objem V02 = 0,01102898 m
3
, 

 hmotnost m02 = 19,572 kg, 

Vzorek „03“: půdorysné rozměry a03 = 193,46 mm a b03 = 183,51 mm, 

 výška h03 = 299,42 mm, 

 objem V03 = 0,010629962 m
3
, 

 hmotnost m03 = 18,6625 kg, 

Vzorek „04“: půdorysné rozměry a04 = 194,08 mm a b04 = 167,54 mm, 

 výška h04 = 268,86 mm, 

 objem V04 = 0,008742295 m
3
, 

 hmotnost m04 = 14,7747 kg. 

 
Obr. 2.1  První odebraný kus zdiva, ze kterého byly na pile nařezány vzorky 01 a 02 
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Obr. 2.2  Druhý odebraný kus zdiva, ze kterého byly nařezány vzorky 03 a 04 

2.2.1 Výsledky z destruktivního zkoušení 

Vzorky „01“ a „03“ byly zkoušeny v lisu a byly osazeny deformetry pro měření 

příčných a podélných deformací. Byly změřeny volné délky deformetrů a následně byly 

vzorky zatěžovány silou, která dosahovala 400 kN. Zaznamenávání působící síly 

a posuvů deformetrů probíhalo po půl sekundě. U vzorku „01“ došlo k viditelné 

deformaci a rozvoji trhlin, takže při síle 356 kN bylo zatěžování ukončeno (což 

odpovídá normálovému napětí 9,689 MPa). Grafy ze zatěžovacích zkoušek jsou na 

obr. 2.3 a obr. 2.4. Vzorek „03“ byl zatěžován do plné nastavené síly 400 kN při tvorbě 

trhlin, ale stabilita vzorku porušena zcela nebyla, viz grafy na obr. 2.5 a obr. 2.6. 

Zatěžování se tedy opakovalo od nuly do úplného porušení vzorku, které nastalo při síle 

468 kN, což odpovídá normálovému napětí 13,182 MPa (viz tečkované čáry v obr. 2.5 

a obr 2.6). Opakované zatížení sloužilo k určení únosnosti vzorku v tlaku Ft, zatímco 

předcházející zatěžování do síly 400 kN sloužilo k zjištění poměrného přetvoření. Pro 

zjištěné změny délek na deformetrech byly vypočítány celkové deformace podle vzorce 

l

l
,                       (2.3) 

kde l  je celková délka deformetru po zatížení a l  je prodloužení deformetru. Napětí 

pak bylo vypočteno ze vzorce 

F

A
,                      (2.4) 

kde A je půdorysná plocha zkoušeného vzorku a F je zatěžovací síla lisu.

Ze změřených diskrétních hodnot byly vyneseny grafy závislosti na napětí, na 

příčné a podélné deformaci (viz obr. 2.3 až obr. 2.6) a určeny hodnoty modulu pružnosti 

(viz tab. 2.1) ze vztahu 

t

v

0,3F
E

A
,                     (2.5) 

kde Ft je únosnost vzorku v tlaku, εv je vertikální poměrná deformace, vypočtená jako 

aritmetický průměr dvou naměřených hodnot při zatížení 0,3 Ft. Poissonův součinitel se 

určí ze vzorce  

h

v

                      (2.6) 
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vyjadřující podíl horizontální a vertikální poměrné deformace v oblasti lineárního 

chování, což je přibližně v oblasti 0,3 Ft (viz tab. 2.2) [8]. 

Pro získání poměrné deformace se obvykle měří deformace délky ve střední části 

vzorku po všech čtyřech stranách a minimálně přes 3 spáry. V tomto případě probíhalo 

měření změny příčných délek deformetrů na dvou stranách a pouze přes dvě spáry. 

Tloušťka vzorku tv by měla být rovna tloušťce zkoušeného zdiva kolmému na líc 

skutečné stěny, což v našem případě by mělo činit 300 mm. Dále šířka vzorku bv by 

měla být v rozmezí bv = 500 – 600 mm a výška vzorku hv by se měla rovnat větší 

z hodnot, a to buď šířce vzorku, nebo trojnásobku tloušťky vzorku. U měřených vzorků 

měla tedy být výška hv = 900 mm [8]. 

Výše uvedené odchylky způsobují nepřesnosti v měření a tím méně přesné měření. Pro 

vzorky „01“ a „03“ zkoušené v lisu vyšel modul pružnosti E, získaný aritmetickým 

průměrem z E01 a E03, hodnotou E = 4492,619 MPa (viz tab. 2.1). Poissonův součinitel 
byl vyčíslen stejným postupem ze čtyř údajů hodnotou ν = 0,16415 (viz tab. 2.2). 

Tab. 2.1  Modul pružnosti zdiva E 

Snímač 

Lineární 

oblast  

0,3 Ft [N] 

Svislé 

poměrné 

přetvoření εi 

Plocha 

vzorku 

A [m
2
] 

Modul 

pružnosti 

E [MPa] 

Aritmetický 

průměr modulu 

pružnosti 

E [MPa] 

A-vzorek 01 102175,8 0,00070225 0,036754 3926,9574 

4492,619 
B-vzorek 01 108087,9 0,00070617 0,036754 4126,2482 

A-vzorek 03 140719,8 0,00051245 0,035471 7741,5920 

B-vzorek 03 140719,8 0,00182342 0,035471 2175,6802 

Tab. 2.2  Poissonův součinitel zdiva ν 

Snímač 

Lineární 

oblast  

0,3 Ft [N] 

Horizontální 

deformace εh 

Vertikální 

deformace 

εv 

Dílčí 

Poissonův 

součinitel ν 

Aritmetický 

průměr 

Poissonova 

součinitele ν 

A-vzorek 01 102175,8  0,00070225 
0,21762051 

0,16415 

C-vzorek 01 106978,0 –0,00015282  

B-vzorek 01 108087,9  0,00070617 
0,07379951 

D-vzorek 01 106984,6 0,000052115  

A-vzorek 03 140719,8  0,00051245 
0,34766319 

C-vzorek 03 140473,7 –0,00017816  

B-vzorek 03 140719,8  0,00182342 
0,01751105 

D-vzorek 03 140720,6 –0,00003193  
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Obr. 2.3  Horizontální deformace vzorku „01“ 
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Obr. 2.4  Vertikální deformace vzorku „01“ 
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Obr. 2.5  Horizontální deformace vzorku „03“ 
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Obr. 2.6  Vertikální deformace vzorku „03“ 
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2.2.2 Výsledky z nedestruktivního zkoušení 

Z uvedené geometrie vzorků a jejich hmotností byla určena hustota: 

==
01

01

01 V

m
ρ 1750,6 kg/m

3 
,     ==

02

02

02 V

m
ρ 1774,6 kg/m

3
,  

==
03

03

03 V

m
ρ 1755,6 kg/m

3
,     ==

04

04

04 V

m
ρ 1690,0 kg/m

3
.
 

Aritmetickým průměrem získáme hustotu  celé zdi: 

01 02 03 04 1742,7
4

 kg/m
3
. 

Vzorky 02 a 04 byly zkoušeny nedestruktivní metodou pro zjištění pevnosti malty 

a kusového zdiva k ručnímu posouzení opěrné zdi.  

Pro zkoušení malty ve spárách zdiva byla použita upravená ruční vrtačka, známá 

jako „Kučerova vrtačka“. Metoda je založena na vzájemném vztahu mezi pevností 

malty ve spárách a odporem malty proti vnikání vrtáku při příklepovém vrtání. Mírou 

odporu malty je pak hloubka vrtu vrtákem do zdiva o průměru 8 mm. Při zkoušce malty 

se malta v jedné ložné spáře vyškrábe přibližně 20 mm za líc zdiva z důvodu odstranění 

omítky a zkarbonatované vrstvy. Při zkoušce malty se v upravené ložné spáře provedou 

tři vrty ve vzájemných vzdálenostech cca 40 mm a minimálně 50 mm od případné hrany 

zdiva. Při použití obecných kalibračních vztahů se vrty provedou při nastavení stupnice 

na 25 otáček. Hloubka vrtu se změří hloubkoměrem. Jako platné měření se uvažuje 

hloubka vrtu, která se neliší od průměrné hloubky ze všech tří vrtů o více než 30 %. 

Zbylé se vyřadí a nahradí jinými a provede se nový aritmetický průměr x [9]. 

Podle kalibračního vztahu  

1,5548
m,e 184,43f x                  (2.7) 

se zjistí pevnost malty. [9] 

U vzorku 02 se všechny tři vrty navzájem neliší o více jak 30 % od aritmetického 

průměru, takže se všechny započítávají. Podle (2.7) je poté pevnost malty 

fm,2 = 22,225 MPa. Pro vzorek 04 se také všechny tři vrty započítávají a pevnost malty 

je fm,4 = 2,225 MPa (viz tab. 2.3).  

Tab. 2.3  Pevnost malty fm 

Vzorek 

Hloubka vrtu 

30% 

odchylka 

Pevnost 

malty fm 

[MPa] x1 [mm] x2 [mm] x3 [mm] 
aritmetický 

průměr x [mm] 

02 4,12 3,82 3,76 3,9 1,17 22,225 

04 18,42 16,76 16,23 17,1367 5,141 2,225 

Kusové zdivo bylo zkoušeno Schmidtovým tvrdoměrem typu LB. Metodika 

provádění a vyhodnocování zkoušek spočívá v měření odrazu na obroušeném povrchu 

cihly, jehož počet je minimálně 5, optimálně však 10 odrazů. Hodnota jednotlivých 
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platných měření se nesmí lišit od aritmetického průměru všech měření na témže 

zkušebním místě více než o ± 20 %. Hodnoty odrazů, které vybočují z těchto mezních 

odchylek se vyloučí a ze zbývajících platných měření (musí jich zůstat alespoň 5) se 

vypočítá nový aritmetický průměr odrazů R. Tato hodnota se použije pro výpočet 

pevnosti v tlaku fb,e dle kalibračního vztahu [9]: 

b,e 0,956 5,444f R .                 (2.8) 

Normalizovaná pevnost v tlaku fb se získá vynásobením fb,e součinitelem vlivu výšky 

a šířky zdících prvků λ [9] 

b b,ef f .                     (2.9) 

Součinitel vlivu výšky a šířky kusového zdiva λ nabývá pro cihly plné pálené hodnoty 

λ = 0,77 (viz tab. 2.4)  

Tab. 2.4  Součinitel vlivu výšky a šířky zdících prvků λ [9]. 

Výška 

[mm] 

Šířka [mm] 

50 100 150 200  250 

40 0,80 0,70 – – – 

56 0,85 0,75 0,70 – – 

65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

 250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

Poznámka: Mezilehlé hodnoty se interpolují podle přímky. 

   Jako šířka zdícího prvku se dosazuje menší ze dvou půdorysných rozměrů zdícího prvku. 

U vzorku 02 byl aritmetický průměr všech naměřených odrazů roven 30,3. Do 

intervalu ± 20 % se nevešly hodnoty 23, 24, 38, které se vyloučili z měření. Nový 

aritmetický průměr zbylých sedmi měření se rovnal 31,143. Podle vztahu (2.8) je 

pevnost v tlaku fb,e,2 = 24,33 MPa a normalizovaná pevnost fb2 se podle vztahu (2.9) 

rovná fb2 = 18,734 MPa. U vzorku 04 aritmetický průměr roven 28,3. Do intervalu 

± 20 % se vešly všechny naměřené hodnoty. Pevnost v tlaku zdících prvků je 

fb,e,4 = 21,611 MPa a normalizovaná pevnost fb4 se podle vztahu (2.9) rovná 16,64 MPa 

(viz tab. 2.5).  

Charakteristická pevnost zdiva v tlaku se vypočte dle vztahu [9]:  

k b mf K f f ,                   (2.10) 

kde 

K je konstanta závislá na druhu zdiva a na druhu vazby zdiva ve 

stěně.V tomto případě K = 0,55 (viz tab. 2.7), 
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α je exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty, α = 0,7 pro 

nevyztužené zdivo s obyčejnou nebo lehkou maltou, 

β je exponent závislý na druhu malty, β = 0,3 pro obyčejnou maltu. 

Tab. 2.5  Pevnost kusového zdiva v tlaku fb 

Odraz tvrdoměru Vzorek 02 Vzorek 04 

č. 1 32 28 

č. 2 28 27 

č. 3 26 27 

č. 4 23* 29 

č. 5 34 29 

č. 6 28 28 

č. 7 38* 27 

č. 8 32 31 

č. 9 24* 28 

č. 10 28 29 

Aritmetický průměr R1 30,3 28,3 

20% odchylka 6,06 5,66 

Nový aritmet. prům. R 31,143 _ 

Pevnost v tlaku zdících prvků 

fb,e [MPa] 
24,33 21,611 

Normalizovaná pevnost v tlaku 

fb [MPa] 
18,734 16,64 

*hodnoty, které se nevešly do intervalu ± 20% 

Dílčími charakteristickými pevnostmi v tlaku dle vzorce (2.10) a aritmetickým 

průměrem hodnot uvedených v tab. 2.6 dostáváme charakteristickou pevnost zdiva 

v tlaku fk = 7,925 MPa. 

Tab. 2.6  Charakteristické pevnost zdiva v tlaku fk 

Vzorek 
Dílčí charakteristická pevnost 

zdiva v tlaku fk [MPa] 

Aritmetický průměr 

charakteristické pevnosti 

zdiva v tlaku fk [MPa] 

02 10,8457 
7,925 

04 5,0046 
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Tab. 2.7  Konstanta závislosti na druhu zdiva a vazby zdiva K [9] 

Zdící prvek Skup. 
Obyčejná 

malta 

Malta pro 
tenké spáry 

(0,5–3 mm) 

Lehká malta o hustotě [kg/m
3
] 

600–800  800–1300  

Pálené cihly 

1 0,55 0,75 0,30 0,40 

2 0,45 0,70 0,25 0,30 

3 0,35 0,50 0,20 0,25 

4 0,35 0,35 0,20 0,25 

Vápenopískové 

cihly 

1 0,55 0,80 *) *) 

2 0,45 0,65 *) *) 

Betonové 

tvárnice 

1 0,55 0,80 0,45 0,45 

2 0,45 0,65 0,45 0,45 

3 0,40 0.50 *) *) 

4 0,35 *) *) *) 

Pórobetonové 

tvárnice 
1 0,55 0,80 0,45 0,45 

Umělý kámen 1 0,45 0,75 *) *) 

Čistě 
opracovaný 

přírodní kámen 

1 0,45 *) *) *) 

*) Kombinace malta/zdící prvek se nepoužívá, hodnoty nejsou dány. 
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3 Zemní tlaky 

Na opěrnou zeď z plných pálených cihel působí tlak zeminy, která byla v odstavci 

2.1.5 klasifikována jako štěrk hlinitý s příměsí kamenů. Pro další řešení zemních tlaků 

jsou podle odstavce 2.1.5 použity tyto hodnoty: 

objemová tíha zeminy     γ = 19 kN/m
3
 , 

objemová tíha suché zeminy   γsat = 16,495 kN/m
3
, 

úhel vnitřního tření      φef = 35°, 

koheze          cef = 8 kPa, 

úhel tření mezi stěnou a zeminou  δ = 
2

3
. 

Pro výpočet a posouzení konstrukce byly uvažovány dva řezy zdi o různé výšce 

a k nim určena výslednice zemního tlaku. Na obr. 3.1 je zobrazena příslušná geometrie. 

výška zdi pro řez č. 1      hcr = 9,078 m 

maximální výška zdi      h = 9,35 m 

odklonění zdi od vertikály    θ = 6,0° 

sklon terénu povrchu      χ = 0° 

a)           b)           c) 

   
Obr. 3.1  Schéma opěrné zdi a) pro tlak v klidu, b) pro aktivní tlak, c) pro aktivní tlak 

suché zeminy 
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V následujících odstavcích je určena výslednice zemního tlaku v klidu, která je pro 

navrhování zděných konstrukcí zatížených zeminou typická. Pro jeho velkou hodnotu 

byla také určena výslednice zemního tlaku aktivního. Rovněž je proveden výpočet 

aktivního tlaku vysušené zeminy k určení jeho minimální hodnoty. 

3.1 Zemní tlak v klidu 

Z důvodu velké tuhosti opěrné zdi vyvolává zemina na konstrukci tlak klidový, 

charakterizovaný jako tlak, při němž nedojde k vzájemnému posuvu konstrukce 

a zeminy [10].  

Směr tlaku se uvažuje rovnoběžný s povrchem δ = χ. Z tohoto důvodu je úhel tření mezi 

stěnou a zeminou roven: δ = 0° [10].  

úhel tření mezi stěnou a zeminou  δ = 0°. 

Z důvodu uvažování koheze c > 0 se tedy jedná o zeminu soudržnou, u které se pro 

zemní tlak v klidu zavádí fiktivní hodnota koheze 0c , která je dána vzorcem [10] 

0
0

tan

tan
c c .                    (3.1) 

Dále se zavádí fiktivní úhel vnitřního tření v klidu 0 , který se vypočte ze vzorce [10] 

0

sin
arcsin

2 sin
.                 (3.2) 

Součinitel tlaku v klidu 0K se stanoví podle následujícího vztahu [10] 

2
0

0
2

2 0 0

cos ( )

sin( )sin( )
cos cos( ) 1

cos( )cos( )

φ θ
K

φ δ φ χ
θ θ δ

θ δ θ χ

       (3.3) 

Celkový klidový tlak se přibližně vypočítá ze vzorce [10]: 

0 0 0 0 0 02q hK c K f K ,              (3.4) 

kde 0f  je rovnoměrné zatížení povrchu, v tomto případě je 0 0f . Ze vzorce (3.4) je 

patrné, že do určité hloubky nez,0h  zemina nezpůsobuje žádný tlak. Tato hloubka se dá 

vyjádřit vztahem [10]: 

0
nez,0

0

2 c
h

K
.                   (3.5) 

Počítá se s vyloučeným tahem, protože v tahové zóně mohou vznikat trhliny, které 

přenášení tahu zamezí a naopak voda, která do trhlin vnikne, může zvyšovat svým 

hydrostatickým tlakem tlak na stěnu [10]. 

Výslednice klidového tlaku se určí ze vzorce [10]: 

2
0 nez,0 0

1
( )

2
S h h K .                 (3.6) 
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Vztahy (3.1) až (3.6) platí pro nulové úhly θ, χ, δ, takže jsou pouze přibližné. 

Prakticky se ale využívají i v obecnějších případech s nenulovými úhly θ, χ, δ [10]. 

Pro hodnoty ze vztahů (3.1) a (3.2), potřebné k získání tlaku zeminy v klidu, byly 

určeny jejich návrhové hodnoty 

0k
0d

1,4

c
c ,   0k

0d
1,1

. 

Pro vzorce (3.1) až (3.6) jsou výsledky uvedeny v tab. 3.1 a v tab. 3.2. 

Tab. 3.1  Pomocné výpočty k určení výslednice zemního tlaku v klidu 

Veličina Hodnota zatížení Symbol Hodnota 

koheze 
charakteristická 0,kc  [kPa] 5,414 

návrhová  0,dc  [kPa] 3,867 

Úhel 

vnitřního 
tření 

charakteristická  0,k  [rad] 0,443 

návrhová 0,d  [rad] 0,402 

Součinitel 

tlaku v klidu 

charakteristická  0,kK  [–] 0,362 

návrhová  0,dK  [–] 0,400 

Hloubka, do 

které zemina 
nepůsobí 

charakteristická  nez,0,kh  [m] 0,947 

návrhová  nez,0,dh  [m] 0,644 

Tab. 3.2  Výslednice zemního tlaku v klidu 0S  

Veličina Hodnota zatížení Symbol 
Hodnota pro 

výšku h 

Hodnota pro 

výšku hcr 

Výslednice 

tlaku v klidu 

charakteristická  0,kS  [kN/m] 242,979 227,497 

návrhová 0,dS  [kN/m] 288,010 270,285 

3.2 Aktivní zemní tlak 

Vzhledem k velikosti zemního tlaku v klidu jsem při výpočtu tlaku zeminy na 

konstrukci zvažoval okolnosti, které by vedly ke snížení jeho hodnoty. Z tohoto důvodu 

jsem uvažoval i aktivní zemní tlak, který nastane v případě, že dochází k posunu 

konstrukce směrem od zeminy a dosáhne se plné mobilizace smykové pevnosti na 

smykové ploše v zemině [10]. 

Jedná se zde opět o soudržnou zeminu, jejíž úhel kritické smykové plochy je dán 

vztahem [10] 

a a ,                     (3.7) 
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kde pro a  platí vzorec [10] 

a

cos( - )sin( - )cos( + ) + cos( - - - )
tg =

sin( - )sin( - )cos( + ) + sin( - - - ) +

φ θ φ χ θ δ B φ χ θ δ
ς

φ θ φ χ θ δ B φ χ θ δ Z
     (3.8) 

a 

a sin( )cos( ) sin( )cos( )Z φ χ χ θ B φ δ θ δ B ,     (3.9) 

a
a

2 cos cos( )cos

2 cos cos
cos( )

c
B

fh

h

.           (3.10) 

Zatížení zeminou af  lze uvažovat jako spojité o mocnosti hnez,a, neboť vznikají 

velké smršťovací trhlinky, takže platí [10] 

a nez,af h ,                    (3.11) 

kde 

nez,a

a

2c
h

K
.                   (3.12) 

Součinitel aktivního zemního tlaku aK  se uvažuje stejný jako pro tlak v klidu a lze ho 

určit ze vzorce (3.3). 

Pro stanovení výslednice aktivního zemního tlaku aS  pak platí [10]: 

2

a a a
a a

cos( )sin( )
2 sin( )cos( )

γ h D
S υ θ υ φ B

υ χ υ θ δ φ
,  (3.13) 

kde  

a
a 2

2cos( ) cos

coscos

fχ θ χ
D

γ h θθ
.              (3.14) 

Pro zjištění aktivního tlaku zeminy bylo zapotřebí určit návrhové hodnoty 

k
d

1,4

c
c ,   k

d
1,1

,   k
d

1,1
. 

Pro vzorce (3.7) až (3.14) jsou výsledky uvedeny v tab. 3.3 a v tab. 3.4. 
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Tab. 3.3  Pomocné výpočty k určení výslednice aktivního zemního tlaku 

Veličina Hodnota zatížení Symbol Hodnota 

Koheze 
charakteristická a,kc  [kPa] 8,000 

návrhová a,dc  [kPa] 5,714 

Úhel vnitřního 

tření 

charakteristická a,k  [rad] 0,611 

návrhová a,d  [rad] 0,555 

Úhel tření mezi 

stěnou a zeminou 

charakteristická a,k  [rad] 0,407 

návrhová a,d  [rad] 0,370 

Součinitel 

aktivního tlaku  

charakteristická a,kK  [–] 0,205 

návrhová a,dK  [–] 0,237 

Zatížení zeminou 
charakteristická a,kf  [kN/m

2
] 35,371 

návrhová a,df  [kN/m
2
] 23,498 

Tab. 3.4  Pomocné výpočty a výslednice aktivního zemního tlaku aS  

Veličina Hodnota zatížení Symbol 
Hodnota pro 

výšku h 

Hodnota pro 

výšku hcr 

Hloubka, do které 

zemina nepůsobí 

charakteristická nez,a,kh  [m] 1,862 1,862 

návrhová nez,a,dh  [m] 1,237 1,237 

Součinitel 
charakteristická a,kB  [–] 0,061 0,063 

návrhová a,dB  [–] 0,048 0,0493 

Součinitel 
charakteristická a,kD  [–] 1,505 1,524 

návrhová a,dD  [–] 1,312 1,323 

Součinitel 
charakteristická a,kZ  [–] 0,743 0,744 

návrhová a,dZ  [–] 0,685 0,686 

Součinitel 
charakteristická a,k  [rad] 0,400 0,400 

návrhová a,d  [rad] 0,417 0,418 

Úhel kritické 

smykové plochy 

charakteristická a,k  [rad] 1,010 1,011 

návrhová a,d  [rad] 0,973 0,973 

Výslednice tlaku 

v klidu 

charakteristická a,kS  [kN/m] 104,634 97,022 

návrhová a,dS  [kN/m] 144,594 134,954 
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3.3 Aktivní zemní tlak suché zeminy 

Pro určení minimálního aktivního tlaku jsem uvažoval zeminu zcela vysušenou. 

Pro tuto hodnotu výslednice aktivního tlaku bude hledáno množství vody, které může 

být v zemině ještě obsaženo, než dojde ke zhroucení konstrukce opěrné zdi. Zvažoval 

jsem tyto hodnoty: 

stupeň nasycení    Sr = 0, 

objemová tíha suché zeminy    γsat = 16,8142 kN/m
3
, 

Postup je stejný jako v odstavci 3.2. Dle vzorců (3.7) až (3.14) a (3.3) jsou výsledky 

uvedeny v tab. 3.3 a tab. 3.5. 

Tab. 3.5  Pomocné výpočty a výslednice aktivního tlaku vysušené zeminy a,satS  

Veličina Hodnota zatížení Symbol 
Hodnota pro 

výšku h 

Hodnota pro 

výšku hcr 

Hloubka, do 

které zemina 
nepůsobí 

charakteristická nez,a,sat,kh  [m] 2,104 2,104 

návrhová nez,a,sat,dh  [m] 1,397 1,397 

Součinitel 
charakteristická a,sat,kB  [–] 0,068 0,069 

návrhová a,sat,dB  [–] 0,053 0,055 

Součinitel 
charakteristická a,sat,kD  [–] 1,589 1,612 

návrhová a,sat,dD  [–] 1,359 1,371 

Součinitel 
charakteristická a,sat,kZ  [–] 0,749 0,751 

návrhová a,sat,dZ  [–] 0,690 0,692 

Součinitel 
charakteristická a,sat,k  [rad] 0,400 0,401 

návrhová a,sat,d  [rad] 0,419 0,419 

Úhel kritické 

smykové plochy 

charakteristická a,sat,k  [rad] 1,011 1,012 

návrhová a,sat,d  [rad] 0,974 0,975 

Výslednice tlaku 

v klidu 

charakteristická a,sat,kS  [kN/m] 86,134 79,642 

návrhová a,sat,dS  [kN/m] 122,528 114,184 
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4 Výpočet opěrné zdi 

Výpočet opěrné zdi byl proveden v systému ANSYS pro různé typy modelů, 

zatížení a geometrie. Byl proveden i ruční výpočet pro srovnání s jednoduššími modely. 

Výsledné hodnoty byly navzájem srovnány a posouzeny na mezní stavy únosnosti 

a použitelnosti. 

4.1 Geometrie zdi 

Geometrie zdi byla změřena laserovým metrem a měřícím pásmem. Rovněž byly 

použity podklady poskytnuté firmou Atlas-projekční ateliér, s.r.o. [11].  

maximální výška zdi         h = 9,350 m, 

minimální výška zdi         hmin = 7,860 m, 

výška zdi v kritickém řezu        hcr = 9,078 m, 

tloušťka nosné zdi          tzdi = 0,900 m, 

tloušťka plenty           tpl = 0,300 m, 

celková tloušťka zdi         t = 1,200 m, 

odklonění zdi od v ertikály       θ = 6°, 

sklon terénu povrchu         χ = 0°. 

V důsledku zjednodušení výpočtu jsem uvažoval tloušťku zdi jako součet hodnot 

tloušťky nosné zdi a tloušťky plenty. Místo zřícení je na obr. 4.2 označeno červenou 

barvou a červenými kótami. Modrou barvou je označen kritický řez, v němž byla 

vypočtena nejvyšší hodnota celkového momentu. Tento řez slouží pro výpočet modelů 

o šířce 1 m (viz obr. 4.1 a obr. 4.2). 

 
Obr. 4.1  Schéma nejvíce namáhaného kritického řezu [11] 
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Obr. 4.2  Geometrie opěrné zdi i místa zřícení [11] 
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4.2 Materiálové vlastnosti 

Hodnoty získané z předchozích zkoušek jsou uvedené v tab. 4.1. 

Tab. 4.1  Materiálové vlastnosti zdiva 

Zkoušky v laboratořích Symbol Hodnota 

Modul pružnosti zdiva E [MPa] 4492,619 

Poissonův součinitel zdiva ν [–] 0,164 

Hustota zdiva  [kg/m
3
] 1742,7 

Pevnost malty  fm [MPa] 12,225 

Pevnost zdících prvků v tlaku fb [MPa] 17,687 

Charakteristická pevnosti zdiva v tlaku fk [MPa] 7,925 

Odchylky při měření pro získání modulu pružnosti E a Poissonova součinitele ν 

mohly být způsobeny zkoušením vzorku o atypickém tvaru (viz odstavec 2.2.1) 

Hodnoty pevnosti malty fm, pevnosti zdících prvků fb, pevnosti zdiva fk a hustoty  

mohly být ovlivněny zprůměrováním hodnot získaných na dvou vzorcích, které se od 

sebe dosti lišily. Zeď byla mnohokrát dostavována a opravována, a proto by bylo nutno 

ověřit tyto hodnoty na více odebraných vzorcích. 

4.3 Numerické modely 

Modely byly vytvořeny v programovém systému ANSYS dle mnou naměřené 

geometrie v in situ a dle podkladů poskytnutých firmou Atlas-projekční ateliér, s.r.o. 

Byly zvažovány modely řešené na metr běžný i modely v prostoru. 

M1  –  BEAM 44  – PRUTOVÝ MODEL (1 m), 

M2  –  SHELL 43  – SKOŘEPINOVÝ MODEL (1 m), 

M3  –  PLANE 42  – ÚLOHA ROVINNÉ DEFORMACE (1 m), 

M4  –  SOLID 185  – OBJEMOVÝ MODEL (1 m), 

M5  –  SHELL 43  – SKOŘEPINOVÝ MODEL (celá geometrie), 

M6  –  SOLID 185  – OBJEMOVÝ MODEL (celá geometrie). 

Modely s šířkou jeden metr byly tvořeny dle geometrie na obr. 4.1 pro kritický řez, kde 

v patě zdi působí nejvyšší ohybový moment z celé řešené dvaceti metrové části. Na 

obr. 4.2 je tento řez vyznačen modrou barvou. Modely v prostoru pro celou geometrii 

byly tvořeny dle obr. 4.2., kde je červenou barvou a kótami vyznačena posuzovaná 

dvaceti metrová oblast zřícení. 
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M1 – BEAM 44 – PRUTOVÝ MODEL (1 m) 

Prutový konečný prvek BEAM 44 je jednoosý prostorový prvek přenášející tah, 

tlak, kroutící a ohybové momenty. Má šest stupňů volnosti v každém uzlu (posuvy 

v osách x, y, z a rotace kolem těchto os). Pro přenos spojitého zatížení, jehož směr 

působení je v lokálním souřadném systému, byl použit prvek SURF 153. Je to prvek 

sloužící pro přenos zatížení, vztahující se na 2-D statické analýzy [12]. 

Na obr. 4.3 je znázorněna geometrie pro prvek BEAM 44 a SURF 153. Konstrukce 

se skládá ze dvou linií, výšky hzat a hnez. Pro vytvoření sítě byly tyto linie děleny 

horizontálně po 0,1 m a byl jim přiřazen průřez délky b = 1 m a tloušťky t = 1,2 m. 

První linii L1 byl přiřazen prvek BEAM 44 i SURF 153, druhé linii L2 pouze prvek 

BEAM 44. 

 
Obr. 4.3  Geometrie pro prutový model M1 – BEAM 44 
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M2 – SHELL 43 – SKOŘEPINOVÝ MODEL (1 m) 

Tento prvek má šest stupňů volnosti v každém uzlu (posuvy v osách x, y, z a rotace 

kolem těchto os) a je možné ho zatěžovat jak normálovým, tak i rovinným zatížením. 

Má ohybové i membránové schopnosti. Pro přenos spojitého zatížení, jehož směr 

působení je v lokálním souřadném systému, byl použit prvek SURF 154. Je to prvek 

sloužící pro přenos různých druhů zatížení. Může být překryt přes plochu všech 3-D 

prvků [12]. 

Na obr. 4.4 je znázorněna geometrie pro prvek SHELL 43 a SURF 154. Model se 

skládá ze dvou ploch o výškách hzat, hnez a délce d = 1 m. Tloušťka skořepiny byla 

ve všech uzlech konstantní a zadána hodnotě t = 1,2 m. Pro vytvoření sítě bylo 

uvažováno horizontální dělení linií po 0,2 m a vertikální po 0,1 m. První ploše A1 

o výšce hzat byly přiřazeny prvky SHELL 43 i SURF 154, druhé ploše A2 pak pouze 

prvek SHELL 43.  

 
Obr. 4.4  Geometrie pro skořepinový model M2 – SHELL 43 
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M3 – PLANE 42 – ÚLOHA ROVINNÉ DEFORMACE (1 m) 

Tato úloha byla modelována čtyřuzlovým plošným konečným prvkem PLANE 42 

se dvěma stupni volnosti v každém bodě (posuvy v osách x a y). Volitelnými parametry 

jsem zadal možnost rovinné deformace. Pro přenos spojitého zatížení byl použit prvek 

SURF 153 [12]. 

Na obr. 4.5 je znázorněna geometrie pro prvky PLANE 42 a SURF 153. Model se 

skládá ze sedmi linií tvořící dvě plochy. Pro vytvoření sítě bylo uvažováno horizontální 

dělení linií po 0,2 m a vertikální po 0,1 m. Linii L1 o vertikálním rozměru náležící 

výšce hzat, byl přiřazen prvek SURF 153. Oběma plochám pak prvek PLANE 42. 

 
Obr. 4.5  Geometrie pro úlohu rovinné deformace M3 – PLANE 42 
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M4 – SOLID 185 – OBJEMOVÝ MODEL (1 m) 

Na prostorový model byl použit prvek SOLID 185, který je definován osmi uzly, 

mající v každém uzlu tři stupně volnosti (posuvy v osách x, y a z). Pro přenos spojitého 

zatížení byl použit prvek SURF 154 [12]. 

Na obr. 4.6je uvedena geometrie pro prvky SOLID 185 a SURF 154. Model se 

skládá z jedenácti ploch, které tvoří dva objemy. Vytvoření sítě proběhlo dělením po 

výšce na 0,1 m dlouhé elementy, po délce a tloušťce na 0,2 m dlouhé elementy. Ploše 

A3, jejíž vertikální rozměr je hzat, byly přiřazeny oba prvky SOLID 185 i SURF 154, 

ostatním plochám již jen prvek SOLID 185. 

 
Obr. 4.6  Geometrie pro objemový model M4 – SOLID 185 

M5 – SHELL 43 – SKOŘEPINOVÝ MODEL (celá geometrie) 

Vlastnosti prvků SHELL 43 a SURF 154 byly již popsány v tomto odstavci pro 

model M2. 

Geometrie pro skořepinový model, který tvoří prvky SHELL 43 a SURF 154 je 

zobrazena na obr. 4.7. Model se skládá ze třinácti ploch, přičemž řešená oblast je na 

obr. 4.7 znázorněna plochami A3 a A4. Pro vytvoření sítě bylo uvažováno dělení 

horizontálních linií po 0,2 m a vertikálních po 0,1 m. Plochám A1, A3, A5, A8 a A11 

byly přiřazeny prvky SHELL 43 i SURF 154, ostatním plochám pak pouze prvek 

SHELL 43. Tloušťka skořepin byla ve všech uzlech konstantní. Pro plochy A9, A10 a 

A13 byla zadána hodnotou t = 1,5 m, ostatním plochám byla zadána tloušťka t = 1,2 m. 
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Obr. 4.7  Geometrie pro skořepinový model M5 – SELL 43 

M6 – SOLID 185 – OBJEMOVÝ MODEL (celá geometrie) 

Vlastnosti prvků SOLID 185 a SURF 154 byly již popsány v tomto odstavci pro 

model M4. 

 
Obr. 4.8  Geometrie pro objemový model M6 – SOLID 185 
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Geometrie pro objemový model, tvořící prvky SOLID 185 a SURF 154 je 

zobrazena na obr. 4.8. Model se skládá z osmdesáti pěti ploch, které tvoří sedmnáct 

objemů. Pro vytvoření sítě bylo uvažováno dělení všech horizontálních linií po 0,2 m 

a vertikálních po 0,1 m. Plochám A35, A84, A44, A53, A79, A65 a A73 byly přiřazeny 

prvky SOLID 185 i SURF 154, ostatním plochám pak pouze prvek SOLID 185.  

4.4 Zatížení a okrajové podmínky 

Velikost zatížení, směr působení i místo působiště výslednice se mění v závislosti 

na kombinaci zatěžovacího stavu a typu modelu. Například zatížení pro modely M1 až 

M4 je zobrazeno na obr. 4.9. Tyto modely náleží jedno metrovému kritickému výřezu 

o výšce hcr = 9,078 m, který je z celé dvacetimetrové posuzované oblasti nejvíce 

namáhán. Výslednice aktivního zemního tlaku působí na model pod úhlem 17,3° 

a výslednice tlaku v klidu působí v horizontálním směru (viz obr. 4.9). Tyto výslednice 

pro modely M1 až M4 jsou uvedeny v tab. 4.2 a byly přepočítány na trojúhelníkové 

spojité zatížení, které bylo vkládáno do modelu. Pro modelování celé geometrie M5 

a M6 je zatížení určeno pro maximální výšku zdi h = 9,35 m a programem ANSYS bylo 

přepočítáno pro snižující se výšku. Výslednice zemního tlaku pro modely M5 a M6 jsou 

uvedeny v tab. 4.3 i s přepočtem na spojité trojúhelníkové zatížení. Všechny modely 

byly v patních uzlech konstrukce vetknuty. 

Tab. 4.2  Výslednice zemního tlaku a její přepočet na spojité zatížení pro modely 

o výšce hcr 

Zemní tlak 

Výslednice Spojité zatížení 

symbol 
hodnota 

[kN/m] 
symbol 

hodnota 

[kN/m
2
] 

Bez 

součinitelů 

v klidu 0,kS
 

227,497 0,kq  55,959 

aktivní a,kS
 

97,023 a,kq  26,890 

aktivní, suchá zemina a,sat,kS
 

79,642 a,sat,kq  22,839 

Se součiniteli 

v klidu 0,dS
 

265,126 0,dq  62,870 

aktivní a,dS
 

134,954 a,dq  34,422 

aktivní, suchá zemina a,sat,dS
 

114,184 a,sat,dq  29,734 

Tab. 4.3  Výslednice zemního tlaku a její přepočet na spojité zatížení pro modely celé 

geometrie 

Zemní tlak 

Výslednice Spojité zatížení 

symbol 
hodnota 

[kN/m] 
symbol 

hodnota 

[kN/m
2
] 

Bez 

součinitelů 

v klidu 0,kS
 

242,980 0,kq  57,832 

aktivní a,kS
 

104,634 a,kq  27,946 

aktivní, suchá zemina a,sat,kS
 

86,134 a,sat,kq  23,773 

Se součiniteli 

v klidu 0,dS
 

288,009 0,dq  64,938 

aktivní a,dS
 

144,594 a,dq  35,644 

aktivní, suchá zemina a,sat,dS
 

122,528 a,sat,dq  30,815 
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a) tlak v klidu     b) aktivní tlak       c) aktivní tlak suché zeminy 

      

Obr. 4.9  Zatížení pro jednotlivé tlaky zeminy a typy posudku: 

a) model M1, M2 a M5, tlak v klidu, ověření únosnosti v tlaku a smyku 

b) model M3, M4 a M6, aktivní tlak, ověření únosnosti v tlaku a smyku 

c) model M3, M4 a M6, aktivní tlak vysušené zeminy, posudek na překlopení 

4.5 Zatěžovací stavy 

Dle tab. 4.4 byly zvažovány tyto zatěžovací stavy [13]. 

Tab. 4.4  Zatěžovací stavy 

Zatěžovací stavy Druh zatížení 

ZS1 vlastní tíha 

ZS2 klidový tlak zeminy 

ZS3 aktivní tlak zeminy 

ZS4 aktivní tlak suché zeminy 
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4.6 Kombinace zatěžovacích stavů 

Pro mezní stavy únosnosti i použitelnosti byly zvažovány tyto kombinace stálých 

zatížení G,j k,j

1j

G , které působí na konstrukci [13]. 

Mezní stav únosnosti 

K1:  1,35 ZS1 + 1,35 ZS2 

K2:  1,35 ZS1 + 1,35 ZS3 

K3:  1,35 ZS1 + 1,35 ZS4 

Mezní stav použitelnosti 

K4:  1,00 ZS1 + 1,00 ZS2 

K5:  1,00 ZS1 + 1,00 ZS3 

K6:  1,00 ZS1 + 1,00 ZS4 

4.7 Výpočet 

Byl proveden geometricky a fyzikálně lineární výpočet. Sledovány byly hodnoty 

maximálního ohybového momentu a k ní odpovídající normálové síly, maximální 

posouvající síly a posunutí pro každý model a pro každý zatěžovací stav. 

M1 – BEAM 44, PRUTOVÝ MODEL (1 m) 

 
Obr. 4.10  Model M1 – výsledný ohybový moment pro kombinaci K3 
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Obr. 4.11  Model M1 – celkové posunutí usum pro kombinaci K3 

M2 – SHELL 43, SKOŘEPINOVÝ MODEL (1 m) 

 
Obr. 4.12  Model M2 – Misesovo napětí pro horní a spodní hladinu kombinace K2 
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Obr. 4.14  Model M2 – celkové posunutí usum pro kombinaci K2 

M3 – PLANE 42, ÚLOHA ROVINNÉ DEFORMACE (1 m) 

 
Obr. 4.15  Model M3 – Misesovo napětí pro kombinaci K1 
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Obr. 4.16  Model M3 – celkové posunutí usum pro kombinaci K1 

M4 – SOLID 185, OBJEMOVÝ MODEL (1 m) 

 
Obr. 4.17  Model M4 – Misesovo napětí pro kombinaci K4 
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Obr. 4.18  Model M4 – celkové posunutí usum pro kombinaci K4 

M5 – SHELL 43, SKOŘEPINOVÝ MODEL (celá geometrie) 

 
Obr. 4.19  Model M5 – Misesovo napětí pro horní hladinu kombinace K5 
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Obr. 4.21  Model M5 – celkové posunutí usum pro kombinaci K5 

M6 – SOLID 185, OBJEMOVÝ MODEL (celá geometrie) 

 
Obr. 4.22  Model M6 – Misesovo napětí pro kombinaci K6 
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Obr. 4.23  Model M6 – celkové posunutí usum pro kombinaci K6 

4.8 Výsledky 

Hodnoty maximální posouvající síly V, maximálního ohybového momentu M 

a k této hodnotě odpovídající normálové síly N jsou uvedeny v tab. 4.5, pro všechny 

kombinační vztahy (viz obr. 4.9b). Tyto hodnoty uvažuji ke střednici (střednicové 

ploše) pro posudek únosnosti průřezu v tlaku a smyku. Pro mezní stav únosnosti (K1 až 

K3) byly z výpočtů získány výše zmíněné hodnoty M, N a V. Pro mezní stav 

použitelnosti (K4 až K6) byla z výpočtu získána navíc i hodnota posunutí.  

Hodnoty pro posouzení zdi na překlopení uvažované k bodu P jsou uvedeny 

v tab. 4.6 (viz obr. 4.9c). 

Hodnoty maximálního momentu byly z výpočtu získány z přepočtu napětí přes 

příkaz FSUM a hodnoty posunutí přes příkaz PRNSOL,U. Tyto hodnoty jsou uvedeny 

v tab. 4.5 a tab. 4.6. 
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Tab. 4.5  Výsledné hodnoty M, N a V uvažované ke střednici 

Komb. 

ZS 
Veličina 

Model 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 

K1 

M [kNm] 660,141 660,140 660,631 660,631 588,150 593,699 

N [kN] 214,100 214,410 213,079 213,079 222,545 218,234 

V [kN] 266,586 266,590 266,586 266,586 264,455 263,447 

K2 

M [kNm] 238,129 238,130 214,361 214,361 211,795 192,290 

N [kN] 239,303 239,980 238,960 238,960 238,920 238,589 

V [kN] 129,540 129,535 129,535 129,535 128,410 128,710 

K3 

M [kNm] 181,209 182,050 162,015 162,015 162,105 145,513 

N [kN] 231,610 231,710 230,688 230,688 230,005 229,501 

V [kN] 109,371 109,599 109,599 109,599 108,715 108,955 

K4 

M [kNm] 530,645 530,650 531,135 531,135 472,855 477,1434 

N [kN] 210,140 210,140 209,124 209,124 211,440 212,227 

V [kN] 228,750 228,749 228,750 228,750 226,690 228,515 

usum [m] 0,012075 0,012045 0,012095 0,012454 0,009513 0,009982 

K5 

M [kNm] 126,608 127,330 110,376 110,376 114,290 100,417 

N [kN] 224,790 224,870 223,853 223,853 222,720 222,141 

V [kN] 92,920 93,127 93,127 93,127 92,690 92,855 

usum [m] 0,001842 0,001854 0,001414 0,001450 0,001375 0,001072 

K6 

M [kNm] 82,549 82,151 68,358 68,358 75,635 64,263 

N [kN] 217,507 217,880 216,858 216,858 215,880 215,695 

V [kN] 76,444 76,267 76,267 76,267 76,465 76,525 

usum [m] 0,000784 0,000725 0,000448 0,000457 0,000538 0,000367 
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Tab. 4.6  Výsledné hodnoty M, N a V uvažované k bodu P 

Komb. 

ZS 
Veličina 

Model 

M3 M4 M6 

K1 
M [kNm] 548,891 548,891 478,459 

N [kN] 213,079 213,079 217,192 

K2 
M [kNm] 78,364 78,364 56,367 

N [kN] 214,361 214,361 237,105 

K3 
M [kNm] 29,751 29,751 14,095 

N [kN] 230,688 230,688 227,944 

K4 
M [kNm] 419,395 419,395 363,221 

N [kN] 228,750 228,750 211,389 

K5 
M [kNm] -18,803 -18,803 -57,459 

N [kN] 223,853 223,853 214,320 

K6 
M [kNm] -57,663 -57,663 -83,040 

N [kN] 216,858 216,858 218,375 

4.9 Posouzení 

Pro zděné stěny namáhané zatížením kolmým na jejich rovinu, v tomto případě 

zatížené zemním tlakem v klidu nebo aktivním zemním tlakem, můžeme použít tyto 

metody [14]: 

1) ověření únosnosti průřezu v tlaku, 

2) ověření průřezu na únosnost ve smyku, 

3) posouzení zdi na překlopení. 

První a druhý výpočet jsou úspěšně řešitelné pouze v případě dostatečného přitížení 

svislým tlakem [14]. 

Pro mezní stav únosnosti (kombinace K1 až K3) se do vzorců pro posouzení průřezu 

v tlaku a smyku a pro posouzení na překlopení uvažovaly veškeré návrhové hodnoty. 

Pro mezní stav použitelnosti (K4 až K6) byly do vzorců uvažovány charakteristické 

hodnoty. 

4.9.1 Ověření únosnosti průřezu v tlaku 

Spolehlivost stěny se ověřuje v mezním stavu únosnosti, kdy musí platit [14] 

Sd RdN N ,                     (4.1) 

kde: 

NSd  je návrhová hodnota normálové síly, 

NRd  je návrhová únosnost stěny v tlaku. 

Návrhová únosnost jednovrstvé nevyztužené stěny v tlaku je dána vzorcem [14]: 
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Rd i dN Φbt f ,                    (4.2) 

kde: 

fd   je návrhová pevnost zdiva v tlaku, 

b   je šířka průřezu, 

t   tloušťka stěny, 

i  je zmenšující součinitel vyjadřující vliv imperfekcí a výstřednost zatížení 

v patě stěny. 

Zmenšující součinitel i  je dán vzorcem [14]: 

i
i 1 2

e

t
,                     (4.3) 

kde: 

t je tloušťka stěny, 

ei je výstřednost normálové síly v patě stěny. 

Tato výstřednost ei je vyjádřená vztahem [14]: 

i f,i a 0,05e e e t ,                  (4.4) 

kde f, ie  je výstřednost v patě stěny od zatížení a ae  je náhodná (mimořádná) 

výstřednost, která zavádí do výpočtu vliv imperfekce: 

f,i

M
e

N
,                      (4.5) 

ef
a

450

h
e .                      (4.6) 

kde: 

M je návrhový ohybový moment v průřezu v patě stěny, vyvolaný svislým a 

vodorovným zatížením, 

N  návrhová hodnota normálové síly v průřezu v patě stěny, 

efh   účinná výška stěny daná vztahem: 

ef nh h .                      (4.7) 

Zmenšující součinitel pro volně stojící stěny n = 2,00.  

Z odstavce 4.2, byla vzata charakteristická pevnost zdiva v tlaku kf . Převodem na 

návrhovou hodnotu získáme vztah  

k
d

M

f
f ,  

kde M  nabývá hodnot 2,2.  

V tab. 4.7 až tab. 4.11 jsou uvedeny výpočtové hodnoty pro jednotlivé modely 

obsahující všechny kombinace zatěžovacích stavů. 
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M1 – Prutový model (1 m) 

Tab. 4.7  Hodnoty k ověření průřezu v tlaku pro prutový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f,ie  [m] 3,083 0,995 0,782 2,525 0,563 0,380 

efh  [m] 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 

ae  [m] 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 

ie  [m] 3,1237 1,0354 0,823 2,566 0,604 0,420 

i  [–] -4,206 -0,726 -0,371 -3,276 -0,006 0,300 

kf  [MPa] – – – 7,925 7,925 7,925 

df  [MPa] 3,6023 3,6023 3,6023 – – – 

RKN  [kN] – – – 0 0 2855,14 

RDN  [kN] 0 0 0 – – – 

SKN  [kN] 214,100 239,303 231,610 – – – 

SDN  [kN] – – – 210,140 224,790 217,507 

M2 – Skořepinový model (1 m) 

Tab. 4.8  Hodnoty k ověření průřezu v tlaku pro skořepinový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f,ie  [m] 3,083 0,995 0,787 2,527 0,567 0,377 

efh  [m] 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 

ae  [m] 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 

ie  [m] 3,1237 1,0354 0,827 2,567 0,607 0,418 

i  [–] -4,206 -0,726 -0,378 -3,278 -0,012 0,304 

kf  [MPa] – – – 7,925 7,925 7,925 

df  [MPa] 3,6023 3,6023 3,6023 – – – 

RKN  [kN] – – – 0 0 2891,68 

RDN  [kN] 0 0 0 – – – 

SKN  [kN] – – – 210,140 224,790 217,507 

SDN  [kN] 214,410 239,980 231,710 – – – 
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M3 – Úloha rovinné deformace (1 m),  M4 – Objemový model (1 m) 

Tab. 4.9  Hodnoty k ověření průřezu v tlaku pro objemový model a rovinnou deformaci 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f,ie  [m] 3,088 0,908 0,700 2,529 0,493 0,315 

efh  [m] 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 

ae  [m] 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 

ie  [m] 3,128 0,948 0,740 2,569 0,533 0,356 

i  [–] -4,214 -0,581 -0,234 -3,282 0,111 0,407 

kf  [MPa] – – – 7,925 7,925 7,925 

df  [MPa] 3,6023 3,6023 3,6023 – – – 

RKN  [kN] – – – 0 1055,35 3874,35 

RDN  [kN] 0 0 0 – – – 

SKN  [kN] – – – 209,124 223,853 216,858 

SDN  [kN] 213,079 238,960 230,688 – – – 

M5 – Skořepinový model (celá geometrie) 

Tab. 4.10  Hodnoty k ověření průřezu v tlaku pro skořepinový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f,ie  [m] 2,643 0,886 0,705 2,234 0,513 0,350 

efh  [m] 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 

ae  [m] 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 

ie  [m] 2,683 0,927 0,745 2,274 0,553 0,391 

i  [–] -3,472 -0,545 -0,242 -2,790 0,078 0,349 

kf  [MPa] – – – 7,925 7,925 7,925 

df  [MPa] 3,6023 3,6023 3,6023 – – – 

RKN  [kN] – – – 0 742,128 3317,45 

RDN  [kN] 0 0 0 – – – 

SKN  [kN] – – – 211,680 222,860 215,880 

SDN  [kN] 222,545 238,920 230,005 – – – 
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M6 – Objemový model (celá geometrie) 

Tab. 4.11  Hodnoty k ověření průřezu v tlaku pro objemový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

f,ie  [m] 2,720 0,806 0,634 2,248 0,452 0,298 

efh  [m] 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 18,156 

ae  [m] 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 0,0403 

ie  [m] 2,761 0,846 0,674 2,289 0,492 0,338 

i  [–] -3,601 -0,410 -0,124 -2,814 0,179 0,436 

kf  [MPa] – – – 7,925 7,925 7,925 

df  [MPa] 3,6023 3,6023 3,6023 – – – 

RKN  [kN] – – – 0 1705,72 4148,39 

RDN  [kN] 0 0 0 – – – 

SKN  [kN] – – – 212,227 222,141 215,695 

SDN  [kN] 218,234 238,589 229,501 – – – 

4.9.2 Ověření průřezu na únosnost ve smyku 

Ověřování spolehlivosti průřezu na smyk u stěn zatížených zemním tlakem se 

provádí především v patě stěny ve vodorovných ložných spárách [14]. 

Návrhová hodnota působící smykové síly nesmí přesáhnout hodnotu návrhové 

únosnosti průřezu stěny ve smyku [14]: 

Sk RkV V                      (4.8) 

kde únosnost průřezu stěny ve smyku je [14]: 

Rk vk cV = f d l                     (4.9) 

vkf   charakteristická pevnost zdiva ve smyku, kde svislé zatížení působí 

v tlačené části průřezu stěny a k tažené části průřezu se nepřiblíží 

d  šířka průřezu stěny 

cl  délka tlačené oblasti stěny. Tažená část průřezu se zanedbává a obrazec 

rozdělení napětí v tlaku má tvar trojúhelníku. V případě, že délka tlačené 

oblasti je menší než tloušťka stěny a za předpokladu trojúhelníkového 

průběhu napětí a za vyloučeného tahu v tažené části obdržíme vztah: 

c i3
2

t
l e                     (4.10) 
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Charakteristická pevnost zdiva ve smyku fvk je závislá na pevnosti malty v tahu, 

soudržnosti malty se zdícím prvkem, na pevnosti zdícího prvku ve smyku, na pevnosti 

zdícího prvku v tlaku ve směru působící smykové síly a na velikosti tlakového napětí od 

zatížení působící kolmo ke smykové ploše. Charakteristická pevnost zdiva ve smyku se 

stanoví buď pevnostními zkouškami zděných těles podle EN 1052-3 a 1052-4 nebo se 

pro zdivo na obyčejnou maltu určí podle tabulky (Tab. 4.12) a přihlíží se, zda v průřezu 

působí také normálové napětí v tlaku. Za předpokladu, že všechny spáry ve zdivu byly 

vyplněny maltou, se charakteristická pevnost zdiva ve smyku na obyčejnou maltu určí 

jako nejmenší hodnota z následujících tří [14]: 

vk vko k0,4f f                   (4.11) 

vk b vk vko0,065 ,f f f f                (4.12) 

kde 

vkof   základní charakteristická pevnost ve smyku při normálovém napětí rovném 

0, (viz Tab. 4.12) 

k   návrhové napětí v tlaku působící kolmo na průřez, v němž působí napětí ve 

smyku  

Sk
k

c

N

b l
                     (4.13) 

bf   normalizovaná pevnost v tlaku zdících prvků pro směr tlaku působícího 

kolmo na ložnou plochu. Průměrná hodnota z fb4 a fb2. 

Tab. 4.12  Počáteční pevnosti ve smyku fvk0 nevyztuženého zdiva [14] 

 

V tab. 4.13 až tab. 4.17 jsou uvedeny výpočtové hodnoty pro jednotlivé modely 

obsahující všechny kombinace zatěžovacích stavů. 
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M1 – Prutový model (1 m) 

Tab. 4.13  Hodnoty k ověření průřezu ve smyku pro prutový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ie  [m] 3,1237 1,0354 0,823 2,566 0,604 0,420 

cl  [m] –7,571 –1,306 –0,668 –5,897 –0,011 0,540 

SKN  [kN] – – – 210,14 224,790 217,507 

SDN  [kN] 214,100 239,303 231,610 – – – 

 [MPa] –0,028 –0,183 –0,347 –0,036 –20,970 0,402 

vf  [MPa] 0 0 0 0 0 0,461 

RKV  – – – 0 0 249,120 

RDV  0 0 0 – – – 

SKV  – – – 228,750 92,920 76,444 

SDV  266,586 129,540 109,371 – – – 

M2 – Skořepinový model (1 m) 

Tab. 4.14  Hodnoty k ověření průřezu ve smyku pro skořepinový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ie  [m] 3,1237 1,0354 0,827 2,567 0,607 0,418 

cl  [m] –7,558 –1,298 –0,678 –5,900 –0,020 0,548 

SKN  [kN] – – – 210,14 224,870 217,880 

SDN  [kN] 214,410 239,98 231,710 – – – 

 [MPa] –0,028 –0,185 –0,341 –0,036 –11,384 0,398 

vf  [MPa] 0 0 0 0 0 0,459 

RKV  – – – 0 0 251,498 

RDV  0 0 0 – – – 

SKV  – – – 228,749 93,127 76,267 

SDV  266,590 129,535 109,599 – – – 



Statická analýza zhroucení části opěrné zdi Špilberku 

Bakalářská práce 49 

  

M3 – Úloha rovinné deformace (1 m),  M4 – Objemový model (1 m) 

Tab. 4.15  Hodnoty k ověření průřezu ve smyku pro objemový model a úlohu rovinné 

deformace 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ie  [m] 3,128 0,948 0,740 2,569 0,533 0,356 

cl  [m] –7,595 –1,012 –0,428 –5,940 0,200 0,733 

SKN  [kN] – – – 209,124 223,853 216,858 

SDN  [kN] 213,709 238,960 230,688 – – – 

 [MPa] –0,028 –0,236 –0,539 –0,035 1,121 0,296 

vf  [MPa] 0 0 0 0 0,748 0,418 

RKV  – – – 0 149,464 306,734 

RDV  0 0 0 – – – 

SKV  – – – 228,750 93,127 76,267 

SDV  266,586 129,535 109,599 – – – 

M5 – Skořepinový model (celá geometrie) 

Tab. 4.16  Hodnoty k ověření průřezu ve smyku pro skořepinový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ie  [m] 2,683 0,927 0,745 2,274 0,553 0,391 

cl  [m] –6,250 –0,980 –0,435 –5,030 0,139 0,628 

SKN  [kN] – – – 211,440 222,720 215,880 

SDN  [kN] 222,545 238,920 230,005 – – – 

 [MPa] –0,036 –0,244 –0,528 –0,042 1,597 0,344 

vf  [MPa] 0 0 0 0 0,939 0,438 

RKV  – – – 0 130,937 274,720 

RDV  0 0 0 – – – 

SKV  – – – 226,690 92,690 76,465 

SDV  264,455 128,410 108,715 – – – 
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M6 – Objemový model (celá geometrie) 

Tab. 4.17  Hodnoty k ověření průřezu ve smyku pro objemový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

ie  [m] 2,683 0,927 0,745 2,274 0,553 0,391 

cl  [m] –6,482 –0,739 –0,223 –5,066 0,323 0,785 

SKN  [kN] – – – 212,227 222,141 215,695 

SDN  [kN] 218,234 238,589 229,501 – – – 

 [MPa] –0,034 –0,323 –1,028 –0,042 0,688 0,275 

vf  [MPa] 0 0 0 0 0,575 0,410 

RKV  – – – 0 185,707 321,821 

RDV  0 0 0 – – – 

SKV  – – – 228,515 92,855 76,525 

SDV  263,447 128,710 108,955 – – – 

4.9.3 Posudek na překlopení 

Momentovou podmínkou k bodu 0, jsem získal moment pasivní Mpasivní a aktivní 

Maktivní. Jejich rozdílem je výsledný moment [10] 

aktivní pasivníM M M .                (4.14) 

Normálovou sílu N jsem získal jako součet tíhy celého zdiva a aktivního vertikálního 

tlaku zeminy [10] 

a,graf,N G S .                  (4.15) 

Podílem výsledného momentu M a normálové síly N jsem dostal vzdálenost působiště 

výsledné síly od bodu 0 [10] 

N

M
a .                      (4.16) 

Mimostřednost e je dána rozdílem poloviny tloušťky zdiva a působištěm výsledné síly  

a
t

e
2

.                     (4.17) 

Aby v konstrukci nevznikaly tahy, musí být tato mimostřednost v jádře průřezu. 

V tomto případě řešíme obdélníkový průřez o rozměrech b = 1 m a t = 1,2 m, a proto 

musí platit nerovnost [15]: 

6

t
e .                      (4.18) 
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V tab. 4.18 a v tab. 4.19 jsou uvedeny výpočtové hodnoty pro modely M3, M4 

a M6 obsahující všechny kombinace zatěžovacích stavů. 

M3 – Úloha rovinné deformace (1 m),  M4 – Objemový model (1 m) 

Tab. 4.18  Hodnoty k posouzení zdi na překlopení pro objemový model a úlohu rovinné 

deformace 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

a [m] 2,576 0,366 0,129 1,833 0,084 0,266 

e [m] 1,976 0,234 0,471 1,233 0,516 0,334 

6

t
 [m] 0,200 

M6 – Objemový model (celá geometrie) 

Tab. 4.19  Hodnoty k posouzení zdi na překlopení pro objemový model 

Veličina 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

a [m] 2,203 0,238 0,061 1,718 0,268 0,380 

e [m] 1,603 0,362 0,539 1,118 0,332 0,220 

6

t
 [m] 0,200 

4.9.4 Zhodnocení výsledků 

Výsledky z posouzení průřezu v tlaku v patě opěrné zdi 

Tab. 4.20  Posudek na ověření průřezu opěrné zdi v tlaku 

Model 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

M1 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví 

M2 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví 

M3 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M4 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M5 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M6 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

Dle tab. 4.20 je zřejmé, že konstrukce opěrné zdi nevyhoví na mezní stav únosnosti 

ani pro jednu kombinaci zatěžovacích stavů (K1 až K3). Pro mezní stav použitelnosti 

(K4 až K6), kdy jsem do výpočtů uvažoval charakteristické hodnoty, opěrná zeď vyhoví 

pro kombinaci K6 s více jak devadesáti dvou procentní rezervou. Pro kombinaci K5 

konstrukce vyhoví pouze pro modely M3 až M6 a pro zbylé dva modely M1 a M2 

konstrukce nevyhoví. Pro kombinaci zatěžovacího stavu K4 opěrná zeď také nevyhoví. 
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Výsledky z posouzení průřezu na smyk v patě opěrné zdi 

Tab. 4.21  Posudek na ověření průřezu opěrné zdi na smyk 

Model 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

M1 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví 

M2 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví 

M3 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M4 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M5 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M6 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

Ověření průřezu ve smyku (viz tab. 4.21) má srovnatelné výsledky s ověřením 

průřezu v tlaku. Konstrukce opěrné zdi nevyhoví na mezní stav únosnosti ani pro jednu 

kombinaci zatěžovacích stavů (K1 až K3). Pro mezní stav použitelnosti (K4 až K6), kdy 

byly do výpočtů zvažovány charakteristické hodnoty, opěrná zeď vyhoví pro kombinaci 

K6 s více jak šedesáti devíti procentní rezervou. Pro kombinaci K5 konstrukce vyhoví 

pouze pro modely M3 až M6. Pro kombinaci zatěžovacího stavu K4 opěrná zeď 

nevyhoví. 

Výsledky z posouzení opěrné zdi na překlopení 

Tak. 4.22  Ověření platnosti momentové podmínky akt pasM M  k bodu P 

Model 
Kombinace 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

M3 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M4 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

M6 nevyhoví nevyhoví nevyhoví nevyhoví vyhoví vyhoví 

Z tab. 4.22 platí nerovnost akt pasM M  pouze pro kombinaci zatěžovacích stavů K5 

a K6 a pro tyto kombinace nedojde kolem bodu P (viz obr. 4.9c) k překlopení. 

Posouzení mimostřednosti v rámci jádrových úseček 
6

t
e  nevyhoví však ani pro jednu 

kombinaci a v průřezu tak dochází k vzniku tahů. 

Stanovení limitního stupně nasycení 

Pro kombinaci zatížení K6 (aktivní tlak suché zeminy) objemového modelu M6, jehož 

výsledné hodnoty se nejvíce blíží k hodnotám reálným, byla určena maximální 

hodnota zatížení, která vede ke zřícení opěrné zdi. Tato hodnota aktivního tlaku 

nasycené zeminy byla zjištěna dle obr. 4.24 a obr. 4.25 jako Sa,max = 107,241 kN/m, 

které odpovídá stupeň nasycení Sr = 0,979. 
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Obr. 4.24  Graf závislosti výslednice aktivního tlaku zeminy na ověření průřezu v tlaku 
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Obr. 4.25  Graf závislosti výslednice aktivního tlaku zeminy na ověření průřezu na smyk 
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5 Závěr 

Cílem této práce bylo posoudit stabilitu části opěrné zdi a příčiny jejího zřícení 

pomocí různých numerických modelů. 

V kapitole 2 jsem ze vzorků odebraných z místa zřícené opěrné zdi určil hodnoty 

potřebné k zadávání fyzikálně mechanických vlastností materiálů do numerických 

modelů v programu ANSYS. V kapitole 3 jsem ze zatříděné zeminy určil různé varianty 

hodnot zemního tlaku, který působil na zemní (zatěžovaný) líc opěrné zdi. 

Bylo uvažováno celkem šest numerických modelů (viz odstavec 4.3), které by se 

daly rozdělit do dvou kategorií: 

 modely o šířce jeden metr – M1 prutový model, M2 skořepinový model, M3 úloha 

rovinné deformace, M4 objemový model, 

 modely zachycující celou geometrii – M5 skořepinový model, M6 objemový model. 

U první kategorie modelů byla výhoda v rychlosti výpočtu a v přiměřeně dlouhé 

době modelování. Pro tuto kategorii modelů je však složité odhadnout kritické místo, 

které je vzhledem k celé geometrii nejvíce namáháno. Modely vykazují vyšší celkové 

ohybové momenty z důvodu neuvažování okrajových podmínek spolupůsobících 

přilehlých opěrných zdí. 

U druhé kategorie modelů je výhodou uvažování spolupůsobení celé geometrie 

a snadné určení kritického místa. Modely jsou tímto přesnější a vykazují menší hodnoty 

celkových ohybových momentů. Nevýhodou jsou však poměrně delší doby pro 

modelování a samotný výpočet. 

Pro první kategorii jsou výsledkově srovnatelné modely M1 a M2, kde se zatížení 

zadává po střednici a modely M3 a M4, kde je zatížení zadáváno na zemní líc zdi (viz 

odstavec 4.8, tab. 4.5). Rozdíl v interpretaci zatížení způsobí u modelů M3 a M4 posun 

působiště výslednice tlaku zeminy směrem k patě zdi a tím i snížení hodnoty celkového 

ohybového momentu. To ovšem neplatí pro výslednici tlaku v klidu (kombinace 

zatížení K1 a K4), která působí v horizontálním směru (viz obr. 4.9a, b). Zde nedochází 

k posunu působiště výslednice a hodnoty výsledného ohybového momentu jsou pro 

modely této kategorie srovnatelné. 

U druhé kategorie jsem srovnával model M5, u kterého se zatížení zadává po 

střednici a model M6, u něhož zatížení působí přímo na zemní líc zdi. Výsledný 

ohybový moment pro model M6 je v průměru o 11,65 % menší, než pro model M5. To 

je právě způsobeno posunutím působiště směrem k patě zdi. 

Z výsledků uvedených v odstavci 4.9.4 vyplývá, že konstrukce zdi by v dnešní 

době nevyhověla navrhování dle norem Eurokódů. Posouzení na mezní stav únosnosti 

(kombinace zatěžovacího stavu K1 až K3) by nevyhovělo ani pro případ zvažování 

naprosto vysušené zeminy (stupeň nasycení Sr = 0), což je prakticky stav nereálný. 

Realita po desetiletí však byla taková, že opěrná zeď vzdorovala tlaku zeminy. 

Z důvodu nedostatečného odvodnění prostoru za opěrnou zdí došlo ke zvýšení tlaku 

způsobeného hromadící se vodou v zemině za zemním lícem zdi. Ke zjištění skutečné 

hodnoty tlaku zeminy, která zapříčinila zřícení, jsem zvažoval charakteristické hodnoty 

do výpočtu mezního stavu použitelnosti. 
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Jsou zpracovány tři posudky: 

 posouzení patního průřezu opěrné zdi v tlaku, 

 posouzení patního průřezu opěrné zdi na smyk, 

 posouzení opěrné zdi na překlopení. 

Při posouzení patního průřezu opěrné zdi v tlaku a na smyk s uvažováním reálného 

zemního tlaku v klidu (K4) nevyhověl žádný použitý model, naopak pro aktivní tlak 

vysušené zeminy (K6) vyhověly všechny modely. Pro aktivní tlak uvažující vlhkost 

zjištěnou z odebraných vzorků zeminy (K5) vyhověly jak oba dva objemové modely 

M4 a M6, tak i model pro rovinnou deformaci M3 a skořepinový model zahrnující celou 

geometrii M5. Nejvíce odpovídající realitě je objemový model s celou geometrií M6. 

Zemina byla odebrána asi měsíc po zřícení, takže byla mezitím vystavena působení 

vlivu počasí. V době zřícení bylo celé Brno zasaženo až dva týdny trvajícími dešti. 

Z tohoto důvodu mohlo být v zemině obsaženo více vody než při odběru, kdy došlo již 

k částečnému přirozenému vysušení. Zmíněné zvýšení koncentrace vody v zemině 

vedlo zákonitě ke zvýšení tlaku na opěrnou zeď a k jejímu zřícení. 

V době odběru vzorků byla naměřená hodnota stupně nasycení zeminy Sr = 0,619. 

Pro objemový model M6 konstrukce opěrné zdi odolá aktivnímu zemnímu tlaku až do 

hodnoty Sa,max = 107,241 kN (viz obr. 4.24 a obr. 4.25). Tato hodnota odpovídá stupni 

nasycení Sr = 0,979, který byl již pro opěrnou zeď kritický, a došlo ke zřícení. 

Stabilita zdi vůči překlopení byla splněna pro aktivní tlak vysušené zeminy (K6) i 

pro aktivní tlak zeminy o zjištěné vlhkosti při odběru vzorků (K5) (viz tab. 4.22). Pouze 

pro tlak zeminy v klidu (K4), který je větší než tlak aktivní, by byla stabilita na 

překlopení porušena. 

Mimostřednost výslednice normálové síly působící v patní spáře byla u všech typů 

modelů natolik velká, že nesplňovala podmínku, aby se působiště výslednice nacházelo 

v jádru průřezu. Proto vzniká v patním průřezu opěrné zdi tahové napětí. Nejvíce se 

působiště tlakové síly blížilo jádru průřezu v objemovém modelu M6, kde překročilo 

mezní hodnotu o 10 %. V posudku ověření průřezu v tlaku se tahové napětí v průřezu 

zanedbává a průřez se tak řeší za vyloučeného tahu. Z tohoto důvodu se posudek na 

překlopení vyskytuje na straně bezpečné. 

Jako námět pro další rozšíření práce bych zvažoval numerické modelování 

okrajových podmínek namísto uvažovaného vetknutí v patní části zdi a numerické 

modelování zeminy za zdí místo ručního výpočtu výslednice zatížení od zeminy. 
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7 Seznam symbolů 

A  půdorysná plocha zkoušeného vzorku; 

B  pomocný vzorec pro určení úhlu kritické smykové plochy a výslednice 

aktivního zemního tlaku;  

av  šířka na pile nařezaného vzorku zdiva; 

b  délka průřezu zdi; 

bv  délka na pile nařezaného vzorku zdiva; 

cef  koheze; 

c0 fiktivní hodnota koheze; 

D pomocný vzorec pro určení výslednice aktivního tlaku v klidu; 

dx  odklonění zdi 

E  modul pružnosti; 

Edef  modul přetvárnosti; 

e  Eulerovo číslo; 

ea  náhodná (mimořádná) výstřednost; 

ef,i  výstřednost v patě stěny od zatížení; 

ei výstřednost normálové síly v patě stěny; 

F  zatěžovací síla lisu; 

Ft  únosnost vzorku v tlaku; 

fa spojité zatížení zeminy; 

fb  normalizovaná pevnost v tlaku; 

fb,e  kalibrační vztah pevnosti v tlaku zdících prvků; 

f   pevnost zdiva v tlaku; 

fm  kalibrační vztah pevnosti malty; 

fv  pevnost zdiva ve smyku; 

fv0  základní pevnost ve smyku; 

g  tíhové zrychlení; 

h  výška zdi; 

hef účinná výška stěny; 

hc0  hloubka ve které zemina nezpůsobuje žádný tlak; 

hv  výška na pile nařezaného vzorku zdiva; 

K  konstanta závislá na druhu zdiva a druhu vazby zdiva; 

K0  součinitel tlaku v klidu; 

l   délka deformetru; 
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lc  délka tlačené oblasti stěny; 

M  ohybový moment; 

Mc  moment od soudržnosti na smykové ploše; 

m  hmotnost; 

N normálová síla; 

P  bod překlopení; 

R  aritmetický průměr měření odrazu tvrdoměrem; 

S0  výslednice tlaku v klidu; 

Sa, výslednice aktivního tlaku; 

Sa,sat výslednice aktivního tlaku vysušené zeminy 

Sr  stupeň nasycení zeminy; 

t   tloušťka zdi; 

tpl  tloušťka plenty; 

V  posouvající síla; 

Vi  objem vzorku; 

wL  mez tekutosti; 

wP  mez plasticity; 

x   aritmetický průměr tří vrtů podle kalibračního vztahu pevnosti malty; 

Z pomocný vzorec pro určení úhlu kritické smykové plochy; 

α exponent závislý na tloušťce ložných spár a druhu malty; 

β exponent závislý na druhu malty; 

γ   objemová tíha; 

γsat  objemová tíha suché zeminy; 

Δl  prodloužení deformetru; 

δ  úhel tření mezi stěnou a zeminou; 

ε   deformace; 

εh  horizontální deformace; 

εv  vertikální deformace; 

θ  sklon zdi od vertikály; 

λ   součinitel vlivu výšky a šířky zdících prvků; 

ν   Poissonův součinitel; 

ς   pomocný vzorec pro určení úhlu kritické smykové plochy; 

ρ  hustota; 

ρsat  hustota suché zeminy; 

ρn  zmenšující součinitel; 
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ρs  měrná hmotnost horniny; 

ρw  měrná hmotnost vody; 

σ   napětí; 

υa  úhel kritické smykové plochy; 

Φi zmenšující součinitel; 

φef  úhel vnitřního tření; 

φ0  fiktivní úhel tření v klidu; 

χ   sklon terénu povrchu. 
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