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Příspěvek předkládá některé závěry neli-
neární analýzy chování obecného svis-
lého styku prefabrikovaných prvků meto-
dou konečných prvků a jejich aplikaci na 
řešení vybrané problematiky zásahů do 
panelových soustav – projekt „Vliv doda-
tečného předpětí na celkovou statickou 
spolehlivost objektu a na dodatečné pro-
vádění atypických otvorů v konstrukčním 
systému panelové soustavy P1.11.“ .
This paper is aimed at modelling of 
mechanical behaviour of the vertical 
joint of the panel system and at deter-
mination of the effect of additional pre-
stressing on the overall static reliability of 
the building’s load-bearing structure and 
on subsequent construction of atypical 
openings in the structural system of the 
panel system P1.11.

V důsledku rostoucích nároků na byd-
lení nebo případně požadované celko-
vé změny užívání objektu se projektanti 
stále více setkávají s problematikou úpra-
vy dispozičního řešení panelových budov. 
Přímým důsledkem je pak obvykle zásah 
do nosného systému objektu doplně-
ním konstrukcí zajišťujících jeho prosto-
rovou tuhost nebo vytvářením nových 
otvorů, kterému nutně předchází static-
ký výpočet. Jedním ze základních vstu-
pů řádného a moderního výpočtu jsou 
konstitutivní vztahy použité pro numeric-
ký model chování materiálu v konstrukci 
(zde svislé styky). V současné době má 
statik k dispozici několik tradičních postu-
pů pro návrh těchto vztahů obsažených 
v ČSN 73 1211 Navrhování betonových 
konstrukcí panelových budov a v literatu-
ře [2], [3]. Vzhledem k pokročilým zna-
lostem o vlastnostech materiálů a rozvo-
ji výpočetní techniky je již i praxí, vedle 
tradičních postupů, využíváno numerické 
modelování na bázi metody konečných 
prvků (MKP) v nelineární oblasti.

N E L I N E Á R N Í  A N A LÝ Z A  C H O VÁ N Í 
O B E C N É H O  S V I S L É H O  S T Y K U 
P R E FA B R I K O VA N Ý C H  P R V K Ů

Provedená nelineární analýza si kladla 
následující cíle:
• posoudit možnost modelování mecha-

nického chování obecného svislého 

styku panelové soustavy v rámci neli-
neární analýzy MKP; 

• stanovit pracovní diagram Q – v nume-
rického modelu svislého styku sousta-
vy P1.11 a porovnat ho s návrhovými 
metodikami dle [2] a [3].
Pro nelineární analýzu byl zvolen pro-

gram [4].
Posouzení možnosti numerického 

modelování mechanického chování 
obecného svislého styku je provedeno 
na základě porovnání pracovních diagra-
mů smyková síla – deformace Q – v zku-
šebního vzorku a výsledků nelineární ana-
lýzy numerického modelu zkoušeného 
vzorku programem [4]. Pro posouzení byl 
vybrán testovací vzorek SO 52 dle [2]. 

Modelované vzorky tvarově a mate-
riálově odpovídající testovanému vzor-
ku jsou uvažovány ve čtyřech základních 
variantách:
• vzorek A (smyk za ohybu, model bez 

počáteční trhliny od smrštění); 
• vzorek B (smyk za ohybu, model s po-

čáteční trhlinou od smrštění);
• vzorek C (prostý smyk, model bez 

počáteční trhliny od smrštění);
• vzorek D (prostý smyk, model s počá-

teční trhlinou od smrštění).
Model s trhlinou a model bez trhliny se 

liší v popisu kontaktních ploch mezi beto-
nem vlastní zálivky a betonem panelu. 
Model s trhlinou popisuje stav, kdy vli-
vem smrštění zálivkového betonu dojde 
k vývoji trhliny na rozhraní betonu záliv-
ky a betonu panelu. Model bez trhliny 
popisuje dokonalé spojení betonu zálivky 
s betonem panelu. 

Model prostý smyk byl volen jako varian-

ta, kterou umožňuje matematické mode-
lování. Veškeré skutečné zkušební vzor-
ky jsou testovány ve smyku za ohybu, to 
znamená, že průběh smykových napětí 
se řídí Grashofovým vzorcem. Předpoklá-
dalo se, že pokud hledáme pouze závis-
lost smykové síly a svislé deformace, pak 
model prostý smyk (v modelu nevznika-
jí podélné deformace, ale pouze úhlová 
zkosení a smyková napětí jsou v prvku 
konstantní) dá přesnější výsledky. 

Pro modelování betonu je použit model 
železobetonu SBETA programu [4]. Model 
je určen materiálovými parametry, které 
jsou programem [4] vygenerovány z kry-
chelné pevnosti Rcu dle doporučení CEB-
FIP 90. Krychelná pevnost byla volena Rcu 
= 20 MPa a koresponduje s krychelnou 
pevností skutečného vzorku. Pro mode-
lování výztuže je použit model výztu-
že programu [4], který je založen na bi-
lineárním pracovním diagramu s modu-
lem pružnosti E = 200 GPa a mezí kluzu 
Rsy = 252 MPa. Pracovní diagram mode-
lu výztuže odpovídá pracovnímu diagra-
mu výztuže skutečného vzorku. Soudrž-
nost výztuže je řešena modelem dle CEB-
FIP 90, který je vygenerovaný programem 
[4], pro beton s krychelnou pevností Rcu = 
20 MPa a výztuž s hladkým povrchem.

Vzorek byl zatěžován silou. Zatěžova-
cí síly korespondují se zatěžovacími sila-
mi dle historie zatěžování zkušebního 
vzorku SO 52 dle [2]. Výsledné pracov-

Obr. 1  Srovnání výsledných pracovních 
diagramů Q – v 

Fig. 1  Comparison of the load-
displacement diagrams Q – v
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ní diagramy smyková síla – deformace 
Q – v jednotlivých numerických mode-
lů vzorku a zkušebního vzorku jsou vyne-
seny do grafu na obr. 1. Na základě jejich 
srovnání lze konstatovat, že modelování 
mechanického chování obecného svislé-
ho styku panelové soustavy pomocí neli-
neární analýzy MKP programem [4] je 
možné. Tvary pracovních diagramů smy-
ková síla – deformace Q – v jednotlivých 
numerických modelů vzorků SO52 sle-
dují tvar pracovního diagramu skutečné-
ho vzorku SO 52 dle [2]. Modely s po-
čáteční trhlinou (B, D) dávají ve srovnání 
s modely bez počáteční trhliny (A, C) pro 
stejné zatížení větší deformace (menší 
tuhost) v pružné oblasti diagramu.

Pracovní diagram Q – v numerické-
ho modelu svislého styku sousta-
vy P1.11 byl stanoven pro jeden typic-
ký svislý styk P1.11 (obr. 2). Tvar modelu 
odpovídá skutečnému tvaru styku P1.11. 

Charakteristiky materiálů na obr. 2 se 
vztahují k vlastnímu modelování v pro-
gramu [4] neodpovídají hodnotám a in-
dexům dobového označení. Např. pro 
modelování stěnového dílce a zálivky je 
použit materiálový model železobeto-
nu SBETA. Konstitutivní model betonu 
SBETA je určen materiálovými parametry, 
které jsou programem vypočteny z kry-
chelné pevnosti Rcu (hodnota Rcu byla 
uvažována v rámci modelování jako hod-
nota se statistickou zárukou 0,95).

Panelové domy jsou objekty, které jsou 
plně využívány zejména k bytovým úče-
lům, nebo ke kancelářskému provozu. 

Je prakticky nemožné provádět i nepa-
trné sondážní práce. V takovémto přípa-
dě nezbývá, než využít platných předpisů 
a ustanovení, které připouštějí určit výpo-
čtové charakteristiky odhadem, případ-
ně na základě původní technické doku-
mentace a tehdejších technických před-
pisů. Z původní dokumentace vyplývá, že 
svislé prefabrikované dílce a stropní dílce 
byly zhotoveny z betonu třídy III. Tato kla-
sifikace odpovídá přibližně třídě betonu 
B 20. Pro srovnání jakostí betonu z hle-
diska pevnosti, odpovídající předpisům 
platným v době realizace objektu a plat-
ným dnes, je třeba u betonových prvků 
vzít v úvahu, že třída, resp. značka betonu, 
byla do roku 1989 definována průměr-
nou krychelnou pevností, zatímco podle 
současných předpisů je definována zaru-
čenou, resp. charakteristickou krychelnou 
pevností. I když byl stanoven způsob pře-
vodu původních značek a tříd na nové 
třídy, nelze jednoznačně pevnost betonu 
vyrobenou ve třídě nebo značce podle 
dřívějších norem považovat za vyhovují-
cí i dnešní třídě podle uvedeného převo-
du. Na rozdíl má totiž vliv vztah mezi prů-
měrnou pevností a pevností zaručenou, 
která je dána 5 % kvantilem. Stejný kvan-
til může být zabezpečen i v případě rozdíl-
ných průměrných hodnot a naopak stejné 
průměrné hodnoty mohou zajistit rozdílné 
kvantily, tj. různou hodnotu návrhové pev-
nosti betonu podle dnešních předpisů. Na 
tento rozdíl má vliv technologická úroveň 
výrobce, tj. s jakou variabilitou byl beton 
při realizaci prvků vyráběn. V [11] je citová-

no vyhodnocení analýzy velkého množství 
výsledků pevností betonu shromážděných 
v TZÚS Praha a TSÚS Bratislava. Dle této 
analýzy byla technologická úroveň výroby 
betonu v době realizace panelové techno-
logie nízká a původní tř. III odpovídá pouze 
třída B 15.

Na základě uvedených zjištění byl pro 
model styku uvažován beton třídy B 15 
s krychelnou pevností Rbg = 15 MPa 
(tzn. 95 % výsledků zkoušek pevnosti na 
krychlích o hraně 150 mm má hodnotu 
> 15 MPa).

Jsou uvažovány čtyři základní varian-
ty modelu:
• vzorek E (smyk za ohybu, model bez 

počáteční trhliny od smrštění);
• vzorek F (smyk za ohybu, model s po-

čáteční trhlinou od smrštění);
• vzorek G (prostý smyk, model bez 

počáteční trhliny od smrštění);
• vzorek H (prostý smyk, model s počá-

teční trhlinou od smrštění).
Návrh konečného deterministické-

ho pracovního diagramu Q - v vychází 
z předpokladu, že v rámci všech hodnot 
pracovních diagramů získaných mode-
lech E, F, G, H je jako konečný vybrán ten, 
který je složen z hodnot pro konstrukci 
nejméně příznivých, což znamená:
• v lineární oblasti nejméně únosný a nej-

poddajnější;
• v nelineární oblasti nejméně únosný 

a nejpoddajnější.
Srovnání návrhu deterministického pra-

covního diagramu Q - v svislého styku 
soustavy P1.11 s pracovními diagramy 

Obr. 2 Tvar svislého styku soustavy P1.11
Fig. 2 Shape of the vertical dowel – joints 

of the panel system P1.11

Obr. 3 Srovnání výsledných pracovních diagramů Q – v svislého styku soustavy P1.11
Fig. 3 Comparison of the load-displacements diagrams Q – v of the vertical dowel 

– joints of the panel system P1.11
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Q - v stejného styku dle [2], [3] je nazna-
čeno na obr. 3. 

Výsledný pracovní diagram dle mate-
matického modelování má dobrou shodu 
v mezních smykových silách pružné 
a pružně-plastické oblasti s hodnotami 
dle [2] a [3]. Svislé deformace leží v oblas-
ti mezi hodnotami deformací dle [2] a [3].

Předpokládáme, že neshoda v oblas-
ti deformací je způsobena odlišnou geo-
metrií testovacích vzorků, na základě kte-
rých byly vztahy pro výpočet deformací 
pro jednotlivé metody odvozeny. Defor-
mace získané matematickým modelo-
váním jsou získány ze vzorku, který tva-
rově koresponduje se skutečným svis-
lým stykem celého podlaží. Deforma-
ce stanovené dle [2], [3] vychází ze vzta-
hů odvozených na základě výsečí svis-
lých styků. Tyto se v rámci metodik liší ve 
výšce, tvaru a počtu hmoždinek a způ-
sobu vyztužení. Tento předpoklad potvr-
zuje skutečnost, která dokládá dosažení 
dobré shody výsledků i v oblasti defor-
mací, pokud byla virtuálně testována jen 
výseč svislého styku dle [2].

V L I V  D O D AT E Č N É H O  P Ř E D P Ě T Í  N A 
C E L K O V O U  S TAT I C K O U  S P O L E H L I V O S T 
O B J E K T U  A  N A  D O D AT E Č N É 
P R O VÁ D Ě N Í  AT Y P I C K Ý C H  OT V O R Ů

V rámci řešeného příkladu jsou na jed-
nom konkrétním objektu soustavy P1.11 
sledovány následující cíle: 
• stanovení spolehlivosti panelového 

objektu v původním projektovaném 
stavu;

• stanovení vlivu dodatečného předpětí 
na celkový stav panelového objektu;

• stanovení vlivu dodatečného předpětí na 
velikost dodatečně prováděných otvorů 
v rámci celé nosné stěny objektu;

• stanovení vlivu polohy dodatečného 
předpětí na styčník pilíř – nadpraží.
Spolehlivost panelového objektu je pro-

kázána nelineárním výpočtem s násled-
ným posouzením dle ČSN 73 1201 Navr-
hování betonových konstrukcí.

Stanovení vlivu dodatečného předpě-
tí na celkový stav panelového objektu je 
získáno porovnáním výsledků nelineár-
ního výpočtu na modelech stěny v pů-
vodním stavu ve variantách bez předpě-
tí a s předpětím. 

Stanovení vlivu dodatečného předpětí 
na velikost dodatečně prováděných otvo-
rů v rámci celé nosné stěny objektu je 
získáno porovnáním výsledků nelineár-
ního výpočtu na modelech stěny s no-

vými otvory ve variantách bez předpětí 
a s předpětím. 

Stanovení vlivu polohy dodatečného 
předpětí na styčník pilíř – nadpraží je zís-
káno porovnáním výsledků nelineární-
ho výpočtu na modelech stěny s novými 
otvory ve variantě různých poloh předpí-
nacích kabelů v rámci výšky nadpraží.

Výběr řešené oblasti (rozsah parame-
trické studie) vychází z požadavku reál-
nosti a smysluplnosti stavebních úprav 
spojených s dodatečně vkládaným napě-
tím a dodatečně prováděnými otvory ve 
stávajících stěnách a z analýzy faktorů 
(konstrukční řešení objektu, tvary nových 
otvorů, parametry předpětí), které mají 
limitující vliv na chování objektu a násled-
ně na výsledky přepočtu. 

Výběr konstrukčního řešení objektu sou-
stavy P1.11 řešeného příkladu vychází 
z rozboru účinku konstrukčního řešení na 
chování objektu a následně na výsledky 
přepočtu. Mezi faktory, které byly zvažo-
vány, patří především tvar dispozice, zatí-
žení stěny, nerovnoměrné zatížení na 
stěnu, nerovnoměrný modul stlačitelnos-
ti pod základovou konstrukcí po délce 
stěny, výskyt vnitřních svislých styků ve 
stěně a výskyt stávajících otvorů ve stěně. 
Parametry konstrukčního řešení pro výběr 
objektu byly formulovány následovně:
• stávající dispozice objektu ve tvaru, 

který umožňuje stavební úpravy vedou-
cí ke zvýšení komfortu bydlení vytvoře-
ním bytů s větší obytnou plochou, které 
mají hlavní obytnou místnost o ploše 
větší než 35 m2;

• devítipodlažní řadový dům;
• v jedné polovině stěny maximální zatě-

žovací šířka stropu 4 200 mm;
• v druhé polovině stěny zatěžovací šířka 

stropu 3 300 mm;
• vybraná stěna probíhá přes celou šířku 

objektu;
• vybraná stěna je složena nejméně ze 

dvou stěnových panelů;
• ve vybrané stěně je minimálně jeden 

svislý styk po výšce budovy;
• v místě stěny je alespoň jeden stávají-

cí otvor, jehož postupným rozšiřováním 
jsou vytvářeny otvory nové. 
Na základě zvolených parametrů kon-

strukčního řešení byl vybrán skutečný 
objekt popsaný v [7]. Na obr. 4 je nazna-
čen tvar upravené dispozice zvoleného 
objektu.

Volba parametrů nových otvorů řeše-
ného příkladu vychází z rozboru jejich 
účinku na chování objektu a následně na 

výsledky přepočtu. Mezi základní fakto-
ry, které byly v rámci rozboru uvažovány, 
patří především počet nových otvorů ve 
stávající stěně na jednom podlaží, celko-
vý počet nových otvorů ve stávající stěně, 
současnost provedení otvorů na různých 
patrech, šířková souvztažnost otvorů nad 
sebou provedených, tvar (šířka, výška) 
nového otvoru a šířka krajních pilířů 
nového otvoru. Parametry nových otvo-
rů byly stanoveny následovně: 
• jeden nový otvor ve stávající stěně na 

jednom podlaží;
• maximálně sedm nových otvorů ve stá-

vající stěně;
• současnost provedení otvorů na růz-

ných patrech: varianta stěny s jedním 
novým otvorem na 2. NP a varianta 
s novými otvory na 2. až 8. NP;

• šířka nového otvoru v rozmezí 1 200 až 
3 600 mm, s krokem postupného roz-
šiřování 300 mm;

• výška nadpraží nového otvoru 650 mm;
• šířka krajních pilířů nového otvoru v roz-

mezí 300 až 1 100 mm.
Výběr parametrů dodatečného předpí-

nání řešeného příkladu vychází z rozboru 
účinku dodatečného předpínání na cho-
vání objektu a následně na výsledky pře-
počtu. Mezi základní faktory, které byly 
v rámci rozboru uvažovány, patří přede-
vším velikost předpínací síly, počet úrov-
ní předpínacích kabelů ve stěně a polo-
ha předpínacích kabelů ve vztahu k nad-
praží nového otvoru. Velikost předpína-
cí síly byla volena 150 kN (jde o sílu po 
odečtení všech ztrát, v této práci nebylo 
cílem řešit dotvarování a ztráty). Předpí-
nací systém byl uvažován ze dvou exter-
ních kabelů Lp 15,5 dle ČSN 73 1201, 
přiložených z každé strany stěny a pa-
sivní a aktivní kotvy o rozměrech 0,3 x 
0,15 m. 

V případě vytváření nových otvorů na 
každém podlaží byly kabely umístěny ve 
všech úrovních, v případě provádění jed-
noho osamělého otvoru na 2. NP byly 
umístěny následovně:
• v šesti úrovních (dvě úrovně pod novým 

otvorem a čtyři nad novým otvorem);
• v jedné úrovni (v nadpraží nad novým 

otvorem);
• ve dvou úrovních (v nadpraží nad novým 

otvorem a v patě nového otvoru).
Poloha předpínacích kabelů ve vztahu 

k nadpraží nového otvoru byla volena ve 
třech variantách:
• kabely v úrovni horní hrany nadpraží;
• kabely v úrovni spodní hrany nadpraží;
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• kabely s proměnnou polohou v rámci 
výšky nadpraží. 
Z výsledných parametrů byly sestave-

ny základní tvary modelů stěny s nový-
mi otvory a dodatečným předpětím (obr. 
5). Na základě těchto modelů bylo vytvo-
řeno 44 výpočtových nelineárních mode-
lů stěn, které byly rozděleny do tří základ-
ních skupin. 

První skupina zahrnuje model stěny 
pro stanovení spolehlivosti panelového 
objektu a model stěny pro stanovení 
vlivu dodatečného předpětí na celkový 
stav panelového objektu.

Druhá skupina modelů zahrnuje mode-
ly pro stanovení vlivu dodatečného před-
pětí na velikost dodatečně prováděných 
otvorů v rámci celé nosné stěny objektu. 

Třetí skupina modelů obsahuje doplň-
kové modely pro stanovení vlivu počtu 
poloh předpínacích kabelů na velikost 
dodatečně prováděných otvorů, stanove-
ní vlivu polohy dodatečného předpětí na 
styčník pilíř – nadpraží a stanovení vlivu 
dodatečného předpětí a nových otvorů 
na mezní rozměr pilíře.

Model konstrukce stěny uvedených 
výpočtových modelů byl řešen jako 2D 
úloha ve stavu rovinné napjatosti. Pro 
modelování stěnového dílce byl použit 
nelineární materiálový model železobe-
tonu SBETA programu [4]. Zatížení bylo 
simulováno ve formě liniových zatížení. 
Intenzita a poloha liniových zatížení odpo-
vídala zatížení skutečného objektu stano-
veného dle ČSN 73 0035 Zatížení sta-
vebních konstrukcí a dle [7], [9]. Pro simu-
laci chování styků byly použity nelineár-
ní materiálové modely s parametry sta-
novenými programem [4]. Podloží bylo 
předpokládáno jako nehomogenní, v po-
lovině stěny s předpokládaným provádě-
ním nových otvorů byl modul stlačitelnos-
ti podloží dvakrát menší než v polovině 
stěny bez nových otvorů. 

V Y H O D N O C E N Í  PA R A M E T R I C K É 
S T U D I E  A  Z ÁV Ě RY 
Na základě výsledků posudků výpočto-
vých modelů je možné říci, že spoleh-
livost panelového objektu v projekto-
vaném stavu je dobrá. Vlastní nelineární 
výpočet vybrané stěny neprokázal žádné 
nadměrné deformace, trhliny a překroče-
ní mezních únosností jednotlivých kon-
strukcí panelové stěny a rovněž nepro-
kázal žádné nadměrné rozevření a po-
suny ve stycích. Příčiny v současné době 
tolik diskutovaných poruch svislých styků 

je nutno hledat spíše v nekvalitní výrobě 
jednotlivých konstrukčních dílů a v nekva-
litní montáži panelových objektů.

Stanovení vlivu dodatečného před-
pětí na celkový stav panelového objek-
tu bylo provedeno na základě porovnání 
výsledků na modelu bez předpětí a mo-
delu s předpětím. Z porovnání výsledků 
vyplynuly následující závěry:
• vlivem předpětí jsou kontaktní plochy 

svislých styků celoplošně tlačené;
• předpětí nemá zásadní vliv na průběh 

napětí ve vodorovných stycích;
• nadpraží stávajících otvorů se dostanou 

vlivem předpětí do dvojosé napjatosti, 
kde obě hlavní napětí σ1, σ2 jsou tlaková;

• trhliny zjištěné na modelu bez předpě-
tí se po vložení dodatečného předpětí 
uzavřou.
Vliv dodatečného předpětí na veli-

kost dodatečně prováděných otvorů 
je vyjádřen na základě porovnání dosa-
žených mezních šířek otvorů v modelech 
bez předpětí a s předpětím. Z porovná-
ní výsledků vyplývá, že v rámci provádění 
jednoho nového otvoru s předpětím na 
2. NP je možné dosáhnout 2,25krát širší 
nový otvor než bez předpětí a třikrát širší 
nový otvor než stávající. 

V případě provádění otvorů v každém 
podlaží s předpětím vyplývá, že je možné 
dosáhnout 2,2krát širší nový otvor než 
bez předpětí a 3,7krát širší nový otvor 
než stávající. 

V případě aplikace předpětí je výhod-
nější provádět otvory ve všech podla-
žích, než jeden otvor ve druhém podlaží, 
dosáhne se tímto větší šířky otvoru.

Vliv počtu poloh předpínacích kabe-
lů na velikost dodatečně prováděných 
otvorů je vyjádřen na základě porovnání 
dosažených mezních šířek otvorů v mo-
delech s různým počtem poloh předpína-
cích kabelů. Z porovnání výsledků vyplynu-
lo, že počet poloh lan v rámci stěny má vliv 
na velikost jednoho nového otvoru v rám-
ci stěny. Jako nejvýhodnější se jeví použí-
vat variantu se dvěma úrovněmi předpína-
cích kabelů, neboť je nejvyváženější z hle-
diska získání co nejširšího otvoru a počtu 
kabelů, které jsou k dosažení otvoru nutné. 
Pokud ji uvažujeme jako výchozí hodno-
tu, pak přidáním dalších čtyř poloh kabe-
lů získáme otvor pouze o 13 % širší a na-
opak ubráním jedné polohy kabelů získá-
me otvor o celých 33,3 % užší.

Vliv polohy dodatečného předpětí 
na styčník pilíř – nadpraží je vyjádřen 
na základě porovnání napětí, šířek trhlin, 

počtu trhlin a mezních šířek otvorů dosa-
žených v modelech s různou polohou 
předpínacích kabelů umístěných v rám-
ci výšky nadpraží. Z porovnání výsled-
ků vyplynuly následující závěry. Jako nej-
vhodnější teoretickou polohu z hlediska 
únosnosti nadpraží lze vyhodnotit vari-
antu kabelu s proměnným průběhem 
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po výšce nadpraží. Z hlediska praktické-
ho jsou však rozdíly v poloze předpína-
cích kabelů ve vztahu k nadpraží neza-
jímavé. Veškeré varianty dávají řádově 
stejné výsledky, co se týče šířky nového 
otvoru. Menší počet trhlin a menší šířka 
trhlin ve variantě kabelu s proměnným 
průběhem nevyváží narušení komfortu 
bydlení (kabel je v místě nadpraží vidět) 
a pracnou montáž s osazováním deviáto-
rů. Proto klasická poloha kabelu pod stro-
pem se z hlediska této analýzy jeví jako 
nejvhodnější. Průběh napětí ve styční-
ku pilíř – nadpraží je v podstatě stejný. 
Ve všech variantách se vyvíjí tlačený pás 
v nadpraží (klenba) a tlačená diagonála, 
tlačený a tažený pás v pilíři. Zásadní roz-
díl je ve sklonu diagonály v pilíři, což je 
přímo úměrné rozdílu poloh místa apli-
kace kotevních elementů a místa opře-

ní klenby nadpraží do pilíře. Ve varian-
tě s kabelem pod stropem a ve varian-
tě kabelu s proměnným průběhem je 
sklon diagonály výrazně větší než sklon 
diagonály u varianty s kabelem v úrovni 
nadpraží. Přímým důsledkem toho je, že 
ohybové namáhání pilíře (vznik taženého 
a tlačeného pásu) je u varianty s kabe-

lem v úrovni nadpraží výrazně menší. Úči-
nek ohybového namáhání pilíře ve vari-
antě s kabelem pod stropem a ve vari-
antě kabelu s proměnným průběhem je 
do jisté míry eliminován dostatečným tla-
kovým předpětím pilíře, které je přímo 
úměrné poloze otvoru ve stěně (čím 
nižší podlaží, tím větší tlakové předpětí).

Obr. 4  Tvar upravené dispozice
Fig. 4  Shape of the selected disposition 

Obr. 5  Základní tvary modelů stěny 
Fig. 5  Basic shapes of the patterns of the 

wall
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Vliv dodatečného předpětí a nových 
otvorů na velikost šířek pilířů nových 
otvorů je vyjádřen na základě porovnání 
výsledků v modelech s předpětím s růz-
nou šířkou krajního pilíře. Z porovnání 
výsledků vyplývá, že šířku krajního pilíře 
rozšiřovaného otvoru je nutno volit vždy 
větší než 500 mm.

Závěrem lze konstatovat, že vliv doda-
tečného předpětí na nosnou konstrukci 
panelového objektu má pozitivní charak-
ter, zvyšuje spolehlivost konstrukce, pro-
tože vnáší do konstrukce panelové stěny 
přídavná tlaková napětí, která vytváře-
jí tlakovou rezervu při přenosu zatížení, 
čímž je lépe využívána schopnost beto-
nu přenést poměrně velká tlaková napě-
tí a je eliminována jeho nevýhoda přená-
šet pouze malá tahová napětí.

Při aplikaci dodatečného předpětí na 
konstrukci je nutno zvážit její skuteč-
ný stav. V případě, že není pochybnost 
o skutečném působení a spolehlivos-
ti konstrukce, v konstrukci se nevyskytu-
jí závažné poruchy, se aplikace dodateč-
ného předpětí na konstrukci jeví jako zby-

tečná. V případě, že je pochybnost o sku-
tečném působení a spolehlivosti kon-
strukce, v konstrukci se vyskytují poruše-
né styky, trhliny v panelech, je aplikace 
předpětí přínosem, tzn. zvyšuje spolehli-
vost a životnost konstrukce.

Pozitivní vliv dodatečného předpětí na 
nosnou konstrukci panelového objek-
tu bude výraznější spíše v případě star-
ších panelových soustav (např. G 57), 
které mají odlišné tvarování svislých styků 
(hladká drážka) a neobsahují zálivkovou 
výztuž nad stěnami. 

Vliv dodatečného předpětí na velikost 
nově prováděných otvorů má pozitivní 
charakter. S předpětím je možné dosáh-
nout výrazně širších nových otvorů než 
bez předpětí.

Cílem tohoto příspěvku však nebylo pro-
vedení přepočtu konkrétní panelové sou-
stavy; cílem bylo dokumentovat možnos-
ti zjednodušeného statického výpočtu 
pomocí stěnového modelu s nelineárním 
konstitutivním vztahem svislého styku, 
který má dominantní vliv na výstižnost 
výsledků numerické analýzy. Obdobná 

analýza již byla použita pro řešení někte-
rých konkrétních zásahů do panelových 
objektů v Brně-Lesné, Blansku a Brně-
Bohunicích, kde byly optimalizovány zása-
hy do objektu vzhledem k ceně i spolehli-
vosti sanované (zesílené) konstrukce.
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