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Článek se zabývá numerickou analýzou chování lamely podzemní stěny 

během hloubení stavební jámy. Jedná se o typickou kotvenou lamelu 

tloušťky 600 mm navrženou pro pažení stavební jámy do hloubky kolem 

20 m. Cílem analýzy je získat představu o namáhání podzemní stěny v prů-

běhu její výstavby a předat jistá doporučení zejména ohledně vyztužení 

stěny. ❚ The paper deals with a numerical analysis of the response of 

a diaphragm wall during the excavation of deep ditches. The thickness of 

the diaphragm wall is 600 mm and its depth is 20 m. The aim of presented 

analysis is to obtain a notion of the response of diaphragm walls during 

a construction process and to propose some recommendations for the 

reinforcement of the wall.

Podzemní stěny jsou zpravidla monolitické železobetonové 

konstrukce budované v hlubokých stavebních jámách pod 

hladinou podzemní vody do hloubky až kolem 35 m (TC 

Brno 34,5 m). Tloušťka stěn je nejčastěji 600, 800, 1 000 

a 1 200 mm. Kromě pažící funkce plní podzemní stěny často 

také funkci konstrukční (jsou zároveň nosnými stěnami) nebo 

vodonepropustnou (jsou součástí tzv. bílé vany). 

Stěny se skládají z jednotlivých částí, lamel, které jsou na-

pojeny profilovanými zámky, těsněnými pomocí gumového 

těsnícího pásu. Výstavba jedné lamely probíhá ve čtyřech fá-

zích. Nejdříve je pomocí drapáku nebo hydrofrézy vyhloube-

na rýha těžená pod ochranou pažící suspenze. Ve druhé fázi 

se do rýhy po vyčištění pažící suspenze osadí koutové pažni-

ce, které vymezují šířku lamely a určují profil budoucího zám-

ku pro napojení sousední lamely. Po cca 24 h od dokonče-

ní betonáže lamely jsou pažnice obtěženy v rámci hloubení 

záběru navazující lamely. Ve třetí fázi je do rýhy vsazena vý-

ztuž lamely ve formě tuhého armokoše a zapuštěny sypáko-

vé roury o průměru cca 250 mm. V poslední fázi je odspodu 

prováděna betonáž lamely, při které je vytlačována a odčer-

pávána pažící suspenze. S postupem betonáže vzhůru jsou 

sypákové roury zkracovány tak, aby byly po celou dobu po-

nořeny minimálně 2 m v čerstvé betonové směsi. 

Betonáž probíhá v optimálním případě rychlostí cca 20 m3 

za hodinu. Pro výstavbu podzemních stěn se používá vo-

dostavebný a snadno hutnitelný beton, který je vhodný pro 

ukládání litím. V současné době se budují podzemní stěny 

například při zakládání velkých administrativních budov pod 

hladinou podzemní vody, na stavbách městského okruhu 

v tunelu Blanka v Praze nebo na stavbách protipovodňo-

vých opatření v Praze.

Článek shrnuje výsledky počítačové analýzy napjatosti 

a vyztužení jedné lamely kotvené podzemní stěny. Jedná se 

o typickou lamelu podzemní stěny tloušťky 600 mm, výšky 

16 m a šířky 6 m. Stěna, která patří mezi základní konstruk-

ce ve výrobním programu společnosti Zakládání staveb, 

a. s., je umístěna do typických základových podmínek od-

povídajících území Prahy a je zajištěna kotvami s maximální 

předpínací sílou 800 kN. Analýza využívá současné poznat-

ky z numerického modelování stavebních konstrukcí a cho-

vání stavebních materiálů zejména betonu.

Cílem studie je získat představu o namáhání podzemní 

stěny v průběhu její výstavby a poskytnout jistá doporuče-

ní zejména ohledně vyztužení. Ze zkušeností výrobce pod-

zemních stěn vyplývá, že množství a umístění betonářské 

výztuže v armokoši do značné míry ovlivňuje proces výstav-

by podzemních stěn. Obecnou snahou projektantů je vklá-

dat do železobetonových konstrukcí větší počet prvků vý-

ztuže, než vychází z jejich návrhu dle platných norem. Již 

na základě předpokladů, které jsou obsaženy v normách, 

vede návrh konstrukce k velkému množství prvků výztu-

že. U podzemních stěn může být nadměrné vyztužení, např. 

příčnými prvky, překážkou ke kvalitnímu probetonování stě-

ny. V místech zhuštěných výztužných prvků (obr. 1) se mo-

hou zachytávat nečistoty vynášené ukládanou betonovou 

směsí, v nejhorších případech se dokonce mohou objevit 

větší póry až kaverny. Tento fakt může výrazně ovlivnit po-

žadované vlastnosti konstrukce, jako jsou nepropustnost, tr-

vanlivost a spolehlivost. Naopak nadměrná redukce výztu-

že může vést ke snížení únosnosti stěny. Výsledky numeric-

ké analýzy by měly být určitým vodítkem k nalezení optimál-

ního návrhu armokoše lamely podzemní stěny.

NUMERICKÁ STUDIE KOTVENÉ PODZEMNÍ  STĚNY

Numerický model kotvené podzemní stěny je rozdělen 

na dvě části. První část tvoří 2D analýza napjatosti stěny 

a zeminy. Těžištěm studie je navazující druhá část – 3D ana-

lýza napjatosti a poškození stěny.

2D model stěny

Smyslem 2D analýzy podzemní stěny je stanovení napjatos-

ti v kotvené stěně a v okolní zemině. Výsledkem analýzy jsou 

průběhy vnitřních sil, posunutí a zemních tlaků, které jsou 

vstupem do následného detailního 3D výpočtu. Model zatí-

žení od okolní zeminy a přitížení na terénu sleduje postup-

né hloubení stavební jámy a je rozdělen do pěti zatěžova-

cích stavů. Každý zatěžovací stav reprezentuje jak hloube-

ní stavební jámy do předepsaných úrovní, tak předpínání ko-

tev. Na obr. 2 a 3 je pro ilustraci znázorněn 2. a 5. zatěžo-

vací stav s vypočtenými hodnotami posunutí, vnitřních sil 

a zemních tlaků.

3D model stěny

Lamela podzemní stěny je modelována čtyřstěnnými ko-

nečnými prvky s lineárními aproximačními funkcemi pro po-

le posunutí. Výztuž je diskretizována jednorozměrnými ty-

čovými prvky s lineárními aproximačními funkcemi. Vzhle-

dem k náročnosti výpočtu byla modelována pouze jedna 

polovina lamely – po výšce symetrická část. Model obsahu-

je 506 854 prvků a 92 487 uzlů. Podepření konstrukce od-

povídá okrajovým podmínkám lamely a podmínkám syme-

trie konstrukce.

Zatížení 3D modelu stěny

Lamela podzemní stěny je zatížena především zemními tla-

ky a silami od kotev. V numerickém modelu jsou zemní tlaky 

modelovány vodorovnými uzlovými silami směrem do kon-

strukce na straně aktivního zemního tlaku. Na straně pasivní-

ho zemního tlaku je zatížení nahrazeno vodorovnými reakce-

mi v ekvivalentních pružných podporách. Tuhosti pružin jsou 

vypočítány z posunutí v příslušné úrovni a hodnoty pasivní-

ho zemního tlaku (obr. 2 a 3). Síly od kotev jsou uvažovány 

jako uzlové síly působící na vnější povrch modelovaného ko-
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Obr. 1 a) čelní pohled na armokoš, b) detail – boční pohled 

na armokoš s průchodkami pro kotvy a příčnou výztuží (zdroj – 

Zakládání staveb, a. s.) ❚ Fig. 1 a) Front view of the reinforcement 

cage, b) the detail – side view of reinforcement cage with anchor 

bushings and lateral bars (source – Zakládání staveb, a. s.)

Obr. 2 Zatěžovací stav č. 2 – řez stěnou a vypočtené zatížení a vnitřní 

síly, (zdroj – FG Consult, s. r. o.) ❚ Fig. 2 Load case No. 2 – 

section of the wall and results of loading and internal forces (source – 

FG Consult, s. r. o.)

Obr. 3 Zatěžovací stav č. 5 – řez stěnou a vypočtené zatížení a vnitřní 

síly, (zdroj – FG Consult, s. r. o.) ❚ Fig. 3 Load case No. 5 – 

section of the wall and results of loading and internal forces (source – 

FG Consult, s. r. o.)

Obr. 4 3D model lamely podzemní stěny, detail sítě konečných prvků 

a armokoše ❚ Fig. 4 3D model of the diaphragm wall segment, the 

detail of FE mesh and reinforcement cage
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tevního plechu. Ve výpočtu je uvažována pouze vodorovná 

složka kotevní síly.

Ve 3D numerické analýze byl každý zatěžovací stav nej-

dříve posuzován samostatně. Po té byl proveden výpočet, 

ve kterém jednotlivé zatěžovací stavy na sebe navazují. To 

bylo dosaženo řízeným zatěžováním a odtěžováním v jed-

notlivých stavech. Tento předpoklad, který zavádí nulovou 

napjatost v konstrukci přenášenou do dalšího zatěžovací-

ho stavu, vnáší do výpočtu jisté zjednodušení. Nicméně při 

stanovení zatížení stěny byly zváženy veškeré změny napja-

tosti v zemině. Rozvoj mikrotrhlin, které snižují tuhost kon-

strukce, je do dalších stavů přenášen prostřednictvím para-

metru poškození.

Program SIFEL

Pro počítačovou analýzu byl použit softwarový balík SIFEL 

(SImple Finite ELements), který je vyvíjen na katedře me-

chaniky FSv ČVUT v Praze již deset let. Program byl pů-

vodně vytvořen v rámci evropského projektu MAECENAS 

zaměřeného na studium chování betonu za vysokých tep-

lot. Do projektu byly kromě Fakulty stavební ČVUT zapoje-

ny i univerzity v Padově (Itálie), Nantes (Francie), Sheffieldu 

a Glasgow (Velká Británie). Vedle univerzitních pracovišť by-

la do projektu zapojena i britská firma British Energy, pro niž 

byla uvedeným programem úspěšně spočítána studie život-

nosti jaderné elektrárny Hinkley v jihozápadní Anglii. 

Program SIFEL je dále vyvíjen a úspěšně používán pro ře-

šení řady praktických i teoretických problémů. Mezi nejvý-

znamnější řešené úlohy patří např. analýza ochranných obá-

lek obou bloků JE Temelín, stabilita skalního srázu v Chot-

kově ulici v Praze, řešení vodonepropustnosti tlustých zá-

kladových desek komerčního centra v Praze na Těšnově aj. 

Program je určen k řešení úloh nelineární mechaniky, trans-

portních procesů a sdružených úloh pomocí metody koneč-

ných prvků. Je psán v jazyce C++ a od počátku byl konci-

pován jako volně dostupný pod licencí GNU včetně zdrojo-

vých kódů. Program je vyvíjen jako multiplatformní, tj. nezá-

vislý na použitém operačním systému a použitém překladači 

jazyka C++. Byl úspěšně přeložen a provozován na operač-

ních systémech Windows (PC) i Linux (PC, IBM SP2). Ce-

lý program je založen na promyšlené modulární koncepci, 

ve které členění programu na jednotlivé části odpovídá jed-

notlivým typům řešených problémů. 

Webové stránky věnované programu SIFEL se nacházejí 

na adrese http://mech.fsv.cvut.cz/~sifel/.

Materiálové vztahy

Model podzemní stěny byl řešen jako nelineární mechanická 

úloha. Pro popis mechanického chování modelu byly použi-

ty tři materiálové vztahy. Model se skládá z betonu a z tzv. 

měkké ocelové výztuže. 

Chování betonu bylo modelováno pomocí modelu poško-

zení betonu mikrotrhlinami. Vliv dotvarování nebyl do vý-

počtu zahrnut. Model skalárního izotropního poškození byl 

uvažován lokální verzí. Alternativně byl použit i model or-

totropního poškození. Výztuž byla modelována pomocí ty-

čových prvků.

Chování oceli je možné celkem výstižně popsat modelem 

plasticity s podmínkou J2, někdy též označované jako Hu-

ber-Mises-Henckyho podmínka.

J
2
−

f
y

3
= 0

Lokální varianta modelu izotropního poškození 

betonu mikrotrhlinami 

Pro modelování poškození betonu byla vytvořena celá řa-

da materiálových modelů. Mezi nejjednodušší patří použitý 

skalární izotropní model poškození. Podobně jako u ostat-

ních materiálových modelů, jejichž pracovní diagram obsa-

huje změkčující část, je jeho odezva závislá na velikosti jed-

notlivých prvků sítě. Pro různou hustotu sítě prvků se tak di-

sipuje různé množství energie. Proto byl model přepracován 

a byla použita technika proměnlivého modulu změkčení, kte-

rá uvedený problém částečně odstraňuje.

Metodu pro zjednodušení popišme pro 1D případ. Velikost 

deformace vlivem poškození (damage) je uvažována jako

ε
d
 = ε −ε

e
=

w

h
,

kde w je velikost rozevření trhliny, h je charakteristická velikost 

prvku a ε je celková deformace. Napětí σ při poškozování se 

poté vyjádří v závislosti na rozevření trhliny w ve tvaru

σ (w ) = f
t
exp

w

w
f

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ ,

kde ft je tahová pevnost betonu a wf je počáteční rozevře-

ní trhliny. Napětí σ lze pro skalární izotropní poškození vyjá-

dřit jako

σ = (1 – D)Eε ,

kde D je parametr poškození, který se pohybuje v intervalu 

hodnot 〈0,1〉. Hodnota parametru rovna 0 znamená, že ma-

teriál je bez poškození a hodnota 1 charakterizuje zcela po-

škozený materiál s plně rozvinutou trhlinou.

Spojením předchozích rovnic a uvažováním εe jako 

ε
e
 = 

σ

E
,

dostaneme výslednou nelineární rovnici pro parametr po-

škození D: 

1− D( )Eε = f
t
exp −

D hε

w
f

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟ .

Tento vztah je odvozen za předpokladu jednoosé napja-

tosti, pro ostatní případy je třeba nahradit deformaci ε ekvi-

valentní deformací εeq. Pro beton se používá tzv. Mazarsova 

norma ekvivalentní deformace, která je dána vztahem

ε
eq

= ε
α

ε
α

α = I

III

∑ ,

kde symbol 〈εα〉 značí výběr pouze kladných složek hlav-

ní deformace. Nelineární rovnici lze řešit např. pomocí New-

tonovy metody tečen. Výsledné napětí pro model skalárního 

poškození se vypočítá ze vztahu

σ = (1 – D)Delε ,

kde Del je matice elastické tuhosti materiálu a ε je celková 

deformace.

Model ortotropního poškození betonu 

mikrotrhlinami 

V případě použití modelu skalárního izotropního poškození 

dochází během vzniku poškození v jednom směru k redukci 

materiálové tuhosti ve všech směrech bez ohledu na to, zda 

ve zbývajících směrech by k poškození došlo či nikoliv. Ten-

to nedostatek se negativně projevuje v případě neproporcio-

nálního zatěžování, ke kterému dochází např. v důsledku ne-

rovnoměrného ohřívání konstrukce (zatížením teplotou – vý-
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vinem hydratačního tepla a vlivem klimatických podmínek), 

ale také postupnou výstavbou konstrukce. Dále se projevuje 

v případě skutečné 3D napjatosti.

Pro účely 3D modelování bylo zapotřebí použít pokročilej-

ší model poškození betonu. Pro zjednodušení výpočtů, ze-

jména s ohledem na množství vstupních parametrů, byl po-

užit model ortotropního poškození.

Jednotlivé složky hlavních napětí se počítají podle vztahu

σ
α

= 1− H ε
α( ) D

α

t − H −ε
α( ) D

α

c( ) 3K − 2G( )ε + 2Gε
αV

⎡⎣ ⎤⎦ ,

V tomto vztahu je použito následující označení: K je objemo-

vý modul pružnosti, G modul pružnosti ve smyku, εV objemo-

vá deformace, Dt
α parametr poškození v tahu ve směru kladné 

hlavní deformace εα, Dc
α parametr poškození v tlaku ve směru 

záporné hlavní deformace εα a H( ) Heavisideo va funkce.

K dispozici je evoluční rovnice pro parametry poškození D, 

která byla původně použita v modelu anizotropního poško-

zení a je popsána v [2].

f = 1− D( ) 1+ A ε
α
− ε

0( )
B⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
−1= 0 .

V rovnici vystupují materiálové parametry A a B, které řídí 

výslednou velikost maximálního napětí a tvar sestupné větve 

pracovního diagramu. Parametr poškození D se rozvíjí pou-

ze v případě, že hodnota εα překročí prahovou hodnotu ε0, 

která je dalším materiálovým parametrem.

S ohledem na předchozí dobré zkušenosti byla implemen-

tace rozšířena o evoluční rovnici používanou ve skalárním 

izotropním modelu, která zároveň obsahuje závislost na ve-

likosti prvků použité sítě. Tato rovnice je dána

1− D
α

β( )E ε
α

= f
β
exp −

D
α

β
h ε

α

w
f

⎛

⎝

⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟β ,

kde β je index t nebo c.

Uvedený model ortotropního poškození uvažuje směry 

hlavních deformací neměnné, což s ohledem na způsob za-

tížení počítaných konstrukcí nemusí být vždy splněno. V pří-

padě podzemní stěny však převládá ohybové namáhání, 

a tudíž se hlavní směry deformací v jednotlivých zatěžova-

cích stavech téměř nemění.

Materiálové parametry použité ve výpočtu

Jak zatížení, tak materiálové parametry jsou v počítačové si-

mulaci podzemní stěny reprezentovány průměrnými a střed-

ními hodnotami (tab. 1 a 2).

Armokoš tvoří výztuž podélná svislá ∅ R25 na líci a ∅ R20 

na rubu stěny v rozteči 194 mm, dále výztuž podélná vodo-

rovná ∅ R16 při obou površích v rozteči 300 mm. V mís-

tě kotvy jsou navíc přídavné prvky – ohyby dva kusy ∅ R20 

a přídavné prvky rovné dva kusy ∅ R20. Všechny prvky jsou 

z oceli 10505 (R). Navíc jsou oblasti kolem kotev vyztuženy 

příčnými sponami – čtrnáct kusů na průchodku ∅ E10 ocel 

10216 (E). Armokoš ještě obsahuje tzv. zavětrovací prvky 

sloužící ke spolehlivé manipulaci s armokošem.

VÝSLEDKY ANALÝZY

Prvním krokem 3D numerické analýzy bylo nastavení a ově-

ření zatížení konstrukce za předpokladu pouze lineárně pruž-

ného chování betonu i oceli. Výsledná posunutí ve všech za-

těžovacích stavech se téměř shodují s posunutími z 2D vý-

počtu, ze kterého bylo zatížení odvozeno. Rovněž byla pro-

vedena kontrola ohybových momentů a posouvajících sil 

ve vybraných úrovních (řezech) 3D modelu.

V dalším kroku následovaly samostatné výpočty jednotli-

vých zatěžovacích stavů, nejdříve pro izotropní model po-

škození betonu, pak pro vylepšený ortotropní model poško-

zení betonu. Tyto výpočty byly zaměřeny na případnou re-

dukci příčné výztuže a sjednocení profilů výztuže podélné 

svislé a podélné vodorovné. Postupně bylo dosaženo ná-

sledující redukce výztuže: 

Výztuž příčná byla zcela z numerického modelu vypuště-• 

na, protože hodnoty napětí se zde pohybovaly v řádech 

desetin MPa. To znamená, že nebyla ve výpočtu dále uva-

žována žádná příčná výztuž ani přidané spony kolem ko-

tevních míst. 

Výztuž podélná vodorovná byla sjednocena při obou povr-• 

ších na průměr 16 mm v rozteči 300 mm.

Výztuž podélná svislá při rubu stěny byla sjednocena na prů-• 

měr 25 mm a při líci na průměr pouze 20 mm v předepsa-

né rozteči. Přídavné prvky – ohyby v místě kotvy zůstaly ne-

změněny. Průchodka pro kotvu nebyla ve výpočtu uvažová-

na vzhledem k její malé tloušťce. Kotevní deska nebyla rov-

něž v modelu zahrnuta. Byl modelován pouze kotevní plech, 

který byl zatížen vodorovnými složkami kotevních sil.

V třetím kroku byl proveden hlavní výpočet s navazujícími 

zatěžovacími stavy s uvážením redukované výztuže z před-

chozího kroku a ortotropního modelu poškození betonu. 

Materiálové parametry a výsledky byly předávány z před-

chozího do dalšího zatěžovacího stavu.

Poznatky získané z rozboru výsledků je možné shrnout 

do několika bodů:

Lamela podzemní stěny je namáhána především ohybem. • 

Samostatné výpočty pro jednotlivé zatěžovací stavy a vý-

počet se stavy navazujícími dávají podobné výsledky.

V místech maximálních ohybových momentů na straně ta-• 

hových napětí vznikají v betonu trhlinky. Hodnota para-

metru poškození se zde pohybuje do 0,9. Tahová napětí 

v těchto místech přenáší výztuž.

Maximální tahová napětí v podélné svislé výztuži nepřesa-• 

hují hodnotu 61 MPa. Maximální tlaková napětí jsou do hod-

noty 30 MPa. Ve výztuži podélné vodorovné je napětí max. 

16 MPa. Výztuž příčná byla zcela z modelu vypuštěna, pro-

tože hodnoty napětí se zde pohybovaly v řádech desetin 

MPa. To znamená, že nebyla ve výpočtu uvažována žádná 

příčná výztuž ani přidané spony kolem kotevních míst. Maxi-

mální tlakové napětí v betonu dosahuje hodnoty 18,6 MPa.

Trhlinky v betonu se vyskytují v oblastech tahových napě-• 

tí zejména při obou površích. Jsou důsledkem ohybového 

namáhání a nezasahují hlouběji do konstrukce. Maximální 

šířka trhlin je 2.10-5 m.

Tab. 1 Parametry betonu ❚ Tab. 1 Characteristics of concrete

Charakteristika Hodnota pro beton C25/30

pevnost v tlaku fck [MPa] 25

pevnost v tahu fctm [MPa] 2,6

modul pružnosti Ecm [MPa] 30 500

Poissonovo číslo ν [-] 0,15

lomová energie Gf [N/m] 150

Tab. 2 Parametry výztuže ❚ Tab. 2 Characteristics of reinforcement

Charakteristika
Hodnota pro

Ocel 10505 (R) Ocel 10216 (E) 

mez kluzu fyk [MPa] 490 206

modul pružnosti Es [GPa] 200 200

Poissonovo číslo ν [-] 0,3 0,3
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Nikde v konstrukci se neobjevuje místo, ve kterém se výraz-• 

ně koncentruje napětí nebo roste parametr poškození. Obá-

vaný efekt poškození protlačením (propíchnutím) v blízkosti 

kotevních míst nenastává. Pouze ve výklenku pro kotvu pod 

kotevní roznášecí deskou a kolem ní se objevuje velmi úzká 

oblast (obr. 5), ve které se koncentruje parametr poškození 

a rozvíjí se trhlinky (maximální hodnota parametru poškoze-

ní je 0,93; tomu odpovídá šířka trhliny 2.10-5 m). Toto místo je 

namáháno výrazným tlakem a příčný tah zde způsobuje roz-

voj trhlinek. Tomuto lze předejít vložením přídavné výztuže.

ZÁVĚR A DOPORUČENÍ

Numerická analýza lamely podzemní stěny dává velmi dob-

rou představu o jejím chování během výstavby a hloubení 

stavební jámy. Je nutné poznamenat, že počítačová simula-

ce vystihuje provozní namáhání konstrukce. 

Obr. 5 Detail parametru poškození 

ve výklenku pod kotevním plechem, pohled 

do výklenku – modrá barva znázorňuje 

parametr poškození blížící se hodnotě 1 

(šířka trhliny 2.10-5 m), červená barva značí 

oblasti nepoškozené ❚ Fig. 5 Detail of 

damage parameter in the wall niche under 

the anchor plate, view into the niche – blue 

color represents damage parameter close 

to 1 (crack width eq. 2.10-5 m), red color 

represents undamaged areas

Obr. 6 Pohled na líc stěny, modrá barva 

znázorňuje parametr poškození blížící se 

hodnotě 1 (šířka trhliny 2.10-5 m), červené 

barvě odpovídá nepoškozený beton ❚ 
Fig. 6 View of the face side of the wall, view 

into the niche – blue color represents damage 

parameter close to 1 (crack width eq. 2.10-5 m), 

red color represents undamaged areas

Obr. 7 Napětí ve svislé výztuži – pohled 

na líc stěny ❚ Fig. 7 Stress in vertical 

reinforcement bars – view of the face side of 

the wall
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Z důkladného rozboru výsledků počítačové analýzy je 

možné konstatovat následující závěry:

Podzemní stěna je namáhána především ohybem. Neobje-• 

vují se zde žádná problémová místa s výraznou koncentra-

cí napětí nebo rozvojem poškození. V oblastech maximál-

ních ohybových momentů vznikají trhlinky, které se lokali-

zují při povrchu a nezasahují hlouběji dovnitř stěny. Jejich 

velikost je zanedbatelná. Trhlinky nesnižují nijak výrazně 

únosnost a funkci stěny. V místech lokalizace trhlin přená-

ší tahová napětí výztuž.

Navržená výztuž není nijak výrazně namáhána. Hodno-• 

ty napětí zdaleka nedosahují úrovně meze kluzu oceli. Vý-

znamnou část zatížení přenáší beton. V tažené oblasti je to 

do pevnosti betonu v tahu, na rozdíl od předpokladu uve-

deného v normě.

Počty navržených prutů dle normy jsou dostačující. To se • 

týká zejména výztuže příčné, která je možnou překážkou 

pro snadnou betonáž stěny. Právě u příčné výztuže lze do-

poručit její redukci až na úroveň minimálního stupně vyztu-

žení, nebo na úroveň minimálního počtu prutů potřebných 

k bezpečné manipulaci s armokošem.

Jediným problémovým místem stěny je vrstva betonu pod • 

kotevní roznášecí deskou a kolem ní, kde vznikají vlivem 

výrazných tlakových napětí příčná tahová napětí, která mo-

hou způsobit poškození betonu. Pro zajištění tahových na-

pětí je vhodné umístit kolem kotevního plechu doplňující 

přídavnou vodorovnou výztuž.

Hlavním přínosem počítačové analýzy je využití nelineár-

ního modelu chování betonu na reálné stavební konstruk-

ci. Cílem této analýzy bylo ověřit způsob vyztužení podzem-

ní stěny. Výpočet na základě mechaniky poškození proká-

zal, že původní návrh výztuže na základě Eurokódu 2 zajiš-

ťuje potřebnou spolehlivost konstrukce. Výpočet dále uka-

zuje na možnost redukce zejména příčné výztuže, která je 

největší překážkou kvalitního probetonování stěny.
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MARKUS VITRUVIUS 

POLLIO: DESET KNIH 

O ARCHITEKTUŘE

1. Úvahy tohoto spisu se nyní obracejí k zařízení ne ne-

užitečnému, nýbrž k zařízení, které nám naši předko-

vé předali nanejvýš promyšleně a pomocí něhož mů-

žeme zjistit při jízdě vozem nebo při plavbě lodí počet 

projetých mil. Věc se má takto: vezmou se kola povo-

zu o středním průměru 4 stop, takže kolo, které se při 

svém pohybu po dráze po zemi začne otáčet od ur-

čitého bodu zaznamenaného na jeho obvodu, urazí 

za dobu, než zase dospěje k označení, od něhož se 

počalo otáčet, určitou vzdálenost 12 ½ stopy. 

2. Po této přípravě se na náboj kola narazí z vnitřní stra-

ny kolečko samostatně nepohyblivé, jež má jediný 

zoubek, vyčnívající nad jeho obvod. Nad tímto ko-

lečkem se přidělá pevně ke korbě povozu nástavec 

s otáčivým kolem, postaveným na stojato a navleče-

ným na osku. Okraj kola se opatří rovnoměrně roz-

dělenými zoubky v počtu 400, do nich zapadá zou-

bek kolečka spodního. Vedle toho se na boku horní-

ho kola připevní další zoubek, který od obvodových 

zubů ční stranou.

3. Shora se umístí rovněž ozubené kolo vodorovně, 

které je nasazeno na dalším nástavci a do jehož zu-

bů zapadá zoubek upevněný na boku druhého ko-

la. V tomto kole vodorovném se provrtá tolik otvorů, 

na kolik může vyjít počet projetých mil za den ces-

ty. Více či méně otvorů není věci nikdy na překáž-

ku. Do všech těchto otvorů se vloží kulaté kamínky 

a do rámu vodorovného kola čili do jeho nástavce se 

udělá jeden otvor a opatří se rourkou, takže vložené 

kamínky mohou, dostanou-li se k otvoru, propadá-

vat po jednom do bronzové nádoby, která se posta-

ví v korbě.

4. Otáčí-li kolo vozu při svém pohybu dopředu zároveň 

kolečkem spodním, posunuje zoubek toho kolečka 

při každé jeho otáčce svým zásahem zoubky koleč-

ka horního, takže při 400 otáčkách kolečka spod-

ního se horní kolo obrátí jednou a zoubek po jeho 

boku popožene dopředu jeden zoubek kola vodo-

rovného. Otočí-li se tedy při 400 otáčkách spodní-

ho kolečka horní kolečko jednou, činí projetá vzdále-

nost 5 000 stop, tj. 1 000 dvojkroků. Následkem to-

ho každý propadnuvší kamínek upozorní svým zvu-

kem, že byla projeta další míle. Počet kamínků se-

braných dole pak označí celkový počet mil projetých 

za jeden den cesty.

5. Rovněž při plavbách po moři se dosahuje téhož úče-

lu týmž zařízením po změně několika detailů. Boky 

lodních stěn se totiž protáhne hřídel, jehož hlavice 

přečnívají mimo loď. Na ně se nasadí kola o průmě-

ru 4 stop, která mají na obvodu vyčnívající lopatky, 

jež se dotýkají vody…

Markus Vitruvius Pollio: Deset knih o architektuře, 

Kniha desátá, IX. Měřič projeté vzdálenosti




