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Annotation 
The dissertation deals with behavior of post tensioned masonry structures. The aim of this 
work is performance of laboratory measurements on the masonry corner. Into the brick corner 
are installed two pre-stressing bars during the brickwork (or one pre-stressing bar). 
Subsequently is evaluated the behavior of pre-stressed masonry corner then numerical 
simulations of brick corner are performed and those results are compared with measurements. 

In this work is presented the history of masonry structures to the present. It deals with the way 
of acquiring the bricks and mortar material characteristics. Procedures of acquiring 
knowledge about masonry structures behavior and pre-stressing in the masonry structures are 
mentioned. One chapter gives the summary of standards which are dedicated to masonry, 
masonry structures and pre-stressing of masonry structures. 

Laboratory testing of masonry corner starts with determination of material characteristics  
of masonry components, which is performed for all laboratory samples of masonry. 
Appropriate size of anchor plates for the transmission of tensile forces was determined on the 
base of standards, experimental tests and numerical models.  Size of pre-stressing forces is 
discussed with values published in science papers. 

Special chapter deals with numerical modeling of masonry. Several numerical models  
of masonry corner are performed and compared with experiment results. Comparison  
of detailed model with macromodel is presented. Finally appropriate numerical models are 
evaluated with respect to behavior of masonry in the area of anchor plate. 
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Úvod 

Zd né konstrukce se v dnešní dob  b žn  vyztužují vkládanou výztuží do spár, pop ípad
sepnutím objektu pomocí p edpjatých lan nebo ty í p i stavb  nových konstrukcí a to pro 
zvýšení únosnosti zdiva, zabrán ní vzniku trhlin a sou asn  snížení spot eby materiálu. Ve 
velké mí e se však užívá vyztužení zdiva jako dodate né vyztužení, které je vhodnou metodou  
p i rekonstrukcích zd ných staveb, u kterých chceme dosáhnout rychlého statického zajišt ní. 

Vlivem modernizace postup  pro výpo ty zd ných konstrukcí je snaha modelovat zd né 
konstrukce už jako složit jší 2D a 3D modely. Tyto modely nám mnohem lépe vystihují 
chování zd ných konstrukcí a její vzájemné spolup sobení mezi jednotlivými zdícími prvky  
a spojovacím prost edkem, jež tvo í obvykle malta. Jelikož jsou cihly a malta dva naprosto 
rozdílné materiály s rozdílnými materiálovými vlastnostmi, je nutné pro vystižení skute ného 
chování zdiva co nejp esn ji stanovit tyto materiálové charakteristiky. Pop ípad  zvolit mén
podrobné vyjád ení pomocí tzv. homogenizace materiálových vlastností. 

1 Cíle diserta ní práce 
Cílem diserta ní práce je experimentální m ení a následná analýza deformací p edpínaného 
zdiva v míst  lokálního namáhání zdiva od p edp tí (v kotevní oblasti), kde vlivem p enosu 
sil z p edpínacích ty í do zdiva dochází k extrémnímu nap tí. Zárove  se provede srovnání 
t chto m ení s výsledky matematického modelování (nap . MKP). Výsledkem ešení by m l 
být navržený postup vhodného a výstižného numerického modelování takto zesílené zd né 
konstrukce. Tím by m la odpadnout nejistota a prozatím m ením nepodložený p edpoklad  
o principu vnášení p edp tí do kotevních oblastí zdiva, nebo  návrh p edpínacích krok   
a stup  p edp tí se u zd ných konstrukcí doposud provádí empiricky. 

Oblast výzkumu slouží p edevším pro usnadn ní práce projektant m, statik m i stavitel m 
pro jednodušší a dostupn jší postupy nebo ešení nejen pro navrhování a posuzování zd ných 
konstrukcí, ale také lepší pochopení chování zdiva a zd ných konstrukcí pro provád ní 
rekonstrukcí, oprav a sanací zd ných objekt . Základní sm ry výzkumu se zabývají 
ur ováním skute ných materiál  zdiva, modelováním zdiva (numerické simulace)  
a experimentálním m ením zdiva. 

Kone ným p ínosem by m la být možnost efektivn  staticky zajiš ovat zd né  
a železobetonové stavební konstrukce, zatížené deforma ním zatížením od poddolování, 
ražby tunel , pop . jiných vliv , nap . d lních ot es , ke kterým dochází na území 
Moravskoslezského kraje a jsou zdrojem ady stavebních poruch i dokonce havárií. Zárove
bude možno navrhovat sanace zd ných konstrukcí p edp tím pomocí moderních numerických 
metod na rozdíl od sou asného postupu, který je založen na empirických zkušenostech a mí e 
odvahy provád jících firem.  
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Cíle: 

• experimentální m ení dodate n  p edpínaného zd ného rohu, 

• analýza deformací experimentálního m ení dodate n  p edpínaného zd ného rohu, 

• zhodnocení velikosti roznášecích desek pro instalaci p edpínacích sil, 

• vytvo ení numerického modelu se zohledn ním skute ného rozmíst ní cihel a malty 
dodate n  p edpínaného zd ného rohu, 

• vytvo ení numerického modelu s ortotropními homogenizovanými vlastnostmi 
dodate n  p edpínaného zd ného rohu, 

• srovnání chování numerických model  s ortotropními homogenizovanými vlastnostmi 
a model  se zohledn ním skute ného rozmíst ní cihel a malty p edpínaného zd ného 
rohu, 

• vyhodnocení vlivu p edpínání na napjatost zd né konstrukce. 

Zkoušky budou provád ny na laboratorním zkušebním za ízení, které bylo  
na FAST VŠB-TUO evidováno jako funk ní vzorek s názvem Návrh, vývoj a výroba 
laboratorního za ízení pro zkoušky trojosé napjatosti p edpjatého zd ného rohu [91] a [92]. 
Na za ízení pro zkoušení p edpjatého zdiva je možnost provád ní ady zkoušek pro r zné 
vstupní parametry, nap . použití r zných materiál  (zdicí prvky a malta), uspo ádání a po et 
p edpínacích ty í, velikost p edpínacích sil, velikost a tvar kotevních desek, velikost svislého 
zatížení, po et vrstev zdicích prvk i tloušt k spár, vazba zdiva, zp sob uložení zdiva 
(prosté, kluzná spára apod.). 

Pro experimentální m ení budou následn  vytvo eny numerické modely, které se budou 
b hem experimentálního zkoušení dola ovat tak, aby tyto modely svými homogenizovanými 
vlastnostmi co nejvíce odpovídaly skute nému chování zdiva s ohledem na vznik trhlin  
a k ehkého chování cihel. Výsledkem by m lo být snadn jší vytvo ení (homogenizovaného) 
modelu, kde by bylo možno se vyhnout modelování jednotlivých složek zdiva, a zárove  by 
byl dostate n  p esný. 

Na základ  t chto výsledk  bude možné zlepšovat vytvo ené numerické modely a p iblížit se 
tak p esným a sou asn  jednoduchým postup m pro modelování zdiva.

Zkoušky mají umožnit lepší pochopení chování zdiva a zjednodušit výpo ty tak, aby bylo 
možné získávat výsledky bez provád ní asov  náro ných experiment . 

Experimentální m ení p edpjatého zdiva slouží rovn ž jako podklad pro zkoušky kluzných 
spár [93], kde se p edpokládá ov ení jejich teplotn  závislých reologických vlastností  
p i b žných venkovních teplotách, ve styku se zd nými konstrukcemi vystavenými p sobení 
p edp tí. 
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2 Zd né konstrukce - stav poznání 

2.1 Historický vývoj zdiva 

Historický vývoj zdiva až do sou asnosti je uveden v publikacích [1] a [2]. V sou asné dob , 
kdy je k dispozici bohatý sortiment kvalitních moderních zdících prvk , má stále klasická 
cihla své platné místo p i provád ní stavebních prací, p i provád ní rekonstrukcí  
a p i provád ní stavebních úprav, u kterých je nutno statické vyhodnocení z hlediska 
únosností zd ných konstrukcí. 

2.2 Stavební ády, p edpisy a normy 

V minulosti se navrhování zd ných konstrukcí neprovád lo. Vycházelo se pouze  
ze zkušeností a z dovedností, které se p edávaly z generace na generaci. Na základ
technického pokroku se zdokonalila výroba stavebních hmot a konstrukce se stávaly 
bezpe n jšími. Bezpe nost staveb z hlediska statického a požárního byl regulován p edpisy, 
tzv. stavební ád. Tento stavební ád byl prvn  vydán v roce 1886 pro Prahu a rok poté  
pro Plze  a eské Bud jovice. Po átkem roku 1889 za al platit i pro ostatní m sta. 
Dopl ujícími zákony (od roku 1919) pro stavební ády byly zákony o stavebním ruchu,  
jež uvád ly úlevy pro obytné domy.  S postupem asu byl vytvo en soubor Technický 
pr vodce pro inženýry a stavitele z r. 1915, ve kterém se ur ovaly dimenze pomocí 
empirických vztah  a aplika ních pravidel. Nap . dimenze obvodových zdí byla ur ována  
v závislosti na výšce podlaží, po tu podlaží a na hloubce traktu. St ední zdi v nižších 
podlažích se zesilovaly dle pravidel pro obvodové zdi [2] a [3].  

První norma na našem území zabývající se navrhováním zd ných konstrukcí byla SN 1050 
– 1929 Zatížení konstrukcí a namáhání stavebních látek [4], vydána v roce 1929,  
která posuzovala konstrukce metodou dovolených namáhání. Norma SN 73 1331 
Navrhování zd ných konstrukcí [5], vydána roku 1953, zcela vytla ila empirické vztahy  
a navrhování bylo provád no pomocí stup  bezpe nosti. Až v roce 1967 bylo využito 
 v SN 73 1101 Navrhování zd ných konstrukcí [6], navrhování dle mezních stav , v roce 
1980 byla tato norma revidována a jsou v ní uvedeny vztahy mezi pr m rnou, 
charakteristickou a výpo tovou pevností. 

P ibližn  od roku 1990 se za aly jednotlivé eské normy postupn  nahrazovat normami 
evropskými, které byly dopln ny o národní p ílohy. Sou asné normy používané pro zdivo je 
možné rozd lit na 3 ásti. První dv  jsou zam eny na normy návrhové a zkušební pro zdivo  
a zd né konstrukce [5] až [36]. T etí ást norem je zam ena na samotné cihlá ské výrobky 
pro svislé a vodorovné konstrukce a malty a omítky pro zdivo. 

Pro ú ely rekonstrukcí se až do roku 2005 využívala SN 73 0038 [39] Navrhování  
a posuzování stavebních konstrukcí p i p estavbách (1986 - 2005), po skon ení platnosti byla 
tato norma nahrazena normou SN ISO 13822 [16] Zásady navrhování konstrukcí – 
Hodnocení existujících konstrukcí (od 2005), která se odkazuje, p i stanovení pevnostních 
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charakteristik, na d íve platné normy. Pro zdivo nap . na již neplatnou p ednormu  
SN P ENV 1996-1-1: Navrhování zd ných konstrukcí [11]. 

Koncept p edpínání zdiva sahá až do roku 1825. B hem hospodá ské krize v Indii byli lidé 
donuceni p emýšlet o alternativách pro betonové a ocelové systémy. Tímto zapo al intenzivní 
výzkum zd ných vyztužených st n. Výzkumy p inesly vylepšení ve zkušebních metodách  
a návrzích. Jelikož zdivo má velkou pevnost v tlaku, byly konstrukce využívány p edevším 
pro vertikální výstavbu. Ov ilo se, že malé bo ní zatížení a deformace mohou být p eneseny 
vlastní tíhou konstrukce. V p ípad  použití v tšího bo ního zatížení dochází k vybo ení st ny, 
které je možné omezit aplikací dodate ného p edp tí [40]. 

V roce 1825 byla metoda dodate ného p edp tí využita pro tunel pod ekou Thames v Anglii. 
P ibližn  do roku 1960 literatura neposkytuje žádné další zmínky o dodate n  p edepnutém 
zdivu. Od roku 1960 byl výzkum p edpjatého zdiva soust ed n p evážn  v Anglii. P evážn
se jednalo o p edpjaté nádrže na vodu, op rné zdi, st ny budov a také železni ní mostní 
op rky. Hlavním cílem bylo porozum ní chování zd ných konstrukcí tak, aby bylo možné 
pomoci statik m a inženýr m aplikovat p edpínací techniku na zdivo, která byla dob e známa 
v betonu [41]. Dodate né p edpínání st n se provád lo vložením p edpínací ty e do dutiny 
st ny a byla ukotvena na koncích st ny. Samotné p edp tí bylo provedeno pomocí 
momentového klí e [42] a [43].  

Tém  100 let po tom, co za al výzkum zabývající se p edpjatými betonovými konstrukcemi, 
se za alo s výzkumem dodate n  p edpjatých zd ných konstrukcí. Teprve ve 20. století byly 
uplatn ny postupy vycházející ze statické analýzy zd ných konstrukcí. Dle t chto analýz byla 
p edstavena v roce 1943 první norma v nující se p edpjatým konstrukcím ve Švýcarsku,  
ve Spojených státech v roce 1966 a v Británii v roce 1985. Britská norma se v novala 
p edevším obecným zásadám p edpjatého betonu a byla dopln na doporu eními pro použití  
u zdiva [42] a [43]. 

V sou asných technických normách i odborné literatu e zcela chybí nezbytné vztahy pro 
posouzení stavu napjatosti a p etvo ení v mezním stavu únosnosti i použitelnosti pro zdivo. 
Podrobn jší informace pro výpo et použitých p edpínacích sil nebo analýzu napjatosti zdiva  
v oblasti kotevních desek nejsou v sou asných normách uvedeny. 

2.3 Vlastnosti materiál  zdiva a experimenty  

Zp soby ur ování skute ných vlastností historických nebo staticky poškozených staveb 
(obvykle trhlinami) od poddolování apod. [44] by se daly rozd lit do dvou základních krok . 
V prvním kroku se nejprve ur í skute né vlastnosti materiálu, které se ve zdivu nacházejí [64] 
až [64]. Druhým krokem je stanovení vhodného opat ení pro zvýšení materiálových vlastností 
objektu. Jednou z používaných možností m že být stažení objektu pomocí p edpínacích lan 
nebo ty í. Tomuto opat ení je v nována pom rn  zna ná ást výzkumu. P edevším pak 
samotnému p edpínání zdiva a ur ování velikostí p edpínacích sil [64] až [64]. V dostupné 
literatu e m žeme nalézt doporu ené hodnoty pom ru p edpínací síly a pevnosti zdiva v tlaku 
kolmo a rovnob žn  s ložnou spárou na základ  provedených experiment . 
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2.4 Modelování zd ných konstrukcí  

S nástupem moderní techniky dochází k vývoji numerických program , které slouží  
nap . jako nástroj pro simulace chování stavebních prvk , ástí konstrukcí, p ípadn
rozsáhlých konstrukcí. Sou ástí tohoto vývoje je také snaha dosáhnout optimálního ešení 
simulace chování zd ných prvk  p ípadn  zd ných konstrukcí. V této kapitole je popsán 
vývoj numerického modelování zdiva, kde uvedené poznatky byly erpány p edevším 
z publikací [68] a [69]. Obecn  lze íci, že pro numerické simulace zdiva se používají t i 
základní principy. Detailní mikromodel, zjednodušený mikromodel a makromodel,  
které vycházejí z literatury [68]. 

3 Experimentální m ení zd né konstrukce 
Experimentální zkoušky byly provád ny na zd ném rohu (zkušební vzorek), ve kterém byly 
vloženy dv  p edpínací ty e v r zných výškách a upevn ny do kotevních desek, které sloužily 
pro p enos p edpínacích sil do zdiva. Zkoušený vzorek byl umíst n v laboratorním za ízení, 
které bylo vyrobeno na Fakult  stavební VŠB – TUO a je ur eno pro zkoušky trojosé 
napjatosti zdiva. Zkoušený vzorek byl proveden v pom ru ke skute nosti 1:1. 

Pr b žn  bylo provedeno experimentální m ení na celkem šesti zkušebních vzorcích. Níže 
jsou uvedeny výstupy pouze ze dvou vybraných zkušebních vzork .  

3.1 Postup experimentálního m ení 

V první fázi experimentálního m ení bylo provedeno vyzd ní zd ného rohu o p dorysu  
ve tvaru písmene L. Vyzd ní bylo realizováno do p ipraveného laboratorního za ízení, které 
bylo ur eno pro zkoušky trojosé napjatosti p edpjatého zd ného rohu (Obr. 3.1),  
o p dorysných rozm rech 900 x 900 mm, celková výška laboratorního za ízení inila  
1550 mm. Použitým zdícím materiálem byla cihla plná pálená o výrobních rozm rech  
290 x 140 x 65 mm na maltu cementovou, pop . vápennou. Tlouš ka zdiva byla 440 mm, 
povrch zdiva byl neomítnutý. Skute ná výška vzork  po vyzd ní byla 870 a délka 870 mm. 
Teplota, ve které se laboratorní za ízení nacházelo, se pohybovala v rozmezí 20 - 25°C.

V pr b hu zd ní byla vložena do ložných spár p edpínací ty  ve sm ru A, poté druhá 
p edpínací ty  kolmo na tento sm r, (sm r B). Dle výrobce byly p edpínací ty e typu HPT 26 
z oceli 11 523 o pr m ru 26 mm, modul pružnosti 185 ± 10 GPa. Ty e byly hladké bez 
drážek nebo jiných povrchových úprav. 

Poslední vrstva malty byla provedena p ímo p ed položením zat žovací desky, která p enášela 
zatížení svislé, a to z d vodu dokonalého p ilnutí a co nejoptimáln jšího roznesení svislého 
zatížení. Zat žovací deska byla z oceli 11 373 o tlouš ce 12 mm. Roznášecí desky byly stejn
jako zat žovací deska, položeny na vrstvu malty pro p enesení tlak  do zdiva od p edpínacích 
ty í. T ída oceli, z níž byly roznášecí desky vyrobeny, byla rovn ž 11 373. Celá konstrukce 
zd ného rohu se p ed zat žováním ponechala po dobu minimáln  28 dn  „vyzrát“, aby malta 
dosáhla své plné pevnosti. Pro ur ení skute ných pevností zdiva byly provedeny zkoušky  
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na konkrétních vzorcích cihel a malty, které také sloužily jako vstupní hodnoty pro numerické 
modelování zd ného rohu. 

Obr. 3.1 Vzorek v laboratorním za ízení Obr. 3.2 Umíst ní potenciometr

V druhé fázi byla konstrukce zd ného rohu na horní ploše zatížená svislým zatížením pomocí 
roznášecí desky. Toto zatížení simulovalo v konstrukci svislé zatížení nap . od stropu, st echy 
nebo dalších podlaží. Svislé zatížení bylo vnášeno pomocí hydraulického lisu RSM 1500, 
který byl umíst n mezi roznášecí deskou a I-profilem p išroubovaným k laboratornímu 
za ízení. 

Kotevní desky byly použity o rozm rech 150 x 150 mm, 200 x 200 mm, 300 x 300 mm, o 
tlouš kách 10 mm a 20 mm. Plocha kotevní desky a také plocha zdiva pod kotevní deskou 
byla uvažována bez oslabení otvorem, který byl ponechán pro pr chod p edpínací ty e, 
jelikož rozm ry otvoru byly v tomto p ípad  zanedbatelné. Pro zajišt ní rovnom rného 
roznosu nap tí mezi deskou a zdivem, byla kotevní deska p iložena na vyrovnávací vrstvu 
malty o tl. cca 30 mm. Kotevní deska byla ukotvena p ímo na povrchu zdiva.  

M ené deformace byly zaznamenávány pomocí potenciometrických idel upevn ných  
k laboratornímu za ízení, ozna ených dle p ipojení k m ící stanici. V každém sm ru bylo 
upevn no celkem osm idel, ve sm ru A idla s ozna ením M21 až M28 a ve sm ru B idla  
s ozna ením M1 až M8. Umíst ní potenciometr  bylo ve ty ech adách po 2 ks.  

P edpínací síly v experimentálním m ení deformací, popsané v této diserta ní práci, byly 
voleny s ohledem na kvalitu vypln ní spár maltou a také s ohledem na únosnost p edpínacích 
ty í. Zám rem tohoto zkoušení nebylo pouze samotné m ení deformací, ale také sledování 
chování zdiva v míst  lokálního namáhání od postupn  zvyšujícího se p edp tí. Provád né 
zkoušky simulovaly chování zesilovaného zdiva p edpínacími ty emi v okamžiku vnášení 
p edp tí a šlo tedy o zkoušky krátkodobé. 

3.1.1 Zkušební vzorek ZDIVO_1 

Vzorek ZDIVO_1 byl proveden jako pilotní vzorek (modelový p íklad pro zkušební provoz), 
který sloužil p edevším jako zkušební pro získání základních informací a ov ení p edpoklad
o zdivu, p i kterém byl ov en navržený postup a metodika zkoušek [70]. Na tomto vzorku 
byla provedena m ení postupného p edpínání v obou sm rech, p edpínání obou sm r
sou asn  a také p edpínání pouze v jednom sm ru. Byl zde odzkoušen také vliv zvyšujícího 
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se svislého zatížení na velikost deformací od p edp tí s použitím r zných velikostí kotevních 
desek. 

V pr b hu m ení došlo k p ekro ení pevností p edpínacích ty í, které se projevili protažením 
p edpínací ty e v závitu. Z tohoto d vodu musely být ty e nahrazeny ty emi s vyšší pevností. 
Výsledky t chto m ení byly publikovány ve sborníku [111], na konferenci [112]. 

3.1.2 Zkušební vzorek ZDIVO_5 

Pro zkušební vzorek ZDIVO_5 byly použity kotevní desky 300 x 300 x 10 mm a 300 x 300 x 
20 mm. Hodnoty nap tí pod kotevní deskou a p edpínacích sil instalovaných do zkušebního 
vzorku jsou uvedeny v Tab. 3.1. P edepínání zdiva bylo provedeno v obou sm rech do 50 % 
(Obr. 3.4 a Obr. 3.5) pro kotevní desku tl. 10 mm a také pro kotevní desku tl. 20 mm (Obr. 3.6 
a Obr. 3.7). Vzorek se zatížil p edpínací silou vždy nejprve ve sm ru B a poté ve sm ru A. 

Obr. 3.3 Umíst ní m ících idel, ZDIVO_5 

Tab. 3.1 Nap tí pod kotevní deskou a hodnoty p edpínacích sil, ZDIVO_5 

ZDIVO_5: fk=1,663 MPa 

300 x 300 x 10 (20) mm 

K [MPa] F [kN] 

10% 0,166 14,97 

20% 0,333 29,93 

30% 0,499 44,90 

40% 0,665 59,87 

50% 0,832 74,84 

Kotevní desky s r znou tuhostí vykazovaly, že v p ípad  kotevní desky s tlouš kou 20 mm 
docházelo k vyšším deformacím zdiva p ímo pod a v okolí kotevní desky. D vodem tohoto 
chování byla ohybová tuhost kotevních desek, která závisí na tlouš ce desky. Výsledný pom r 
ohybových tuhostí obou desek byl 1:8.  

Ke srovnání hodnot výsledných pr b h  v obou sm rech u zkušebního vzorku s deskou  
300 x 300 x 10 mm bylo dosaženo nad hranicí nap tí odpovídající 50 % z pevnosti zdiva  
v tlaku kolmo na ložné spáry, které p sobilo p ímo pod kotevními deskami. Zatímco  
v p ípad  u kotevní desky 300 x 300 x 20 mm došlo ke srovnání hodnot výsledných 
deformací v obou sm rech již p i nap tí odpovídající 30 % z pevnosti zdiva v tlaku. Lze tedy 
íct, že použitím kotevních desek s vyšší ohybovou tuhostí je zajišt no soum rn jší zatížení 
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od p edp tí v obou sm rech d íve než v p ípad  ohybových desek s nízkou ohybovou tuhostí. 
Nesmíme však opomenout na výškové umíst ní p edpínací ty e, velikost kotevních desek  
a modul pružnosti obou materiál , mající vliv na kone né deformace zdiva. 

Obr. 3.4 Deformace ve sm ru A, pr m r 
hodnot ezu 1 a 2, tl. desky 10 mm 

Obr. 3.5 Deformace ve sm ru B, pr m r 
hodnot ezu 3 a 4, tl. desky 10 mm 

Obr. 3.6 Deformace ve sm ru A, pr m r 
hodnot ezu 1 a 2, tl. desky 20 mm 

Obr. 3.7 Deformace ve sm ru B, pr m r 
hodnot ezu 3 a 4, tl. desky 20 mm 

3.2 Stanovení p edpínacích sil a velikosti kotevních desek  

Kotevní desky se obvykle navrhují z ocelových plech , které zajiš ují p enos p edpínací síly 
z ty e (lana) do zdiva soust edným tlakem. Proto se jejich velikost navrhuje tak, aby nebyla 
pod kotevní deskou p ekro ena výpo tová pevnost v soust edném tlaku zdiva. Tlouš ka 
kotevních desek p ispívá ke snížení jejích deformací v pr b hu p edpínání na minimum. 

Dle platné normy SN EN 1996-1-1 [10], jejíž snahou je p iblížit se reáln jšímu stavu 
konstrukce, se p i výpo tu soust edného zatížení uvažuje s roznášecím úhlem 60° a efektivní 
délkou roznosu. Výpo et platí pouze pro sm r p sobení zatížení kolmo k ložným spárám, to 
znamená, že v p ípad  p edpínání vodorovnými lany, tak jako je uvedeno v tomto p íkladu, by 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00

So
u

ad
ni

ce
 y

 [m
m

]

Deformace [mm]

10% 20% 30%

40% 50% P edpínací síla

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-2,00 -1,75 -1,50 -1,25 -1,00 -0,75 -0,50 -0,25 0,00

So
u

ad
ni

ce
 y

 [m
m

]

Deformace [mm]

10% 20% 30%

40% 50% P edpínací síla

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00

So
u

ad
ni

ce
 y

 [m
m

]

Deformace [mm]

10% 20% 30%

40% 50% P edpínací síla

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

-3,00 -2,50 -2,00 -1,50 -1,00 -0,50 0,00

So
u

ad
ni

ce
 y

 [m
m

]

Deformace [mm]

10% 20% 30%

40% 50% P edpínací síla



14 

se m la výsledná únosnost ješt  dále upravit. P esto vždy závisí na pom ru plochy kotevní 
desky a tzv. roznášecí plochy. 

Symetrické kotevní desky jsou závislé na délce p edpínaného zdiva a na tlouš ce zdiva.  
Se zv tšující se plochou kotevních desek se hodnota maximálního soust edného zatížení 
rovn ž zvyšuje, aniž by bylo nutné zvyšovat pevnost zdiva, pop ípad  jeho p edpínanou 
délku. Teoreticky to znamená, že ím v tší plocha kotevní desky je použita, tím v tší 
soust edné zatížení je možné si dovolit. V praxi je tento p edpoklad tak ka nepoužitelný, 
jelikož nelze brát za kone nou velikost desky takovou desku, která má stejnou ší ku jako 
tlouš ka zdiva, protože by musela být výrazn  masivní, aby byly dostate n  eliminovány 
deformace samotné desky v pr b hu p edpínání.  

Tab. 3.2 Soust edná zatížení zkušebních vzork , dle SN EN 1996-1-1 [10] 

Rozm r kotevní 

desky [mm] 

Charakteristická hodnota únosnosti ve svislém 

soust edném zatížení [kN] 

ZDIVO_2 ZDIVO_3 ZDIVO_4 ZDIVO_5 ZDIVO_6

150x150 23,94 26,73 21,555 24,945 20,49 
200x200 42,101 47,008 37,907 43,869 36,034 
300x300 89,703 100,157 80,766 93,469 76,776 

P i vodorovn  vedeném zatížení bude situace pon kud odlišná. V obvyklých p ípadech se 
zdivo p edepíná ve vodorovných rovinách, kde stanovení p edpínacích sil vychází z pom ru 
pevností zdiva kolmo na ložné spáry a pevností zdiva rovnob žn  s ložnými spárami. Jsou-li 
použity, pro stanovení charakteristické únosnosti v soust edném zatížení, které by p sobilo  
ve vodorovném sm ru, stejné p edpoklady jako v p ípad  stanovení p edpínacích sil, pak by 
m la být výsledná hodnota únosnosti ve svislém soust edném zatížení p enásobena hodnotou 
nižší než 1. 

Na základ  experiment  byly vytvo eny numerické modely zd ného rohu, které p edstavovaly 
konstantní zatížení zdiva p edpínací silou s použitím symetrických kotevních desek o r zných 
rozm rech. Jednotlivé velikosti kotevních desek byly vyjád eny v pom rech od 1:5 až 1:40, 
kde tyto pom ry vyjad ovaly pom r mezi délkou hrany kotevní desky a její tlouš kou. 

Tab. 3.3 Hodnoty numerických model  s kotevní deskou 300 x 300 
Rozm r kot. 

desky 

Pom r délky 

hrany : tlouš ky 

Deformace 

kot. desky 

Deformace 

zdiva 

[mm] [-] [m] [m] 

300 x 10 1:30 2,90E-04 9,37E-05 
300 x 20 1:15 8,50E-05 1,70E-04 
300 x 25 1:12 4,20E-05 2,07E-04 
300 x 30 1:10 3,20E-05 2,07E-04 
300 x 40 1:7,5 0 2,08E-04 
300 x 50 1:6 0 2,08E-04 
300 x 60 1:5 0 2,09E-04 

Model byl vytvo en se skute ným uspo ádáním zdících prvk  a maltových spár se vstupními 
hodnotami odpovídající zkušebnímu vzorku ZDIVO_5. Veškeré vstupní údaje byly po celou 
dobu modelování konstantní s tím, že jediným m nícím se prvkem byla tlouš ka kotevní 
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desky o rozm rech 300 x 300 mm. Ve výše uvedené tabulce jsou uvedeny použité velikosti 
kotevních desek, dále jejích deformací od p edpínací síly a samotná deformace zdiva  
od p edpínací síly. 

Kotevní desky o rozm rech 300 x 300 mm byly zatíženy p edpínací silou 95 kN.  
Tato p edpínací síla odpovídala max. hodnot  soust edného zatížení stanoveného dle [10],  
viz Tab. 3.2. 

Chování zdiva v oblasti kotevních desek není závislé na její velikosti, ale na pom ru délky 
hrany desky a její tlouš ky. Se zv tšující se tlouš kou kotevní desky roste její tuhost a naopak 
klesá její vlastní deformace.  

Obr. 3.8 Svislé ezy deformace kotevní desky 300 x 300, tl. 10 mm (vlevo) až 60 mm 
(vpravo) - srovnání

Co se týká deformací zdiva od stla ení kotevní deskou, tak ty naopak rostou. P i použití 
dostate n  tlusté desky deformace zdiva se ustálí a jejich pr b h je dále konstantní. 
Samoz ejm , že je pot eba zahrnout vliv tuhosti podkladu kotevní desky. 

Na Obr. 3.8 jsou uvedeny svislé ezy deformací kotevních desek s rozdílnou tlouš kou. 
ervená oblast vyjad uje efektivitu stla ení zdiva. Z obrázk  lze vid t, že p i použití pom ru 

desky 1:30 (tl. 10 mm, první ez zleva) je deformace kotevní desky pom rn  zna ná, zatímco 
u pom ru 1:10 (tl. 30 mm, tvrtý ez zleva) je již minimální. A koliv jsou deformace kotevní 
desky pom rn  malé, ve výsledných deformacích zdiva hrají významnou roli. P edevším pak 
v pr b hu numerického modelování zdiva.  

Na Obr. 3.9 je uveden pohled na jednotlivé kotevní desky. A koliv u svislých ez  byly 
deformace kotevních desek o pom rech 1:10; 1:7,5; 1:6 a 1:5 nulové, v p ípad  pohledu  
na kotevní desky m žeme vid t deformace v horizontální rovin . Tyto deformace jsou 
zp sobeny nato ením kotevní desky k volné hran  zdiva. Tato nato ení byla z etelná také  
u jednotlivých m ení provád ných na zkušebních vzorcích ZDIVO_2 až 6. 

Na základ  provedených model  je možno záv rem stanovit jako vhodný pom r pro výb r 
velikost kotevních desek 1:10, pop ípad  1:12, kdy u obou pom r  došlo k ustálení deformací 
zdiva a rovn ž snížení deformací samotné desky. 
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Obr. 3.9 Pohled na deformace kotevní desky 300 x 300, tl. 10 mm (vlevo)  
až 60 mm (vpravo) – srovnání 

Pro ov ení výše stanovených hodnot bylo provedeno laboratorní m ení p edpjatého zdiva 
s menší kotevní deskou o rozm rech 150 x 150 mm o tlouš kách 10, 20 a 30 mm. Následn
bylo provedeno srovnání s numerickými modely.  

Materiál použitý pro zdivo byla cihla CP 290 x 140 x 65 mm, P15 a vápenná malta, která byla 
smíchána v pom ru s pískem 1:4. Pr m rná pevnost cihel v tlaku byla 12,87 MPa. 
Normalizovaná pevnost cihel v tlaku byla stanovena 9,9 MPa a modul pružnosti cihel byl  
4,2 GPa. Pr m rná pevnost malty v tlaku byla 0,351 MPa a modul pružnosti byl 0,003 GPa. 
Výsledná charakteristická pevnost zdiva v tlaku kolmém na ložné spáry byla 1,366 MPa. 

Obr. 3.10 Umíst ní m ících idel jednostrann  p edpjatého zdiva 

V pr b hu zd ní byla do zdiva vložena p edpínací ty  o pr m ru 26 mm, modul pružnosti byl 
185 GPa. P edpínací ty  byla umíst na ve výšce 520 mm. P edpínací ty  byla ukon ena 
kotevní deskou o rozm rech 150 x 150 mm. Modul pružnosti kotevní desky byl 180 GPa.  
Pro vyrovnání povrchu zdiva pod kotevní deskou byla použita cementová malta s modulem 
pružnosti 3,85 GPa. 

Do zdiva byla postupn  vnášena p edpínací síla, která byla o velikosti od 10 kN do 40 kN. 
Dle SN EN 1996-1-1 byla stanovena maximální síla, kterou p enese zdivo, 20 kN.  
A koliv byla tato hodnota v pr b hu p edpínání p ekro ena o 100 %, nebylo nalezeno 
viditelné poškození zdiva v oblasti kotevní desky od soust edného zatížení u žádné ze 
zkoušek. 
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Výsledné deformace zdiva a kotevní desky jsou uvedeny v Tab. 3.4 pro tl. 10 mm,  
v Tab. 3.5 pro tl. 20 mm a v Tab. 3.6 pro tl. 30 mm. 

Tab. 3.4 Hodnoty deformací s kotevní deskou 150 x 150 x 10 mm 

P edpínací 

síla [kN] 

Nap tí 

[MPa] 

Celková deformace zdiva Celková deformace kotevní desky 

ež 1 ez 2 Zm ené hodnoty Def. num. modelu 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10 0,444 0,270 0,240 0,106 0,106 
20 0,888 0,420 0,380 0,480 0,440 
30 1,333 0,500 0,450 0,703 0,699 
40 1,777 0,670 0,580 0,973 0,970 

Deformace zdiva p i použití r zn  tlustých kotevních desek jsou podobné. P i použití kotevní 
desky tl. 20 mm je zatla ení zdiva v tší. To je zp sobeno v tší tuhostí této desky  
a rovnom rným stla ením podkladu. Pom r délky hrany a tlouš ky kotevní desky 150 x 150 x 
10 mm je 1:15. Deformace kotevní desky tl. 10 mm, viz Tab. 3.4, s v tší p edpínací silou 
rostou. Deformace kotevní desky tl. 20 mm, viz Tab. 3.5, jsou s v tší p edpínací silou tém
konstantní. Pom r délky hrany a tlouš ky kotevní desky 150 x 150 x 20 mm je 1:7,5. Rozdíl 
tuhostí desky tl. 10 mm a 20 mm je 1:8. 

Tab. 3.5 Hodnoty deformací s kotevní deskou 150 x 150 x 20 mm 

P edpínací 

síla [kN] 

Nap tí 

[MPa] 

Celková deformace zdiva Celková deformace kotevní desky 

ez 1 ez 2 Zm ené hodnoty Def. num. modelu 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10 0,444 0,380 0,280 0,050 0,048 
20 0,888 0,650 0,490 0,053 0,053 
30 1,333 0,90 0,660 0,059 0,056 
40 1,777 1,050 0,740 0,065 0,062 

Tab. 3.6 Hodnoty deformací s kotevní deskou 150 x 150 x 30 mm 

P edpínací 

síla [kN] 

Nap tí 

[MPa] 

Celková deformace zdiva Celková deformace kotevní desky 

ez 1 ez 2 Zm ené hodnoty Def. num. modelu 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10 0,444 0,690 0,290 0,000 0,000 

20 0,888 1,130 0,590 0,000 0,000 

30 1,333 1,350 0,800 0,000 0,000 

40 1,777 1,480 1,350 0,000 0,000 

Deformace kotevní desky s tl. 30 mm je nulová. Pom r délky hrany a tlouš ky kotevní desky 
150 x 150 x 30 mm je 1:5. Pom r tuhostí kotevní desky s tl. 10 mm a tl. 30 mm je 1:27.  

Numerický model byl vytvo en dle výše uvedeného experimentu. Zkoušený zd ný roh byl 
modelován pomocí kone ného prvku SOLID45. Kotevní desky pro vnesení p edpínacích sil 
byly modelovány také pomocí kone ného prvku SOLID45. P edp tí bylo modelováno pomocí 



18 

efektivních ploch, které jsou blíže vysv tleny v Kap. 4.2.1. Efektivní plocha kotevní desky  
o tl. 10 mm je 0,013 m2, pro tl. 20 mm je 0,04 m2 a pro kotevní desku o tl. 30 mm je 0,072 m2. 
A koliv jsou efektivní plochy pro tl. 20 a 30 mm v tší než plocha kotevních desek, p esto 
musí být efektivní plochy modelovány o stejné velikosti jako plocha kotevní desky, to je 
0,0225 m2.  

Výsledné deformace kotevních desek z numerických model  jsou uvedeny také v Tab. 3.4, 
Tab. 3.5 a Tab. 3.6. Kone né deformace kotevních desek z experimentálního m ení  
a numerických model  jsou tém  stejné.  

Záv rem je tady možné íct, že vhodný pom r rozm ru pro kotevní desky 150 x 150 mm je 
1:7,5. Aby bylo možné s jistotou íct, že vhodným pom rem je rovn ž 1:10 (tak jak je 
uvedeno u kotevní desky 300 x 300), bylo by pot eba provést m ení s kotevní deskou 150 x 
150 x 15 mm, pom r této desky je 1:10, pop . odzkoušet kotevní desku 300 x 300 x 30 mm.  

Obr. 3.11 Deformace zdiva, kotevní deska 
tl. 10 mm, p edpínací síla 40 kN 

Obr. 3.11 Deformace zdiva - ez, kotevní 
deska tl. 10 mm, p edpínací síla 40 kN 

Obr. 3.12 Deformace zdiva, kotevní deska 
tl. 20 mm, p edpínací síla 40 kN 

Obr. 3.13 Deformace zdiva - ez, kotevní 
deska tl. 20 mm, p edpínací síla 40 kN 



Anotace 

Obr. 3.14 Deformace zdiva, kotevní deska 
tl. 30 mm, p edpínací síla 40 kN 

Obr. 3.15 Deformace zdiva - ez, kotevní 
deska tl. 30 mm, p edpínací síla 40 kN 

4 Modelování zd né konstrukce 
Modelování zd né konstrukce bylo provedeno v programu ANSYS pomocí metody 
kone ných prvk . Model konstrukce byl rozd len do dvou fází. První fáze se zabývala 
detailním modelem s vykreslenými jednotlivými prvky zdiva, zatímco druhá fáze využívala 
zjednodušení pomocí homogenizace vlastností zdiva. Ob  fáze na sebe plynule navazovaly. 

4.1 Modelování vlastností zdiva 

Postup modelování vlastností zdiva je provád n adu let. Vyjád ení optimálního ešení 
modelování je velice rozsáhlé a je ešeno v ad  prací, nap . [117] až [121], proto je nutné se 
omezit pouze na n které postupy. Pro ov ení výsledk  z modelování nám slouží p ipravené 
experimentální m ení. Veškeré vstupní hodnoty jsou získány z laboratorních zkoušek 
experimentálního m ení v etn  statistického vyhodnocení vstupních dat. 

4.1.1 Mikromodel 

Pro vytvo ení detailního mikromodelu (dále jen „mikromodelu“) v programu ANSYS byl 
použit prostorový osmiuzlový kone ný prvek SOLID45, vyjad ující materiál jednotlivých 
cihel a maltových spár.  

P i modelování je vykresleno p ibližné uspo ádání zdících prvk , které odpovídá uložení 
plných pálených cihel p i zd ní konstrukce (vazba zd ného rohu o tlouš ce 450 mm) v etn
sty ných a ložných spár spojovacího prost edku. Rozm ry cihly jsou 290 x 140 x 65 mm  
a p íslušná tlouš ka malty 10 mm. P i skute ném experimentálním m ení i modelování nebyl 
zd ný roh omítnutý.  

P edpínací ty e jsou zadány pomocí jednoosého 3D elementu LINK8 v etn  pr ezové 
plochy ocelové p edpínací ty e v programu ANSYS, který je vhodný pro modelování 
p edpínacích sil v dané konstrukci. Modul pružnosti p edpínací ty e je 185 GPa. Ocelové 
roznášecí desky sloužící pro ukotvení p edpínacích ty í jsou modelovány z prvku SOLID45. 
Modul pružnosti ocelových desek je uvažován 210 GPa. Vstupními materiálovými parametry 
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cihel a malty jsou modul pružnosti, Poisson v sou initel (cihly =0,15, malta =0,2, ocel 

=0, ) a objemová hmotnost.  

Tab. 4.1 Vstupní hodnoty zdících prvk  pro modelování 

Element Ozn. Jednotka 

CIHLY 

P15 

ZDIVO_2 až ZDIVO_6

SOLID45 

SOLID65 

 kg/m3 1535 

fu MPa 12,870 

fb MPa 9,910 

ECP GPa 4,200 

- 0,150 

… objemová hmotnost zdících prvk , pop . malty 

fu… pr m rná pevnost v tlaku zdících prvk

fb… normalizovaná pevnost v tlaku zdících prvk

ft… pevnost v tahu za ohybu zdících prvk

ECP… modul pružnosti zdících prvk

… Poisson v sou initel 

Hodnota modulu pružnosti malty zkušebního vzorku ZDIVO_6 se nepoda ila pomocí zkoušek 
zjistit z d vodu extrémn  m kkého vzorku. Dle p edpoklad  by mohl modul pružnosti malty 
zkušebního vzorku ZDIVO_6 odpovídat hodnot  zkušebního vzorku ZDIVO_4, pop . by tato 
hodnota m la být nižší. 

Tab. 4.2 Vstupní hodnoty zdící malty pro modelování

Element Ozn. Jednotka 

Malta cementová Malta vápenná 

M5+písek   

(1:1) 

M5+písek   

(1:1) 

MV+písek 

(1:4) 

MV+písek 

(1:4) 

MV+písek 

(1:4) 

ZDIVO_2 ZDIVO_3 ZDIVO_4 ZDIVO_5 ZDIVO_6 

SOLID45 

SOLID65 

 kg/m3 1776 1783 1740 1353 1745 

fm MPa 0,653 1,015 0,429 0,770 0,351 

EM GPa 2,445 2,650 0,030 0,075 - 

 - 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

SOLID65 

fmt MPa 0,266 0,283 0,000 0,133 0 

fbc MPa 0,784 1,218 0,515 0,924 0,421 

h MPa 1,131 1,758 0,743 1,334 0,608 

f1 MPa 0,947 1,472 0,622 1,117 0,509 

f2 MPa 1,126 1,751 0,740 1,328 0,605 

fm… pevnost v tlaku zdící malty 

fmt… pevnost v tahu za ohybu zdící malty 

EM… modul pružnosti zdící malty 
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4.1.2 Vlastnosti zdiva z mikromodelu  

Ortotropní látky mají ve t ech navzájem kolmých sm rech odlišné fyzikální vlastnosti. 
Hodnoty modulu pružnosti v tahu ve všech t ech sm rech jsou získány z vymodelované st ny 
dle [70]. Tato st na je zatížena na jedné stran  konstantní deformací a z druhé strany je 
podep ena. Z výsledné reakce, plochy a zadané deformace se ur í modul pružnosti v tahu 
zdiva pro všechny t i sm ry. Uvedený vztah (1) nám udává hodnotu modulu pružnosti podle 

[123] a [124] pro sm r x, kde Fx je výsledná reakce po zatížení zdi v [N], Lx je délka st ny  

a Ax zat žovaná plocha: 

Ex=(Fx Lx)/(ux Ax). (1) 

Podobn  jako modul pružnosti v tahu je stanoven modul pružnosti ve smyku G. 
Vymodelovaná st na se zatíží zv tšující se deformací tak, aby došlo k jejímu zkosení.  

Op t z výsledné reakce, plochy a zkosení  se dopo ítaly hodnoty modulu G pro všechny t i 

sm ry dle vztahu:  

Gxy=Fxy/( . (2) 

Velkou výhodou mikromodelování jsou jeho výsledky v jednotlivých složkách zdiva, tzn. 
možnost zjišt ní pr b hu nap tí a deformací nejen v cihlách, ale i ve spárách mezi cihlami, 
které z normy obvykle nezjistíme. V tomto p ípad  je pak možné ur it, zda k porušení došlo 
v cihlách nebo v maltových spárách. Tím je možno rozhodnout i o p ípadném zpevn ní 
daného materiálu nebo jeho sanaci i p ípadné rekonstrukci [70]. 

4.1.3 Homogenní makromodel 

Homogenizaci p edcházelo vytvo ení mikromodelu ur itého trojrozm rného prvku 
s konkrétními parametry objektu (st ny), u které se získají pot ebné hodnoty pro výpo et 
modul  pružnosti v tahu a ve smyku (viz Kap. 4.1.2). Tyto hodnoty se poté nadefinují 
homogennímu modelu zd né konstrukce, aby co nejvíce odpovídaly skute nému stavu.  
To bohužel není tak snadné, jelikož tyto hodnoty jsou odlišné v závislosti na typu zdícího 
materiálu, malty, kvality materiálu, jeho provedení apod. 

P i homogenizaci modelu je obvykle uvažováno, že malta vypl ující spáry ve zdivu se chová 
obdobn  jako beton. P edpokládá se, že malta má mnohem v tší únosnost v tlaku než cihly  
a sou asn  její únosnost v tahu se považuje tak ka za zanedbatelnou. A koliv daný model 
nevystihuje p esn  skute né chování zdiva, nap . k ehké chování cihel, p esto je tento zp sob 
nejjednodušší. 

Zdivo s homogenizovanými ortotropními vlastnostmi je modelováno pomocí prostorového 
osmiuzlového prvku SOLID45 v programu ANSYS. Vstupními materiálovými parametry 
jsou modul pružnosti v tlaku a tahu, modul pružnosti ve smyku a Poisson v sou initel. Stejn
jako u mikromodelu je do modelovaného prvku vloženo p edp tí pomocí osmiuzlového 
trojrozm rného kone ného prvku LINK8, zatímco ocelové roznášecí desky pro ukotvení 
p edpínacích lan jsou namodelovány z kone ného prvku SOLID45. Zd ná konstrukce je 
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modelována jako jeden celek, bez rozlišení jednotlivých zdících prvk  a spár,  
tzv. makromodel. U takového makromodelu nelze rozlišit nap tí v cihlách a v maltových 
spárách. Není zcela jasné, zda dojde k porušení v kusovém stavivu nebo spojovacím 
prost edku tak, jako u mikromodelu. 

4.2 Mikromodely vybraných vzork  zd né konstrukce 

Model zd né konstrukce je modelován dle parametr  zkoušených vzork  zdiva. Model zdiva 
je tvo en plnými cihlami CP 290 x 140 x 65 mm s maltovými spárami provedenými pomocí 
cementové malty, pop . vápenné malty, dle p íslušného zkoušeného vzorku zdiva. V modelu 
jsou vloženy dv  p edpínací ty e ve sm rech na sebe kolmých, které jsou ukotveny 
v roznášecích deskách. Výška vyzd ní odpovídá 11 adám cihel v etn  spár. Veškeré 
rozm rové parametry kotevních desek a umíst ní p edpínacích ty í odpovídají parametr m 
jednotlivých zkoušených vzork . Geometrie zdících prvk  a maltových spár vykazuje jisté 
geometrické odchylky od rozm rových parametr  skute ného zkušebního vzorku. 
Geometrické odchylky jsou zp sobeny z d vodu nereálného provedení kontroly p esného 
umíst ní jednotlivých komponent  v celém zkušebním vzorku. 

Do výpo tu vstupují skute né nam ené materiálové vlastnosti zdiva získané z pevnostních 
zkoušek na konkrétních vzorcích. Hodnoty modul  pružnosti pro zdicí prvky a maltu jsou 
rovn ž získány ze zkoušek na konkrétních vzorcích. 

4.2.1 Mikromodel s kotevní deskou 300 x 300 x 10 mm

Výpo ty numerických model  jsou koncipovány do 3 základních ástí, které jsou ozna eny 
jako Model 1 [70], Model 2 a Model 3. Tyto modely odpovídají postupnému modelování  
a kontrole výsledných hodnot s nam enými výsledky. Modely jsou vytvo eny v programu 
ANSYS jako modely trojrozm rné a jsou modelovány jako mikromodel (podrobné vykreslení 
jednotlivých cihel a vrstev malty). 

Model 1 

Pro první modelování byl vybrán zkušební vzorek ZDIVO_5, rozm ry desky 300 x 300 mm 
a tlouš ka kotevní desky 10 mm. Po vytvo ení základního modelu byly instalovány do 
modelu p edpínací síly pomocí po áte ního p etvo ení získaného ze vztahu: 

 (3) 

Po áte ní p etvo ení je vyjád eno pom rem mezi nap tím v p edpínací ty i p a modulem 

pružnosti p edpínací ty e Ep= 185 GPa. Nap tí je vyjád eno pom rem mezi p edpínací sílou F

a plochou p edpínací ty e A = 5,309.10-4 m2 (ty  o pr m ru 26 mm).  

P edpínací síla, která je vnášena do zdiva, je uvedená v tabulce u každého zkušebního vzorku 
v Kap. 3.1, tzn, pro zkušební vzorek ZDIVO_5 je uvedena v Tab. 3.1. Soudržnost mezi 
maltou a ty í byla v pr b hu modelování zanedbána. 
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Tab. 4.3 Hodnoty nap tí a po áte ního p etvo ení ZDIVO_5 

ZDIVO_5: fk=1,663 MPa 

300 x 300 x 10 mm 

P [MPa]  [-] 

10% 28,19 1,52E-04 
20% 56,38 3,05E-04 
30% 84,58 4,57E-04 
40% 112,77 6,10E-04 
50% 140,96 7,62E-04 

V níže uvedené Tab. 4.4 jsou uvedeny maximální hodnoty deformací získané z m ení  
a maximální deformace numerického modelu p i uvažování linearity všech použitých 
materiál  a bez uvážení efektivních ploch roznášecí desky a kotevních desek. Hodnoty 
p edpínacích sil jsou voleny bezpe n  s ohledem na kvalitu vypln ní spár maltou od 10 do  
50 % z pevnosti zdiva v tlaku kolmo na ložné spáry, což odpovídá 12,5 % nap tí dosaženého 
ve svislém ezu horizontáln  p edpjatého st nového pásu. 

Tab. 4.4 Hodnoty max. deformací, Model 1 

M ené deformace Def. num. modelu 

sm r A sm r B sm r A sm r B 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10% 0,100 0,210 0,020 0,021 
20% 0,280 0,670 0,048 0,050 
30% 0,580 0,980 0,073 0,075 
40% 1,080 1,300 0,099 0,101 
50% 1,780 1,730 0,124 0,126 

Zmi ované výsledky srovnání laboratorního m ení a numerického modelu jsou stanoveny 
k maximální nam ené hodnot  na okraji kotevní desky (v p íslušném sm ru). 

Zatížení numerického modelu je rozd leno do dvou zat žovacích stav . V prvním 
zat žovacím stavu je vlastní tíha – 1.ZS. Ve druhém zat žovacím stavu je uvažováno svislé 
zatížení – 2.ZS. 

Obr. 4.1 Model 1 - srovnání, sm r A Obr. 4.2 Model 1 - srovnání, sm r B 

Z Obr. 4.1 a Obr. 4.2 je vid t, že pr b hy samotných nam ených hodnot jsou rozdílné.  
Ve sm ru A (Obr. 4.1) se maximální deformace zdiva zvyšují exponenciáln , zatímco  
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ve sm ru B (Obr. 4.2) je pr b h maximálních deformací zvyšován lineárn . Oba zmi ované 
pr b hy dosahují shody u 50 % pevnosti zdiva v tlaku dosažené pod kotevní deskou.   

Pr b hy maximálních deformací numerického modelu se chovají v obou sm rech naprosto 
stejn , kde odchylka je max. 0,002 mm, což lze považovat za zcela zanedbatelnou hodnotu. 
Srovnáním numerických model  a nam ených hodnot lze konstatovat, že jsou v obou 
sm rech naprosto odlišné. V p ípad , že skute ný modul pružnosti p edpínací ty e není  
185 GPa, ale je nižší o 10 GPa (max. odchylka uvedená výrobcem), pak se veškeré výsledné 
hodnoty deformací zvýšily o 0,001 až 0,005 mm. V porovnání s hodnotami z m ení však toto 
navýšení nemá žádný vliv na kone né deformace. 

Model 1 je zcela nevhodný pro jakoukoliv numerickou simulaci p edpínané zd né konstrukce, 
a proto je pot eba jej upravit a doplnit o vhodn  použité vstupní parametry. 

Model 2 

Následující model zohled uje efektivní plochy p sobící p i zat žování konstrukce. Efektivní 
plocha kotevní desky je p ibližn  dána pr ezem podložky utahovací matice a opsaným 
obrysem ú inné konzoly kotevní desky, která plyne z únosnosti konzoly jednotkové ší ky: 

c = tp
fy

 f jd  M0

0,5

, (4) 

tp… tlouš ka kotevní desky 

fy… mez kluzu kotevní desky 

fjd… pevnost materiálu pod kotevní deskou 

M0… díl í sou initel spolehlivosti materiálu 

Výše uvedený vztah dle [125] je b žn  užíván pro ur ení efektivní plochy patní desky 
ocelových sloup , kde se p edpokládá, že tlaková síla p enášená do základ  je rozd lena 
rovnom rn  na tuto ú innou plochu. Vstupní hodnoty byly p izp sobeny pro použití na zd né 
konstrukce. Hodnota c vyjad uje vzdálenost, která je znázorn na na Obr. 4.3. Bude-li se 
uvažovat jako materiál pod kotevní deskou zdivo, pak dle výpo tu je p edpokládaná hodnota 
efektivní plochy pro zkušební vzorek ZDIVO_5 s tlouš kou kotevní desky 10 mm,  
Aeff = 0,0442 m2. Jestliže použijeme jako vstupní hodnoty za pevnost materiálu pod kotevní 
deskou pevnost podkladové malty, pak efektivní plocha kotevní desky bude tém
dvojnásobná, Aeff = 0,08 m2, což odpovídá skute nému stavu laboratorního vzorku, a proto 
byla použita pro výpo et deformací zdiva na numerickém modelu. P vodní elementy LINK8, 
pro vyjád ení p edpínací ty e s požadovanou hodnotou po áte ního p etvo ení, byly 
nahrazeny nap tím p sobícím na efektivní ploše kotevní desky. 

Efektivní plocha horní roznášecí desky, která byla uvažována do výpo tu, byla v rozmezí 
0,243 až 0,273 m2 v závislosti na pevnosti podkladu roznášecí desky, což odpovídá p ibližn
t etin  z celkové plochy roznášecí desky.  
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efektivní plocha 
kotevní desky

ty  s dotahovací 
maticí    = 45 mm

podložka pod 
maticí    = 65 mm

c

b

h
Obr. 4.3 Schéma efektivní plochy kotevní desky o rozm rech b x h  

Zatížení numerického modelu je rozd leno do dvou zat žovacích stav . V prvním 
zat žovacím stavu je vlastní tíha – 1.ZS. Ve druhém zat žovacím stavu je uvažováno svislé 
zatížení v etn  nap tí p sobícího na kotevní desky ve sm ru A a ve sm ru B – 2.ZS.  

V Tab. 4.5 jsou uvedeny hodnoty nap tí p sobící v míst  kotevní desky na efektivní ploše  
o hodnot  0,08 m2. Dále je zde uvedena velikost p edpínací síly, která byla vnášena do zdiva 
od p edpínání. 

Tab. 4.5 Hodnoty nap tí pod kotevní deskou a p edpínací síly, ZDIVO_5 

ZDIVO_5: fk=1,663 MPa 

300 x 300 x 10 mm 

K [MPa] F [kN] 

10% 0,187 14,97 

20% 0,374 29,93 

30% 0,561 44,90 

40% 0,748 59,87 

50% 0,935 74,84 

V Tab. 4.6 jsou uvedeny maximální hodnoty deformací získané z m ení a maximální 
deformace numerického modelu p i uvažování linearity použitých materiál  v etn  uvážení 
efektivních ploch roznášecí desky a obou kotevních desek. 

Tab. 4.6 Hodnoty max. deformací, Model 2 

M ené deformace Def. num. modelu 

sm r A sm r B sm r A sm r B 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10% 0,100 0,210 0,069 0,072 
20% 0,280 0,670 0,145 0,153 
30% 0,580 0,980 0,230 0,245 
40% 1,080 1,300 0,310 0,330 

50% 1,780 1,730 0,390 0,420 

Použitím efektivních ploch roznášecích desek se maximální deformace numerického modelu 
podstatn  zv tšily. A koliv jsou deformace ve sm ru A (Obr. 4.4) z po átku blízké 
nam eným hodnotám, p esto je tento model rovn ž nedosta ující pro použití numerických 
simulací p edpínaného zdiva. 
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Obr. 4.4 Model 2 - srovnání, sm r A Obr. 4.5 Model 2 - srovnání, sm r B 

A koliv tento model není zcela vhodný pro numerické simulace p edpínaného zdiva,  
je z ejmé, že výsledky jsou do velikosti 40 % p edpínací síly ádov  shodné s nam enými 
hodnotami a již to lze považovat za velice dobré výsledky. 

Vhodným ešením by m lo být zavedení materiálové nelinearity do numerického modelu. 
Poté by výsledné hodnoty m ly být významn  vyšší a lépe se tak p iblížit výsledk m 
z m ení. 

Model 3 

Tento model je vytvo en na základ  stejných vstupních dat jako p edchozí model. Byla zde 
zachována také efektivní plocha kotevních a roznášecích desek. Navíc zde bylo uvažováno 
s materiálovou nelinearitou modelu. 

Chování zdících prvk  má v omezené oblasti zat žování tém  lineární pr b h až do chvíle 
porušení materiálu, kdy se m že objevit k ehký lom. U malty tomu tak není, jelikož její 
chování se podobá chování betonu, který vykazuje nelineární pr b h již p i nízkých 
hodnotách zat žování v tla ené oblasti. Oproti tomu v tažené oblasti dochází k rozvoji trhlin, 
a tím i ke snížení vlastností materiálu. 

Pro Model 3 byl využit pracovní diagram podkladové malty. Podkladová malta byla vybrána 
z d vodu nízké pevnosti, která se významn  podepisuje na celkové deformaci zdiva. Cihly se 
ponechaly jako lineárn  pružný materiál, protože modul pružnosti cihel se ve fázi p edpínání 
m nil pouze minimáln , tudíž by výsledky numerického modelování nijak zvláš  neovlivnil.  

Tab. 4.7 Hodnoty nap tí pod kotevní deskou a modulu pružnosti, ZDIVO_5 

ZDIVO_5: fk=1,663 MPa 

300 x 300 x 10 mm 

K [MPa] EM [GPa] 

10% 0,187 5,80E-02 
20% 0,374 4,00E-02 
30% 0,561 2,07E-02 
40% 0,748 2,07E-02 
50% 0,935 2,07E-02 
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Tab. 4.8 Hodnoty max. deformací, Model 3 

M ené deformace Def. num. modelu 

sm r A sm r B sm r A sm r B 

[mm] [mm] [mm] [mm] 

10% 0,100 0,210 0,087 0,098 
20% 0,280 0,670 0,245 0,253 
30% 0,580 0,980 0,528 0,575 
40% 1,080 1,300 0,760 0,790 
50% 1,780 1,730 1,060 1,090 

Jelikož vzorky podkladové malty byly pom rn  k ehké, nebylo možno získat pot ebné 
množství dat a tím i kone né srovnání výsledk  deformací numerického modelu a m ených 
hodnot není zcela shodné. Hodnoty modul  pružnosti podkladové malty pro p edpínací síly  
o velikosti 40 a 50 % pevnosti zdiva v tlaku byly ponechány stejné jako pro 30 % p edpínací 
sílu. Modul pružnosti podkladové matly nebyl dále snižován ani nijak upravován a z toho 
d vodu byla použita poslední zm ená hodnota modulu malty. P i snížení modul  podkladní 
malty za nam enou hranici by hodnoty neodpovídaly skute nosti a šlo by již o spekulace. 

Obr. 4.6 Model 3 - srovnání, sm r A Obr. 4.7 Model 3 - srovnání, sm r B 

Výsledky ukazují, že kone né hodnoty deformací numerického modelu ve sm ru A jsou 
tém  shodné do 30 % p edpínací síly.  Pouze v p ípad  posledních dvou hodnot (40 a 50 %) 
dochází v numerickém modelu k nižším deformacím než v m ení (nejsou známy konkrétní 
hodnoty modul  pružnosti, od vodn ní viz výše). 

Ve sm ru B jsou m ené deformace vyšší, což mohlo být zp sobeno nižším modulem 
pružnosti podkladové malty (než je použita ve sm ru A) a také p ekro ením pevnosti malty  
v tlaku. Pop ípad  výsledné rozdíly mohly nastat také od postupného p edpínání, které není 
v modelu uvažováno. Avšak zvýšené deformace z m ení lze logicky vysv tlit z výsledk
deformací v Kap. 3.1.2, která se v nuje zkušebnímu vzorku ZDIVO_5. V pr b hu m ení 
totiž došlo ve sm ru B k naklon ní kotevní desky a tím i vyšším deformacím v tomto sm ru.  

Zm nou materiálových charakteristik malty se numerický model zdiva významn  p iblížil 
m eným hodnotám. Nalezení shody mezi simulací a m ením je pom rn  náro né, vlivem 
mnoha prom nných vstupujících do výpo tu. Uvážíme-li, jak moc je zd ná konstrukce, 
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skládající se obvykle ze dvou prvk  se zcela odlišnými vlastnostmi, pro modelování složitá,  
je možno tyto výsledky považovat za zcela výborné. 

4.3 Makromodel a jeho srovnání s mikromodelem 

Vytvo ené makromodely (skute né vlastnosti zdiva nahrazeny parametry pro homogenní 
materiál) jsou vytvo eny v programu ANSYS jako modely trojrozm rné. Za ú elem stanovení 
ortotropních parametr  makromodelu byla vytvo ena zd ná st na o p dorysných rozm rech 
2,09 x 0,44 m a výšce 2,015 m jako 3D mikromodel. Použitým zdícím prvkem byla cihla plná 
pálená 290 x 140 x 65 mm a cementová malta MC10. Pro porovnání obou model  byly 
vstupní hodnoty p evzaty z diserta ní práce [70], viz Tab. 4.9 a Tab. 4.10. 

Tab. 4.9 Vstupní parametry použitých prvk  pro mikromodel [70] 

Ozn. Jednotka CIHLY MALTA 

 kg/m3 1800 2000 

E GPa 15 10 
 - 0,15 0,20 

Tab. 4.10 Vstupní parametry použitých prvk  pro makromodel [70] 

Moduly pružnosti v 

tlaku [GPa] 

Moduly pružnosti ve 

smyku [GPa] 

Poissonovy 

sou initele 

Ex = 13,958 Gxy = 3,653 vxy = 0,2023 

Ey = 14,000 Gyz = 5,562 vyz = 0,1980 

Ez = 13,838 Gzx = 4,296 vzx = 0,1977 

Kotevní desky byly použity 300 x 300 x 10 mm. Zatížení obou numerických model  je 
rozd leno do dvou zat žovacích stav . V prvním zat žovacím stavu je vlastní tíha – 1.ZS.  
Ve druhém zat žovacím stavu je uvažováno svislé zatížení v etn  nap tí p sobícího  
na kotevní desky ve sm ru A a ve sm ru B – 2.ZS. P edpínací síla p sobící na model byla 20 
kN, která byla uvažována na celou plochu kotevní desky, Aeff = 0,09 m2.  

Rozdíly jsou zcela minimální, pouze na první pohled je z ejmé, že skute né vykreslení 
jednotlivých komponent  zdiva je v míst  kotevních desek p esn jší, ale na výsledných 
hodnotách jsou tyto zm ny nepodstatné.  

Obr. 4.8 Mikromodel, sm r A Obr. 4.9 Makromodel, sm r A 
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Obr. 4.10 Mikromodel, sm r B Obr. 4.11 Makromodel, sm r B 

Tahová síla z p edpínací ty e se p es kotevní oblast p enáší do podkladní malty a odtud  
do celého zdiva. Deformace zdiva pod kotevní deskou jsou rozd leny po pr ezu nelineárn . 

P i porovnání deformací dvou základních typ  model  byly zjišt ny nepatrné rozdíly. 
Makromodel se svými vlastnostmi blíží chování betonu, emuž odpovídaly také pr b hy 
deformací. Sledované hodnoty, které byly nejv tší práv  v okolí kotveních desek, se 
rovnom rn  a pr b žn  roznášely dále do konstrukce a jejich hodnoty se snižovaly se 
vzr stající vzdáleností od kotevních desek. 

Mikromodel vytvo ený z jednotlivých cihel a malty oproti makromodelu vykazoval nepatrn
nižší maximální hodnoty pouze ve sm ru A. Deformace v t chto kritických místech se 
chovaly srovnateln  s výstupy z makromodelu. Nejvyšší koncentrace tlakových sil je 
vyvolána pod kotevní deskou a docházelo k postupnému roznesení tlakových sil s menší 
intenzitou dále do konstrukce.  

Lze íct, že oba modely jsou dostate n  vhodné. Je nutné podotknout, že tvorba makromodelu 
samotného je výrazn  jednodušší. Avšak získání vstupních parametr  je z d vodu 
homogenizace celého modelu pom rn  složité, pracné a p edevším asov  náro né. Vhodnou 
náhradou by bylo získání vstupních údaj  ve všech sm rech z laboratorních zkoušek, což 
v p ípad  mnohých stávajících staveb není zcela reálné.  
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5 Záv ry 
Hlavním cílem diserta ní práce bylo experimentální m ení a následná analýza deformací 
p edpínaného zdiva v míst  lokálního namáhání zdiva od p edp tí (v kotevní oblasti), kde 
vlivem p enosu sil z p edpínacích ty í do zdiva dochází k extrémnímu nap tí. Následn  se 
autorka zabývá stanovením vhodného postupu a výstižného numerického modelu takto 
zesílené zd né konstrukce, který má sloužit p edevším jako usnadn ní práce projektant m, 
statik m i stavitel m pro jednodušší a dostupn jší postupy nebo ešení nejen pro navrhování  
a posuzování zd ných konstrukcí, ale také lepší pochopení chování zdiva a zd ných 
konstrukcí pro provád ní rekonstrukcí, oprav a sanací zd ných objekt  bez provád ní asov
náro ných experiment . Základní sm ry výzkumu se zabývaly ur ením skute ných 
materiálových vlastností zdiva, experimentálním m ením zdiva a numerickým modelováním 
zdiva. 

V rámci této práce byly provedeny experimentální m ení p edpjatého zd ného rohu v etn
analýzy jeho deformací od p sobících p edpínacích sil. Jednotlivé zkušební vzorky byly 
postaveny o r zných pevnostech s použitím cementových a vápenných malt. Zkušební vzorky 
vykazovaly obdobné chování celého zdiva, vždy dle závislosti na velikosti kotevní desky  
a na jejich vzájemném výškovém umíst ní. U všech vzork  nerozhodovalo o velikosti 
deformací po adí p edpínání, ale p edevším umíst ní a velikost použitých kotevních desek.  

V další fázi bylo zhodnoceno chování velikosti p edpínacích sil v závislosti na použití 
velikosti symetrické a nesymetrické kotevní desky a její vliv na orientaci ke svislé ose zd né 
st ny. Dále byly na základ  numerických model  stanoveny vhodné velikosti kotevních desek 
pro p enos p edpínacích sil. U provedených model  se posuzovala p edevším deformace 
kotevní desky ve svislém sm ru, jelikož ve sm ru vodorovném docházelo k nato ení celé 
desky vlivem volné hrany zdiva. Pro srovnání experimentálního m ení s numerickými 
modely byly použity kotevní desky symetrické, kde vhodný pom r pro výb r velikosti 
kotevních desek byl stanoven 1:7,5, kdy došlo ke snížení deformací samotné desky. V p ípad
použití nesymetrických kotevních desek je nutné pom r dodržet k delší hran  kotevní desky  
a dbát na orientaci ke svislé ose zd né st ny nebo jiného zd ného prvku. 

V záv ru byly provedeny numerické modely p edpjatého zd ného rohu v podob  mikro a 
makromodelu. Mikromodel byl rozd len do t í etap, kde pro každou etapu bylo provedeno 
srovnání s m enými hodnotami a stanovení, zda je p íslušný model vhodný i nikoliv.  
V kone né fázi byl Model 3 ozna en jako dosta ující pro získání pot ebného chování zdiva  
v pr b hu p edpínání. P i srovnání obou model  výsledné deformace vykazovaly shodné 
hodnoty pouze ve sm ru A, kde byla nepatrná odchylka, která nem la zásadní vliv  
na kone né výsledky. Doporu ením je pro modelování p edpínaného zdiva použití 
mikromodelu z d vodu výstižnosti modelu a nižší asové náro nosti. asová náro nost  
a pracnost makromodelu je výrazn  vyšší, jelikož se nevyhne tvorb  detailního mikromodelu 
pro homogenizaci vstupních dat. V p ípad  stanovení trhlin v modelu je vhodné použít 
kone ný prvek SOLID65. 
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