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Abstrakt 

Tato práce se zabývá možnostmi modelování interakce zděných klenbových mostních 
konstrukcí s materiálem zásypu v inženýrských aplikacích. Hlavním cílem práce je vývoj 
numerického modelu konstrukce vystihujícího s dostatečnou přesností skutečné chování mostu a jeho 
spolupůsobení se zeminou náspu na úrovni použitelné v běžné inženýrské praxi. V článku jsou 
uvedeny základní předpoklady, definice modelu interakce zeminy s klenbou a rozbor dosažených 
výsledků. 
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Abstract 

The paper deals with modeling of soil-structure interaction of buried masonry arch bridges. 
The main scope of this work is developing of a numerical model with sufficient accuracy for 
engineering applications. Basic presumptions, numerical model definition and analyses of results are 
introduced in the paper. 
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 1 ÚVOD 
Zděné klenbové mosty s přesypávkou jsou jedním z nejstarších druhů trvalých mostů. Stavba 

zděných klenbových mostů je z řemeslného hlediska relativně jednoduchá, jejich únosnost 
a trvanlivost je však při správném provedení značná. Dlouhou dobu byly tyto mosty jedinou 
alternativou k mostům dřevěným, jejichž trvanlivost je však významně nižší. Uvedené skutečnosti 
byly důvodem rozsáhlého rozšíření těchto mostů jak po světě, tak i na území ČR. Zděné klenbové 
konstrukce začaly být vytlačovány až s nástupem moderních trvalých konstrukčních materiálů, 
tj. oceli a betonu, přičemž poslední běžné aplikace těchto konstrukcí spadají přibližně do 30. let 
minulého století.  

V současné době lze odhadovat, že celkový počet aktivně užívaných zděných klenbových 
mostů na komunikační síti v ČR se pohybuje kolem 10.000, přitom průměrné stáří jednotlivých 
mostů přesahuje 100 let (zdroj systém BMS – http://bms.vars.cz). Uvážíme-li předpokládanou 
životnost konstrukce 100 let, vývoj zatížení dopravou po dobu jejich užívání a stávající stav 
dlouhodobé údržby mostních konstrukcí, je zřejmé, že tyto mosty vyžadují, nebo v nejbližší době 
budou vyžadovat, zásadní opravu, zesílení, či dokonce náhradu novou konstrukcí. 

                                                                                                                                                                   
1  Ing. Michal Drahorád, Ph.D., Katedra betonových a zděných konstrukcí, Fakulta stavební, České vysoké učení 

technické v Praze, Thákurova 7, 166 29  Praha 6, e-mail: michal.drahorad@fsv.cvut.cz. 
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S ohledem na výše uvedený počet aktivně užívaných klenbových mostů jistě budou finanční 
náklady na jejich opravu vysoké a s ohledem na současný stav veřejných financí nebude možné 
všechny nevyhovující mosty nahradit novými ani je v nejbližší době opravit. Ve světle těchto 
skutečností proto nabývá na významu stanovení skutečného stavu a únosnosti, resp. zatížitelnosti, 
zděných klenbových mostů. V souvislosti s touto úlohou jsou klíčovými záležitostmi správný 
konstrukční model zděné klenby a správná implementace jejího spolupůsobení s materiálem zásypu. 

 2 TYPICKÉ USPOŘÁDÁNÍ A STATICKÉ PŮSOBENÍ KONSTRUKCE 
Zděný klenbový most (viz Obr. 1 a 2) je tvořen zděnou klenbovou konstrukcí (kamennou nebo 

cihelnou), zásypem a bočními (poprsními) zídkami ohraničujícími materiál zásypu. Na materiálu 
zásypu je provedena vozovka, boční zídky zpravidla přecházejí do parapetních zídek a křídel. Zásyp 
konstrukce je zpravidla tvořen dobře zrněným nenamrzavým materiálem, izolace proti vodě je 
obvykle tvořena jílovou vrstvou. V pozdější době byly v prostoru pod vozovkou za účelem zvýšení 
únosnosti zřizovány roznášecí železobetonové desky. Touto problematikou se však tento příspěvek 
nezabývá. 

 
Obr. 1: Typické uspořádání zděného klenbového mostu – pohled 

 
Obr. 2: Typické uspořádání zděného klenbového mostu – příčný řez 

Z konstrukčního hlediska je hlavním nosným prvkem konstrukce zděná klenba, která 
podporuje celou konstrukci zásypu a boční zídky. Klenba je v patách vetknuta do opěr a základů, 
které jsou zpravidla provedeny z kamenné rovnaniny nebo jsou zděné, založení klenbových mostů 
bývá plošné, případně na roštu z dřevěných pilot. Na klenbě jsou zpravidla provedeny poprsní zídky, 
které klenbu ve svislém směru u okraje ztužují. V příčném směru jsou poprsní zídky namáhány 
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zemním tlakem a vodorovnými účinky dopravního zatížení, což způsobuje příčné namáhání klenby a 
obvykle vede ke vzniku podélných trhlin rovnoběžných s volným okrajem klenby. 

Ze statického hlediska je zpravidla nevhodné modelovat klenbovou konstrukci jako 
prostorovou (objemové nebo plošné prvky spolupůsobící v příčném směru), protože existuje velká 
nejistota v příčném působení zdiva konstrukce. Navíc je prostorová úloha složitá z hlediska zadání 
modelu a správného vyhodnocení výsledků. V inženýrské praxi se proto obvykle používá modelů 
konstrukce v podélném směru (řezu), kdy je celá klenba nahrazena klenbovým pasem jednotkové 
šířky s uvažováním vlivu zásypu a okolního zemního prostředí v tomto výseku. Z hlediska typologie 
lze rozlišit modely prutové (Obr. 3), plošné (tvořené plošnými prvky - ve svislém řezu) a 
kombinované (tvořené plošnými a prutovými prvky – Obr. 4) – podrobně např. [2]. Rozhodujícím 
článkem modelu z hlediska chování je implementace interakce zeminy zásypu a klenbové konstrukce, 
resp. definice vlastností materiálu zásypu. 

 
Obr. 3: Prutový model klenbové konstrukce 

 
Obr. 4: Kombinovaný model klenbové konstrukce tvořený plošnými a prutovými prvky 

 3 ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ INTERAKCE ZÁSYPU A KONSTRUKCE 
Interakci zemin s klenbovou konstrukcí v podélném řezu (viz výše) lze modelovat v zásadě 

dvěma způsoby. Prvním je modelování materiálu zásypu a jeho spolupůsobení s klenbou vhodnými 
plošnými (příp. prutovými) prvky v jeho skutečné geometrii a vlastnostech (zejména nelineárních), 
druhým je vhodná náhrada působení zásypu jinými metodami (např. náhradním silovým zatížením). 
Hlavní zásadou při tvorbě numerického modelu přitom zůstává, aby jeho chování odpovídalo 
skutečnému chování modelované konstrukce. 

První uvedený způsob, tedy kompletní numerický model materiálu zásypu a klenby (viz např. 
Obr. 4), poskytuje obecně lepší výsledky, v nichž jsou při správném zadání automaticky zahrnuty 
vlivy výstavby a provozu mostu (míra překonsolidace zásypu, roznášení dopravního zatížení 
materiálem zásypu, apod.). Klíčovým faktorem je volba vhodných materiálových modelů zeminy 
(např. hypoplastický, mohr-coulombův) a zdiva (nelineární model materiálu zahrnující změnu tuhosti 
konstrukce v závislosti na jejím namáhání) a definice styčné spáry mezi zeminou a řádově tužší 
zděnou klenbou. Pro správné nastavení materiálových modelů je obvykle potřeba provedení alespoň 
základního diagnostického průzkumu, odebrání vzorků a provedení základních zkoušek materiálů. 
Z hlediska inženýrských aplikací je hlavní nevýhodou tohoto modelu celková složitost a skutečnost, 
že jej zpravidla není možné sestavit v běžně používaných programech pro analýzu stavebních 
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konstrukcí. Celá situace je zpravidla navíc komplikována chabými znalostmi o konstrukci, kdy jsou 
obvykle známy jen vnější rozměry konstrukce a ostatní rozměry (mocnost zásypu, tloušťka klenby, 
tloušťka křídel, atd.) je nutno odhadovat. Uvedené skutečnosti a nejistoty ve vstupních parametrech 
materiálových modelů použití komplexního modelu konstrukce značně komplikují. Výsledky 
výpočtu jsou tak z uvedených důvodů zatíženy nepřesnostmi, jejichž velikost lze zpravidla jen 
odhadovat. To staví výsledky získané těmito modely na úroveň výsledků modelů zjednodušených.  

Druhý způsob modelování, tedy vhodnou náhradu působení zásypu, lze realizovat celou řadou 
způsobů. Nejvíce používanými metodami jsou náhrada působení zásypu silovým, deformačně 
závislým, zatížením a náhrada působení zásypu pružným podepřením klenbové konstrukce na 
zasypaných částech, přičemž tuhost podepření je závislá na velikosti a směru zatlačení deformované 
klenbové konstrukce do zásypu. Stanovení velikosti náhradního zatížení nebo tuhosti podepření 
přitom zpravidla vychází ze zavedených postupů mechaniky zemin, příp. z provedených zkoušek. 
Výhodami těchto modelů jsou značné zjednodušení celé úlohy z hlediska výpočtu a aplikace 
ověřených postupů při stanovení působení zásypu s klenbovou konstrukcí. Nevýhody lze spatřovat 
jednak ve složitější implementaci proměnných zatížení (resp. tuhosti) do výpočtu v rámci běžných 
projekčních programů a jednak v omezených možnostech aplikace modelu v případě obecného 
materiálu zásypu (soudržné zeminy). Další drobnou nevýhodou modelu je způsob zavedení 
proměnného zatížení působícího na povrchu vozovky, jehož působení je nutno stanovit odděleně, 
např. vhodnými metodami mechaniky zemin. 

Řadu výše uvedených nevýhod náhrady působení zásypu klenby lze v případě běžných 
inženýrských aplikací odstranit vhodnými opatřeními, např. předepsáním použití konkrétního 
materiálu zásypu konstrukce. Při výběru vhodné metody náhrady působení zásypu se pak uplatní 
i celkové charakteristiky mostu. Protože zděné klenbové konstrukce mají vysokou reálnou tuhost 
(maximální deformace konstrukce jsou v řádu jednotek milimetrů), je pro modelování zásypu klenby 
zvolena náhrada působení zásypu silovým, deformačně závislým zatížením. 

 4 NAVRŽENÝ MODEL PŮSOBENÍ ZÁSYPU V INŽENÝRSKÝCH 
APLIKACÍCH 

 4.1 Všeobecně 
Při stanovení náhradního působení materiálu zásypu v inženýrských aplikacích se zpravidla 

používají klasické postupy mechaniky zemin. Zásyp klenbové konstrukce je v naprosté většině 
aplikací tvořen dobře zrněným nesoudržným a nenamrzavým materiálem, což zajišťuje vhodné 
chování konstrukce při provozu a zároveň značně zjednodušuje modelování jeho chování. 
Při stanovení materiálových charakteristik zásypu je z inženýrského hlediska nutno uvažovat nejhorší 
možné charakteristiky materiálu z hlediska dlouhodobého chování konstrukce (proměnná hladina 
spodní vody, proměnný stupeň saturace, míra ulehlosti atd.) a jejího nejnepříznivějšího možného 
zatížení. Z tohoto důvodu se v modelu zeminy uvažují zpravidla efektivní charakteristiky, přičemž 
soudržnost c‘ se zhusta zanedbává. 

 Působení zásypu klenby lze z hlediska modelu konstrukce rozdělit na několik samostatných 
částí, které působí současně na materiálově nelineární model klenby, a to v závislosti na jejím tvaru 
(viz např. [1]): 

 Zatížení materiálem zásypu (svislé i vodorovné) v klidovém stavu 

 Zatížení od dopravy (svislé i vodorovné) 

 Reakce od zatlačení konstrukce (vodorovné) 

 4.2 Působení zásypu v klidovém stavu 
Při modelování působení zásypu na nosnou konstrukci v klidovém stavu (stav konstrukce 

zatížené pouze stálým zatížením) se předpokládají zcela minimální deformace konstrukce a 
vodorovné účinky zatížení fh se uvažují jako klidové (viz Obr. 5). Účinky zatížení fv působícího ve 
svislém směru se rovnají vlastní tíze materiálu nadloží, která je závislá na mocnosti přesypávky a 
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objemové tíze zeminy z. Ve vodorovném směru se zatížení fh stanoví v závislosti na svislém napětí 
v zemině od vlastí tíhy gz a součiniteli zemního tlaku v klidu K0.  

S ohledem na obecně známé deformační chování zemin a jejich „strukturní paměť“ lze 
konstatovat, že zásadním faktorem ovlivňujícím náhradní zatížení konstrukce v klidovém stavu je 
míra zhutnění (překonsolidace) materiálu zásypu (viz Obr. 6 a publikace [7]). Toto zhutnění vzniká 
během výstavby konstrukce, kdy je materiál zásypu klenby hutněn na napětí hut. 
Míra překonsolidace je potom vyjádřena součinitelem překonsolidace OCR.  

 
v

vOCR


 max,  (1) 

Součinitel OCR vyjadřuje poměr maximálního svislého napětí v,max dosaženého v celé 
historii konstrukce (zásypu) ke svislému napětí v aktuálním stavu v (zpravidla napětí od vlastní tíhy 
nadloží gz). Vlivem maximálního svislého napětí v,max, které na zeminu v minulosti působilo, totiž 
došlo k modifikaci vnitřní struktury zeminy a její chování v oboru napětí menších než v,max je potom 
silně odlišné od chování normálně konsolidované zeminy (N.C.), tj. materiálu se součinitelem 
OCR = 1,0 (viz Obr. 6). Maximální svislé napětí v,max dosažené v historii zásypu se pro stanovení 
součinitele OCR uvažuje jako větší z hodnot svislého napětí od hutnění hut a svislého napětí od 
vlastní tíhy zeminy gz. 

 

vv Bf   

hh Bf   

Obr. 5: Náhradní zatížení materiálem zásypu 
klenbového pasu šířky B v klidovém stavu 

 
Obr. 6: Vliv překonsolidace na chování 
zeminy (N.C. normálně konsolidovaná, 

O.C. překonsolidovaná) 

Z úrovně počáteční napjatosti (definované součinitelem OCR) je v závislosti na efektivním 
úhlu vnitřního tření ‘ stanoven součinitel bočního tlaku v klidu K0,OC, a to podle vztahu (2). 
Při stanovení součinitele K0,OC současně platí, že jeho maximální hodnota je rovna součiniteli 
pasivního zemního tlaku Kp stanoveného pro příslušný materiál zásypu (viz kapitola 4.4). 

 'sin
,0 )'sin1(  OCRK OC   ≤  Kp (2) 

Hodnoty vodorovného napětí v zásypu h (resp. vodorovného zatížení konstrukce fh) jsou 
potom stanoveny na základě mocnosti zásypu, resp. na velikosti svislých napětí v zemině v = gz 
podle vztahu (3). 

 
vgzh KK   00
 (3) 

Příklad stanovení součinitelů OCR, K0 a průběhy vodorovného zatížení fh v hutněném zásypu 
v závislosti na hloubce pod terénem a napětí od hutnění hut je uveden na Obr. 7. Získané výsledky 
jsou v souladu s dalšími autory, kteří se problematikou zabývali (viz [5] a [6]). 



12 

 
Obr. 7: Příklad stanovení klidového vodorovného napětí h s vlivem překonsolidace  

(O.C.) v hutněném zásypu (hut = 20 kPa) a jeho porovnání s průběhem  
pro normálně konsolidovanou zeminu (N.C.) 

 4.3 Působení zásypu při proměnném zatížení dopravou 
Proměnné zatížení dopravou je pro klenbové mosty (zejména malých rozpětí) charakteristické 

svým rychlým průběhem a zpravidla velmi krátkým trváním. Z hlediska zatížení zeminy se jedná 
o zatížení okamžité, v případě saturované zeminy je zatížení dopravou zpravidla klasifikováno jako 
zatížení nedrénované (neodvodněné). 

Proměnné zatížení dopravou působí na povrchu zásypu, kde je v naprosté většině případů 
provedena konstrukce vozovky. Konstrukce vozovky je tvořena krytem vozovky a zpevněnými 
podkladními vrstvami, jejichž základní funkcí je roznesení (distribuce) zatížení F z kontaktní plochy 
kola vozidla Aw do zeminy zásypu klenby. Minimální tloušťka vozovkového souvrství je podle 
předpisu platného v ČR (Technické podmínky TP170 – MD ČR) cca 400 mm. Při uvážení základní 
návrhové tíhy kola 150 kN a dotykové ploše Aw o rozměrech 0,4 x 0,4 m (viz model zatížení 1 
v ČSN EN 1991-2) je kontaktní napětí na spodním líci vozovkového souvrství cca 130 kPa. Toto 
napětí se přibližuje reálným hodnotám napětí hut dosahovaným při hutnění zásypu konstrukce 
běžnými prostředky (např. vibrační pěch), a lze proto předpokládat, že chování zásypu bude v oboru 
působení proměnného zatížení dopravou přibližně lineární (viz Obr. 6). 

 
Obr. 8: Distribuce proměnného zatížení od dopravy na konstrukci klenby a stanovení šířky pasu B 
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Z uvedených skutečností plyne, že pro stanovení distribuce dopravního zatížení na klenbovou 
konstrukci lze s dostatečnou přesností použít metod založených na předpokladu lineárního chování 
materiálu zásypu. V inženýrské praxi se nejvíce používá silně zjednodušeného a konzervativního 
předpokladu lineárního roznášení zatížení materiálem zásypu klenby pod úhlem (90° – ‘) – viz 
Obr. 8. Roznášení zatížení vozovkovými vrstvami se uvažuje pod úhlem 45°. Distribuce svislého 
zatížení fv,dopr musí splnit podmínku, aby výslednice zatížení působila v místě aplikace kolového 
tlaku. Ve vodorovném směru se působící zatížení fh,dopr stanoví ze vztahu (4). 

 doprvdoprh fKf ,0,   (4) 

Pro stanovení distribuce dopravního zatížení na klenbu lze využít i další modely (např. 
Boussinesque formula), vždy je však nutné uvážit vliv okrajových podmínek, tj. vliv řádově tužšího 
„podloží“ tvořeného klenbou nacházející se v malé hloubce pod terénem. To však není, s ohledem na 
proměnnou hloubku tuhého podloží, obecně snadné. 

 4.4 Působení (reakce) zásypu při deformaci konstrukce 
Je obecně známo, že deformací klenbové konstrukce, tj. jejím zatlačováním/oddalováním 

do/od materiálu zásypu, se mění náhradní silové působení zásypu na klenbu (viz např. [8]). Nejsnáze 
lze tyto změny popsat teorií zemních tlaků známou z mechaniky zemin, resp. metodou závislých 
tlaků (viz [8]). Pro interakci zásypu klenby s nosnou konstrukcí (klenbou) se přitom předpokládá, že 
deformací klenby je ovlivněna pouze vodorovná složka zatížení zeminou fh (přitom je soudržnost c‘ 
zanedbána). Svislé zatížení zásypem fv zůstává i během deformace klenby konstantní, rovné zatížení 
od vlastní tíhy zásypu klenby fgz. 

Extrémní (mezní) náhradní silové zatížení klenby zásypem je přitom dáno maximálními 
možnými vodorovnými tlaky, které může zemina přenést. Tyto tlaky jsou obecně závislé na 
vlastnostech materiálu zásypu. Protože materiál zásypu klenby je tvořen nesoudržnými zeminami, 
jsou pro stanovení mezních vodorovných tlaků využity klasické vztahy odvozené z Rankinovy teorie 
zemních tlaků a odpovídají smykovým únosnostem na kritických smykových plochách. Minimální 
hodnota vodorovného zatížení fh,min přitom odpovídá aktivnímu zemnímu tlaku (součinitel Ka) podle 
vztahu (5), hodnota maximální fh,max potom pasivnímu zemnímu tlaku (součinitel Kp) podle vztahu 
(6).  

 BKf vah  min,
 (5) 

 BKf vph  max,
 (6) 

Velikosti mezních součinitelů zemních tlaků Ka a Kp pro nesoudržné zeminy podle Rankinovy 
teorie jsou definovány vztahy (7) a (8). 
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Obecně je velikost vodorovného zatížení, resp. příslušného součinitele bočního tlaku K, 
závislá na zatlačení konstrukce (klenby) do zásypu – viz Obr. 9. Zatlačení do zásypu se obvykle 
definuje relativní hodnotou u/h, vztaženou k mocnosti (výšce) zásypu h v daném místě. Absolutní 
hodnota deformace (zatlačení) konstrukce do zásypu pro plnou aktivaci pasivního tlaku je přitom cca 
5-krát větší než deformace pro plnou aktivaci aktivních hodnot bočního tlaku. Křivka závislosti 
bočního tlaku na zatlačení konstrukce do zásypu je pro normálně konsolidovanou zeminu (OCR = 1) 
uvedena na Obr. 9. 
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Obr. 9: Obecný průběh závislosti součinitele bočního tlaku na relativním zatlačení  

klenby do zásypu (normálně konsolidovaná zemina) 

Pro účely výpočtu je obecná křivka z Obr. 9 nahrazena multi-lineární závislostí podle [4].  

Z hlediska konstrukce a působení zásypu má zásadní význam pro hodnoty vodorovného tlaku 
při zatlačení konstrukce hutnění zásypu během výstavby a provozu (definované součinitelem OCR), 
které zásadně ovlivňuje hodnoty součinitele bočního tlaku v klidu K0. Základní křivka závislosti 
bočního tlaku na zatlačení (OCR = 1 v Obr. 10) je proto modifikována s ohledem na počáteční 
hodnoty K0 stanovené podle kap. 4.2. Modifikace je provedena tak, že pro stanovený součinitel K0 se 
vyhledá odpovídající relativní zatlačení do zeminy (u/h)0 a část křivky mezi nulovým zatlačením a 
hodnotou (u/h)0 se odstraní. Hodnota Ka a odpovídající poměrné oddálení od zeminy (u/h)a přitom 
zůstává zachováno (je konstantní pro všechny hodnoty OCR). Příklady průběhů modifikovaných 
křivek pro různé hodnoty OCR, resp. různé hodnoty K0, jsou uvedeny na Obr. 10. 

 
Obr. 10: Závislosti součinitele vodorovného tlaku K na zatlačení do zeminy  

pro různé hodnoty OCR (počáteční hodnoty K0) 

 5  IMPLEMENTACE MODELU ZÁSYPU DO MODELU KONSTRUKCE 
Protože odpor zeminy zásypu proti zatlačení je pro výše uvedený model nelineární, vede jeho 

použití k nutnosti použití nelineární analýzy konstrukce. Tato skutečnost není při výpočtu na závadu, 
protože i model vlastní klenby je materiálově nelineární a probíhá tedy po krocích. 

V jednotlivých (lineárních) krocích výpočtu se vždy stanoví deformace konstrukce od zatížení 
a z ní relativní zatlačení/oddálení klenby do/od materiálu zásypu. Na základě dosažené relativní 
deformace materiálu zásypu se stanoví odpovídající součinitel bočního tlaku K a z něj potom 

u/h

K

Ka

K0

Kp

+-

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

‐0,01 0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

So
u
či
n
it
el
 v
o
d
o
ro
vn
éh
o
 tl
ak
u
 [‐
]

Relativní zatlačení do zeminy [‐]

36.30

21.05

10.53

2.63

1



15 

odpovídající náhradní vodorovné zatížení zděné klenbové konstrukce. Upravená hodnota bočního 
zatížení fh se potom zavede do dalšího kroku výpočtu. Kritériem pro ukončení iteračního výpočtu je 
dosažení dostatečně malé změny bočního zatížení fh mezi krokem i a (i+1). Konvergence metody je 
vzhledem k charakteru problému a obvyklým napjatostním poměrům v konstrukci rychlá. Příklad 
konvergence implementované metody je uveden na Obr. 13. 

Jak vyplývá z výše uvedeného textu, je implementace modelu zásypu do konstrukčního 
modelu nosné konstrukce jednoduchá, pro jednodušší varianty běžně používaných inženýrských 
aplikací ji lze nahradit manuální změnou bočního zatížení zaváděného do statického výpočtu 
konstrukce.  

V rámci práce na níže uvedeném grantovém projektu byla tato metoda interakce 
implementována do jednoduchého programu vytvořeného autorem, který používá prutovou variantu 
metody konečných prvků pro rovinnou analýzu klenbových konstrukcí. Vlastní model klenby je 
materiálově nelineární a zohledňuje rozevírání trhliny ve zděném průřezu. Závislost součinitele 
vodorovného tlaku K na zatlačení do zeminy se stanovuje zvlášť pro každý uzel modelu konstrukce, 
při uvážení individuální výšky zásypu a příslušné hodnoty součinitele OCR.  

Pro ilustraci rychlosti konvergence popsané metody je provedena numerická analýza 
segmentové klenbové konstrukce světlosti s = 4,5 m s přesypávkou mocnosti minimálně 0,5 m (viz 
Obr. 11) podle kritérií uvedených v [3]. Zatížení konstrukce je bodové F = 50 kN působící ve středu 
rozpětí (ve vrcholu) klenby. Výsledné deformace po 8-mi krocích výpočtu jsou uvedeny na Obr. 12, 
vývoj zatlačení konstrukce klenby do zásypu v místě největší vodorovné deformace (viz Obr. 11) je 
uveden na Obr. 13. Z průběhu zatlačení je patrné, že po 8-mi krocích výpočtu jsou deformace již 
ustáleny a výpočet je ukončen. 

 
Obr. 11: Geometrie klenbového mostu 

 
Obr. 12: Deformace konstrukce 

 
Obr. 13: Vývoj zatlačení konstrukce do zásypu v průběhu analýzy konstrukce 
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 6  ZÁVĚR 
V rámci práce na níže uvedeném grantovém projektu byl definován model interakce 

hutněného zásypu s přesypanou zděnou klenbovou konstrukcí. Uvedený model byl implementován 
do numerického modelu konstrukce a je v současnosti ověřován v praxi. 
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