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Anotace 

Hlavní náplní předložené disertační práce je aplikace prostorových konečných prvků 

pro řešení interakce základů s podložím. Analytické vztahy pro řešení interakce základu 

s podložím, v minulosti odvozené různými českými i světovými autory, bylo možné vyřešit 

jen pro některé jednoduché tvary základů a průběhy zatížení. Proto často bývají analytická 

řešení nahrazována řešením numerickým. 

S využitím experimentálního zařízení byla v roce 2016 realizována sada 

experimentálních zatěžovacích zkoušek drátkobetonových desek. Sadu experimentálních 

zatěžovacích zkoušek tvořily čtyři betonové desky shodných rozměrů, uložených na 

stejném podloží. Desky se lišily především v množství drátků přidávaných do betonu. 

Pro všechny experimentální zkoušky byla provedena numerická analýza na bázi 

metody konečných prvků (MKP). V rámci disertační práce byly vytvořeny 3D numerické 

modely desky s využitím konečného prvku, který umožnil nelineární výpočet betonových 

konstrukcí, vznik plastických deformací, zohlednění vlivu výztuže i vlivu trhlin. Také 

numerický model podloží byl tvořen 3D konečnými prvky. V 3D numerických modelech, 

v nichž je podloží modelováno jako lineární pružné homogenní izotropní kontinuum, jsou 

výsledky značně závislé na volených parametrech vstupujících do výpočtu - např. velikost 

modelované oblasti představující podloží, volba okrajových podmínek či velikost 

konečnoprvkové sítě. To lze částečně řešit využitím nehomogenního pružného 

poloprostoru, v němž je jiná koncentrace svislého napětí v ose základu než v poloprostoru 

homogenním a hodnota modulu přetvárnosti se zvětšuje s rostoucí hloubkou. V rámci 

disertační práce byla interakce základové konstrukce s podložím řešena analýzou 

prostorového numerického modelu, v němž bylo aplikováno analytické řešení 

nehomogenního poloprostoru (odvozené Ohdem v roce 1939) nalezené během rešerše 

světové odborné literatury.  

 

Klíčová slova 

Základové konstrukce, interakční modely, interakce základ – podloží, 3D model MKP, 

homogenní poloprostor, nehomogenní poloprostor. 

 

 

 

 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

5 

Annotation 

Application of 3D finite elements for solving of subsoil-structure interaction is the 

main focus of the doctoral thesis. Analytical equations for solving of subsoil-structure 

interaction, in the past derived by various Czech and foreign authors, were solved only for 

simple shapes of foundation and load. Therefore, the analytical solutions are often replaced 

by numerical solutions. 

A set of experimental loading tests of steel-fibre reinforced concrete was realized in 

2016 using the unique experimental equipment. A set of experimental loading tests contain 

of the same dimensions four concrete slabs on the same subsoil. Slabs differed mainly in 

the amount of wires added to concrete. 

Numerical analysis based on the finite element method (FEM) was performed for the 

entire set of experimental loading tests. Within the doctoral thesis were created 3D 

numerical models of slabs using finite element which enabled non-linear analysis of 

concrete structures, the formation of plastic deformation or taking into account the 

influence of the reinforcement and the influence of crack. The numerical model of the 

subsoil was also created by the 3D finite elements. In the 3D numerical models in which 

the subsoil was modelled as a linear elastic homogeneous isotropic continuum, the results 

are greatly dependent on the chosen parameters entering into the calculation. These 

parameters are eg. the size of the modelled area representing the subsoil, the choice of 

boundary conditions or the mesh size. This can be partly solved by using inhomogeneous 

elastic half-space in which the concentration of stress in the vertical axis of the foundation 

is different from the concentration in the homogeneous half-space. The modulus of 

deformation increases with increasing depth in inhomogeneous elastic half-space. Within 

the doctoral thesis the subsoil-structure interaction was solved by analyses of numerical 

model, in which was applied analytical solutions of inhomogeneous half-space (Ohde, 

1939) found during background research world scientific literature. 

 

Keywords  

Foundation structure, subsoil-structure interaction, 3D FEM elements, homogeneous half-

space, inhomogeneous half-space. 
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1 ÚVOD 

Navrhování a posuzování základových konstrukcí je mezioborovou problematikou, 

v níž se kloubí poznatky oborů zabývajících se mechanikou zemin, zakládáním staveb, 

stavební mechanikou a navrhováním samotných betonových konstrukcí. Chování reálných 

staveb je ovlivněno třemi částmi statického celku, které se vzájemně ovlivňují. Jedná se  

o samotnou nadzákladovou konstrukci, základ a základovou půdu. Složitost statického 

řešení interakce základové konstrukce s podložím, která je předmětem disertační práce, 

spočívá hned v několika aspektech. Tím je např. volba výpočtového modelu, vliv 

fyzikálně-nelineárního chování konstrukce, a také spolupůsobení horní stavby se 

základovou konstrukcí. Vliv fyzikálně-nelineárního chování konstrukce se projeví 

celkovým snížením tuhosti betonové konstrukce způsobené zejména vznikem trhlin  

v tažených vláknech betonového průřezu. Jednoznačnému řešení takové úlohy brání zatím 

nedostatečný teoretický základ zkoumané problematiky, neexistující vhodný softwarový 

nástroj a také menší míra přesnosti vstupních údajů spojených s popisem vlastností  

a chováním základové půdy, která je materiálem přirozeným a její vlastnosti nelze 

jednoznačně určit v celé řešené oblasti. 

Pro získání spolehlivých výsledků interakce základové konstrukce s podložím je 

optimální kombinace experimentálních testů, laboratorních i polních zkoušek  

a numerického modelování. Zmíněná kombinace byla využita také v předložené disertační 

práci. S využitím experimentálního zařízení byla v roce 2016 realizována sada 

experimentálních zatěžovacích zkoušek drátkobetonových desek. Pro tyto zkoušky byla 

v programovém systému ANSYS provedena numerická analýza na bázi metody konečných 

prvků (MKP) s použitím prostorových konečných prvků. Problémy ovšem jsou například 

ve výstižném stanovení velikosti a tvaru modelu podloží, velikosti konečnoprvkové sítě 

nebo volbě okrajových podmínek. Zmíněné problémy mohou nejen komplikovat  

a prodlužovat statický výpočet, zvyšovat objem dat a klást větší nároky na výpočetní 

techniku, ale mohou také nepříznivě ovlivňovat výsledky. V předložené disertační práci je 

věnována zvláštní pozornost nehomogennímu modelu podloží, jehož významnou předností 

je to, že hodnota modulu přetvárnosti se zvětšuje s rostoucí hloubkou. 

Numerickým modelováním interakční úlohy základové konstrukce s podložím se 

autorka předložené disertační práce zabývá od roku 2013. Pro úplnost se uvádí, že 

výsledky vědecko-výzkumné činnosti, projektů či publikační výstupy dokumentující 

postupný vývoj týkající se předkládané disertační práce, jsou z většiny spjaty s rodným 

příjmením autorky disertační práce – Labudková, [112] až [166]. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Cílem disertační práce bylo provést analýzu interakce základové konstrukce  

s podložím tak, aby mohly být získané poznatky v budoucnu využity pro sestavení 

metodiky výpočtových modelů pro řešení interakce základu s podložím. Disertační práce 

se zaměřovala především na: 

• validaci vhodnosti využití programového systému ANSYS, vhodnosti využití 

prostorových konečných prvků a srovnání výsledků s dalšími výpočetními programy, 

v nichž lze řešit interakci základů s podložím; 

• validaci predikce vhodnosti použití modelu nehomogenního poloprostoru  

a podrobnější prostudování odvození rovnic nehomogenního poloprostoru vstupujících 

do numerických analýz; 

• verifikaci zvoleného výpočtového postupu na výsledcích experimentů 

vláknobetonových modelů základových desek, které byly podrobeny zatěžovacím 

zkouškám v rámci projektu GAČR (16-08937S); 

• vyhodnocení parametrické studie zahrnující vliv jednotlivých parametrů na výsledky 

interakce základů s podložím, která byla v rámci předložené disertační práce 

vytvořena na základě několika experimentálních zkoušek různých vláknobetonových 

desek. 
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3 STAV POZNÁNÍ PROBLEMATIKY INTERAKCE 

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE S PODLOŽÍM 

Při vytváření modelu podloží lze využít tzv. teorii pružného poloprostoru. V pružném 

poloprostoru je možné pro jednoduché typy zatížení odvodit analytické vztahy výpočtu 

deformace a napětí. Zatížení poloprostoru osamělou silou, která působí kolmo na povrch 

poloprostoru, první vyřešil Boussinesq již v roce 1885, kdy publikoval před vydáním své 

knihy článek, v němž uvedl část svého řešení – a to řešení pro zatížení svislé [17]. 

Nezávisle na něm podal řešení tohoto problému pro zatížení působící v obecném směru 

Cerruti [22]. Pod vlivem Cerrutiho práce doplnil Boussinesq své výsledky ještě před 

vydáním knihy také o vliv zatížení působící v obecném směru, přičemž postup jeho řešení 

je v podstatě odlišný od řešení Cerrutiho. Boussinesq při odvozování vycházel z podmínek 

rovnováhy formulovaných ve složkách posunu a z vyřešené deformace poloprostoru pak 

odvodil jeho napjatost, zatímco Cerruti [22] postupoval přímou integrací, tzv. metodou 

Bettiho recipročního teorému. Cerruti je častěji uváděn v souvislosti s řešením napjatosti 

poloprostoru zatíženého vodorovnou (smykovou) sílou, protože jak je uvedeno v [34], tato 

část jeho řešení má prioritu před řešením Boussinesqua.  Cerrutiho i Boussinesqovo řešení 

byla odvozena na základě předpokladu, že model podloží je tvořen pružným homogenním 

a izotropním tělesem tvořeným látkou, pro kterou platí Hookův zákon. Mnohými autory 

byla přibližně od roku 1930 rozpracována také řešení modelů poloprostorů, v nichž nebyl 

splněn jeden či více z výše uvedených předpokladů. V pracích některých autorů jsou 

popsány vztahy např. pro anizotropní poloprostor – Simons [85], nelineární poloprostor – 

Hruban [48], Huang [49], či nehomogenní poloprostor – Feda [34], Gibson [42], Popov 

[80], Frölich [39], kterému bude věnována zvláštní pozornost v dalším textu předložené 

disertační práce. Mezi české autory, kteří značně rozpracovali teorii vrstevnatého 

poloprostoru a řešení kontaktních úloh mezi základem a podložím, patří Hanuška  

a Novotný [73]. Řešením úloh interakce základových konstrukcí s podložím se zabývá řada 

autorů již více než století. Za tu dobu vzniklo několik výpočetních postupů, teoretických  

i numerických modelů, které se stále vyvíjí. Mezi nejstarší a nejrozšířenější interakční 

modely patří jednoparametrický Winklerův model podloží [95], (viz dále)  

a dvojparametrický Pasternakův model podloží [77], (viz dále). Řešení problematiky 

interakce základové konstrukce s podložím se věnoval také např. Cytovič [25], Bolteus 

[12], Bažant [7] či Jesenák [55]. Navzdory různým navrženým řešením interakce základů  

s podložím, stále neexistuje žádný obecně platný model podloží a výsledky řešení se 
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mohou lišit právě v závislosti na volbě modelu podloží. Za tímto účelem se dodnes provádí 

výzkumy a experimentální měření zaměřená na sedání základové půdy pod stavbami, 

deformace základových desek a závislost napětí v těchto deskách na charakteristikách 

podloží. Experimentální měření se provádí a prováděla u nás i v zahraničí. Výsledky  

z experimentálních měření slouží ke zpřesnění metod výpočtů sedání. Měření sedání se 

provádí nejen během experimentálních zatěžovacích zkoušek, ale také na již stojících 

reálných stavbách.  

Bezesporu nejrozsáhlejším souborem měření sedání při interakci základu s podložím 

na území tehdejšího Československa byl v roce 1970 vědecko-výzkumný projekt s názvem 

„Srovnání skutečných deformací základové půdy s předpoklady průzkumu“, který trval 

osm let. Během řešení tohoto projektu se měřilo sedání 32 staveb a prováděly se také velké 

zatěžovací zkoušky desek na různém podloží. Zatěžovací zkoušky byly realizovány pro 

kruhovou desku průměru 138 cm. Zkoušky byly realizovány ve čtyřech lokalitách a na 

takových typech podloží, aby byla zahrnuta široká škála stlačitelnosti zemin. Průběh, 

výsledky a závěry z tohoto výzkumu byly publikovány řadou autorů – Fedou [34], [37], 

Havlíčkem [45], Jonášem [56], [57], Seyčkem [84], Škopkem a Halamou [90]. Z výsledků 

polních zkoušek byly vytvořeny tzv. hloubkové distribuční křivky sednutí tj. křivky 

závislosti svislého posunu na hloubce pod základovou spárou. Z distribučních křivek 

sedání uvedených v [84] vyplývá, že zeminy se pod základem stlačují do menší hloubky, 

než vyplývá z teorie pružného poloprostoru. Dalším důležitým poznatkem, který byl 

potvrzen všemi zatěžovacími zkouškami, je že aktivní hloubka zeminy se zvětšuje  

s nárůstem zatížení základu. Tyto závěry korespondují se závěry publikovanými 

Tugajenkem, jehož provedené zkoušky prokázaly, že se hloubka aktivní zóny neřídí 

stlačitelností. Bylo tak vyvráceno tvrzení Konovalova, podle kterého hloubka aktivní zóny 

závisí přímo na stlačitelnosti zeminy, tzn., že roste s poklesem modulu přetvoření. Tyto 

závěry byly publikovány v článcích [56] a [57], které vychází z originálů v časopisu 

Osnovanije, Fundamenty, Mechanika gruntov. Pro ověření závěrů z prováděných 

zatěžovacích zkoušek probíhala měření na konkrétních stavbách v Moskvě, kde se měřilo 

sedání a kontaktní napětí v základové spáře pod kruhovým základem komínu, čtvercovým 

základem zatíženým sloupem skeletu obytného domu a základovou deskou výškové stavby 

hotelu Ukrajina, kde probíhalo měření po celou dobu výstavby (1951 až 1953). Interakce 

mezi podložím, základovou konstrukcí a horní stavbou hotelu Ukrajina v Moskvě byla 

tedy sledována řadu let. Na základě výsledků mnohaletého pozorování, měření kontaktního 

napětí a numerického modelování bylo možné vyhodnotit přesnost některých přístupů  
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k řešení problému a pozorovat některé účinky, které vznikají při interakci mezi budovou  

a podložím. Kontaktní napětí bylo měřeno pomocí 50 snímačů v devíti cyklech. První 

cyklus měření začal v roce 1951, když byla zhotovena základová konstrukce. Poslední 

cyklus měření proběhl v roce 1953 po dokončení stavby. Výsledným zjištěním bylo, že 

průběh napětí není parabolický, jak bylo v té době uváděno, ale že je napětí pod tuhým 

základem rozděleno sedlovitě. Výsledky měření a další závěry jsou uvedeny v článku [38]. 

Sledováním interakce základů s podložím a měření sedání půdy na skutečných stavbách 

probíhá i v současnosti. Jedním z příkladů je článek Constantinesca z roku 2012 [23], 

jehož předmětem je srovnávací studie železobetonových budov v interakci s podložím. 

Železobetonové budovy, které byly zahrnuty do studie publikované Constantinescem [23], 

měly podobný půdorysný tvar, všechny měly suterén a osm podlaží. U porovnávacích 

příkladů se však lišily typy podloží. Na základě 2D a 3D modelů jsou vyhodnocována 

kontaktní napětí a sedání podloží pro jednotlivé typy podloží. 

Měření sedání půdy a kontaktního napětí při experimentálních zatěžovacích 

zkouškách zaměřených na interakci základových konstrukcí s podložím probíhají také  

v současnosti. V roce 2013 vydali Huang, Liang, X., Liang, M., Deng, Zhu, Xu, Wang, a Li  

z Fakulty stavebního inženýrství (University of Architecture and Technology)  

v Číně článek [50], který pojednává o studiu interakce obousměrně vyztužené desky 

postupně zatěžované rovnoměrným zatížením. Deformace a vnitřní síly na desce 

vypočítané na základě teorie pružnosti byly porovnány s experimentálně získanými 

výsledky zkoušky in-situ. Byl pozorován rozvoj trhlin v deskách a v pracovním diagramu 

byla zpracována závislost deformací na rostoucím zatížení. Vypočítané výsledky se 

výrazně liší od výsledku zkoušky. Vzájemnou interakcí základových konstrukcí  

s podložím se rovněž zabývají na univerzitě v Greenwich ve Velké Británii. V roce 2012 

uveřejnili Alani a Aboutalebi článek [1] o pozorování vlivu tuhosti nosného podkladu na 

mechanické chování základových desek. Zmíněná analýza probíhala na modelu desky  

o rozměrech 3,0 x 3,0 x 0,2 m. Závěry z této studie potvrzují, že chování základových 

desek je nelineární funkcí strukturních vlastností desek i podloží. Tato práce dokázala, že 

se snižuje celkový maximální průhyb desky se zvýšením modulu pružnosti. V důsledku 

toho dochází k největšímu porušení betonové desky trhlinami jen v určitých pásech desky. 

Dále dochází ke zvětšení šířky trhlin a snížení přetvárných vlastností betonové desky. 

Experimentální měření napětí a přetvoření základových konstrukcí v interakci s podložím 

neprobíhají pouze v zahraničí, ale také v České republice. V současnosti probíhají taková 

experimentální měření na Fakultě stavební VŠB – TU Ostrava. Za tímto účelem byla  



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

13 

v roce 2010 v areálu Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava provedena výstavba zkušebního 

zařízení popsaného v článku [28]. S využitím zmíněného experimentálního zařízení jsou 

prováděny zatěžovací zkoušky modelů betonových desek (desek z prostého betonu, 

železobetonu, drátkobetonu i předpjatého betonu, popř. kombinace druhů vyztužení). 

Zatěžovací zkoušky jsou realizovány především v rámci vědecko-výzkumných projektů 

(GAČR: 16-08937S - Stav napětí a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se 

zemním prostředím, v němž je autorka předkládané disertační práce členkou řešitelského 

týmu; Studentské grantové soutěže: SP2016/140 - Aktualizace a vývoj algoritmů 

numerického modelu pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP a SP2015/108 - 

Numerický model pro řešení interakce základ – podloží na bázi MKP, v nichž byla autorka 

disertační práce hlavní řešitelkou projektu a SP2014/209 - Experimentální zatěžovací 

zkoušky železobetonových desek, v němž byla autorka disertační práce spoluřešitelkou 

projektu). O průběhu, výsledcích a závěrech prováděných zkoušek je podrobněji pojednáno 

v článcích autorky předložené disertační práce a kolektivu autorů [112], [115], [118], 

[126], [127], [128], [129], [131], [132], [133], [134], [135], [136], [137], [140], [145], 

[152], [159]. 

Právě v souvislosti s projektem GAČR 16-08937S - Stav napětí a deformace 

vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím, byla v rámci disertační 

práce věnována pozornost deskám z vláknobetonu. Princip vyztužování stavebních 

materiálů rozptýlenou výztuží ve formě vláken lze sledovat již ve starověku, kdy byly 

stavební prvky vyztužovány různými dostupnými vlákny (rákosí, dřevo, atd.) Vláknobeton, 

jakožto kompozitní materiál na bázi betonu se začal rozvíjet a využívat v 50. letech 

minulého století. V tomto období tvořila rozptýlenou výztuž většinou azbestová vlákna. 

Vzhledem k prokázaným negativním vlivům azbestu na lidský organizmus se začala 

azbestová vlákna nahrazovat jinými materiály. K vývoji vláknobetonu významně přispívá 

již od 60. let minulého století Cigánek [71] svým výzkumem betonu, jehož rozptýlenou 

výztuží byly prvky vyrobené sekáním ocelových lan odepsaných z důlních provozů.  

V současnosti existuje široká škála vláken vyráběných českými i zahraničními 

společnostmi, přičemž nejčastěji používanými vlákny jsou drátky a polypropylenová 

vlákna. Z českých autorů významně přispěli závěry svých výzkumů týkajících se 

problematiky vláknobetonů také Krátký, Trtík, Vodička v článku [65], Kohoutková, 

Broukalová v článku [59], Bednář, Wald, Vodička v článku [9] či Drdlová, Buchar, 

Krátký, Řídký v článku [31]. Vláknobetonové konstrukce, které jsou v přímém kontaktu  

s podložím, jsou nejčastěji průmyslové podlahy [46], [89] cementobetonové kryty 
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vozovek, desky letištní plochy či základové konstrukce. Jednou z prvních aplikací 

vláknobetonu se stala již v roce 1986 podlaha v opravárenské hale Traťové distance ČSD 

Kralupy nad Vltavou a vozovka v areálu OSP Sokolov. Dalším příkladem využití 

vláknobetonu je základ pod válcovací stolicí Železáren Frýdek – Místek z roku 1993, kde 

bylo možné využitím vláknobetonu zjednodušit betonářskou výztuž u tvarově složité 

základové konstrukce válcovací stolice namáhané dynamickým zatížením. 

Chováním, výpočtovými modely a aplikací vláknobetonových desek v interakci 

s podložím se zabývá také řada zahraničních autorů. Alani a Aboutalebi z univerzity  

v Greenwich prezentovali své výsledky experimentálního měření v článku [2]. Výzkum 

uvedený v tomto článku přispívá k lepšímu porozumění chování konstrukce základových 

desek z prostého betonu a vláknobetonu pro různé typy zatížení. Během zkoušek byly 

základové desky o rozměrech 6,0 x 6,0 x 0,15 m zatěžovány ve středu, na hraně a v rozích 

desky. Výsledky testů jsou porovnány s teoretickými hodnotami získanými pomocí 

dostupných konstrukčních kódů (např. TR 34 [91]) a dalších informačních zdrojů. 

Výsledky ukazují značný rozdíl mezi výsledky zkoušek a teoretickými hodnotami. V roce 

2012 vydal Alani ve spolupráci s Beckettem a Khosrowshahim článek [3], ve kterém je 

věnována pozornost navrhování betonových základových desek s výrazným důrazem na 

využití oceli a syntetických vláken jako alternativy vyztužování. Byl potvrzen výrazný 

rozdíl mezi výsledky zkoušek a teoretickými hodnotami získanými pomocí dostupných 

norem. V článku [32] hodnotí Elsaigh, Kearsley, Robberts (University of Pretoria, 

Jihoafrická republika) využití betonu vyztuženého ocelovými vlákny pro vozovky a je 

provedeno porovnání chování ve srovnání s prostým betonem. Byl sledován vliv využití 

betonu vyztuženého ocelovými vlákny na návrh konkrétních silnic. Výsledky ze 

zkušebních úseků silnic testovaných v provozu sloužily k ověření vhodnosti použití 

drátkobetonu na silnice. Článek [58] autorů Kearsley, Elsaigh je zaměřen na posouzení 

vlivu tažnosti na únosnost základových desek z betonu vyztuženého ocelovými vlákny  

a následné porovnání deformačního chování desky z betonu vyztuženého ocelovými 

vlákny a desky z prostého betonu. Deska z betonu vyztuženého ocelovými vlákny byla 

navržena o16,6 % tenčí a bylo zjištěno, že změřené zatížení a průhyb při porušení byl 

přibližně stejný u obou desek. Výsledky těchto testů ukazují, že únosnost betonových 

základových desek může být zvýšena využitím ocelových vláken. Článek [68] od 

Lamoyneoho pojednává o výhodách a využití betonu vyztuženého ocelovými vlákny. Také 

je v článku popis návrhu desky na podloží, její tloušťky, dávkování a typu ocelových 

vláken. Článek [10] od Bischoffa, Valsangkara a Irvinga (University of New Brunswick, 

Kanada) je zaměřen na možnosti vyztužování betonu různými typy výztuže a náhradu 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

15 

běžně používané betonářské výztuže v základových deskách uložených na podloží. Účelem 

bylo ověření vlastností vláknobetonu zkouškami provedenými na modelu desky 

 (2,5 m × 2,5 m × 0,15 m). Výsledky jsou porovnávány ve vyhodnocení únosnosti desek  

s ekvivalentním množstvím svařované výztuže, polypropylenových vláken a ocelových 

vláken. Výsledky zkoušek ukazují, že ocelová vlákna jsou vhodnou alternativou 

vyztužování základových desek. Nicméně, použití polypropylenových vláken při nízkých 

dávkách, poskytuje v souvislosti se zvyšováním únosnosti pouze malý přínos ve srovnání  

s deskami z prostého betonu. V článku [51] popisuje Chen (Tongji University, Shanghai, 

Čína) zkoušky na dvou základových deskách. K vyztužení betonu byly použity dva typy 

ocelových vláken, s obsahem vláken 20 a 30 kg/m
3
. Bylo zjištěno, jaký vliv na ohybovou 

tuhost mají ocelová vlákna vyztuženého betonu (SFRC) základové desky. Článek [8] od 

Becketta (University College, Velká Británie) je zaměřen na ověřování smykové únosnosti 

základových betonových desek vyztužených ocelovými vlákny. Je sledován vliv smyku na 

povrchu kontaktní plochy. Smyková únosnost v kritickém obvodu byla vždy kontrolována 

zkouškami na deskách. V článku [33] se Falkner, Hunag a Teutsch (Technical University 

of Braunschweig, Německo) zabývají hodnocením pevnostních charakteristik a průběhu 

deformací desek z prostého betonu a desek vyztužených rozptýlenými vlákny. V rámci 

experimentu byly navzájem porovnávány dvě desky z prostého betonu a čtyři desky 

vyztužené vlákny. Dále jsou porovnávány výsledky teoretické analýzy s výsledky  

z reálných zkoušek. V článku [69] dokazují Meda a Plizzari (University of Brescia, 

University of Bergamo, Itálie), že pro betonové kryty vozovek jsou ocelová vlákna zvláště 

vhodná jak z hlediska omezení účinků smršťování, tak pro zvýšení jejich únosnosti  

a odolnost proti únavě. V tomto příspěvku je pomocí nelineární lomové mechaniky  

a metody konečných prvků (MKP) provedeno hodnocení deskového modelu vyztuženého 

ocelovými vlákny. Experimenty se týkají zkoušek na deskových modelech uložených na 

pružném podloží, které jsou vystaveny zatížení ve středu desky. Sorelli, Meda, Plizzari 

(Massachusetts Institute of Technology, Spojené státy americké, University of Brescia, 

Itálie) v článku [86] popisují rozsáhlý výzkumný experiment, během něhož bylo 

pozorováno chování betonových modelů vyztužených ocelovými drátky. V rámci 

experimentu bylo vyrobeno několik zkušebních těles s rozdílným objemem rozptýlených 

drátků s různou geometrií. Deskové modely byly zatěžovány bodově ve svém středu. Byla 

použita kombinace krátkých a dlouhých vláken. Byl potvrzen příznivý vliv vláken na 

únosnost a duktilitu desky. Nelineární chování vláknobetonu bylo řešeno pomocí analýzy 

lomové mechaniky. Na závěr byly stanoveny vztahy pro návrh nejmenší tloušťky desek 

uložené na podloží. Článek [6] od Barrose a Figuieirase (University of Minho, 
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Portugalsko) je zaměřen na problematiku vzniku trhlin v průmyslových podlahách 

uložených na podloží. Je zde poukázáno na provádění vyztužování průmyslových podlah 

konvenčním způsobem pomocí betonářské výztuže a s tím spjatou pracovní náročnost, 

technologické přestávky a vysoké náklady. Autoři dále poukazují na možné řešení 

využitím vláknobetonu, popisují svou experimentální činnost a zveřejňují výsledky své 

práce. Miltenberger, Attiogbe s Bissonnettem (Spojené státy americké, Kanada) popisují  

v článku [72] experiment provedený na modelu desky uložené na podloží. Zaměřují se 

především na rozvoj trhlin, kroucení a rozevírání dilatačních spár. Tento experiment 

probíhal po dobu jednoho roku a byla během něj provedena řada měření obsahující 

standardní materiálové zkoušky, měření zaměřená na sledování rozvoje trhlin a rozevírání 

dilatačních spár. Dále autoři prezentují své výsledky a závěry experimentu, které prokazují, 

že použitím vhodně navržené betonové směsi a vhodného typu vláken, lze dosáhnout 

lepších výsledků než vyztužením konvenční prutovou betonářskou výztuží. Pozorováním 

chování drátkobetonových základových konstrukcí a betonových podlah se v současnosti 

zabývají také např. v Německu v Deutscher Beton - und Bautechnik – Verein E. V. V roce 

2011 publikoval Meier článek [70], ve kterém jsou popsány časté příčiny typického 

poškození průmyslových podlah z prostého betonu a drátkobetonu.  

S nástupem výpočetní techniky a jejím rozvojem se začaly i při řešení interakčních 

úloh mezi základem a podložím využívat numerické metody. K nejznámějším numerickým 

metodám patří metoda hraničních prvků (MHP) a metoda konečných prvků (MKP). 

Využití metody hraničních prvků je popsáno např. v pracích Balaše, Sládka, J. a Sládka V. 

[5] či Bittnara a Šejnohy [11]. Metoda konečných prvků je univerzální variační metoda, při 

jejímž využití je řešená oblast diskretizována na konečné prvky, což umožňuje řešení  

i složitých úloh. Numerickými modely na bázi metody konečných prvků (MKP) se  

v minulosti i v současnosti zabývají zahraniční odborníci (např. Zienkiewicz a Taylor [99], 

Langen [67], Králik [64], Jendželovský [54] a další) i čeští odborníci (např. Čajka [19], 

[20], [26], [27], Kolář, Němec [60], [62]). Interakční úlohy je v současnosti možné řešit  

s využitím programů pracujících na bázi metody konečných prvků. Mezi nejrozšířenější 

výpočetní programy patří Scia Engineer [108], Ansys [40], [79], [100], [101], Trimas [82], 

[107], MKPINTER [19], [20], [26], [27], RFEM a RF-Soilin [105], GEO5 [104] či Plaxis 

[102], [103]. Navzdory řadě více či méně komerčních výpočetních programů, nebyl stále 

nalezen takový výpočtový model, který by přesně vystihoval chování základové 

konstrukce a podloží při jejich vzájemné interakci. Náročnost návrhu výstižného statického 

řešení základových konstrukcí spočívá hned v několika aspektech, mezi které patří např. 

vliv fyzikálně-nelineárního chování konstrukce či nejistoty spojené s popisem vlastností  
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a chování základové půdy, která je materiálem přirozeným a její vlastnosti nelze 

jednoznačně určit. Navzdory zmíněným nejistotám způsobeným vstupními parametry je 

metoda konečných prvků výborným výpočetním nástrojem celé škály úloh, včetně úloh 

interakčních. Metoda konečných prvků poskytuje dostatečně vyhovující výsledky pro 

statické i dynamické úlohy. Metoda konečných prvků také umožňuje řešit tzv. úplnou 

interakční soustavu „podloží – základ – nadzákladová konstrukce“, která je sice na výpočet 

náročnější, ale poskytuje výstižnější výsledky, než zjednodušená interakční soustava 

„podloží - základ“. Otázkou ovšem zůstává, nakolik přesné a výstižné jsou vstupní údaje  

a parametry vstupující do výpočtů. Numerické analýzy úplné i zjednodušené interakční 

soustavy lze řešit s využitím 2D i 3D konečných prvků.  

Při tvorbě prostorového modelu s využitím 3D prvků je problematické zejména 

správně stanovit velikost modelované oblasti představující podloží, zvolit okrajové 

podmínky a velikost konečnoprvkové sítě. Vzhledem k tomu, že zemina je látka 

nestejnorodá a její vlastnosti se liší od idealizace lineárně pružné izotropní a homogenní 

látky, vypočtené hodnoty sedání nekorespondují s hodnotami skutečnými, naměřenými  

u konkrétních staveb, nebo během experimentů. Vliv jednotlivých parametrů ovlivňujících 

výstižnost 3D modelů byl sledován, vyhodnocován a autorkou předložené disertační práce 

publikován v autorsky původních příspěvcích na českých konferencích [140], [145], [152], 

[159] i na zahraničních konferencích zařazených do světově uznávaných databází odborné 

recenzované literatury Scopus a Web of Knowledge [126], [127], [128], [129], [131], 

[132], [133], [134]. Závěry rozsáhlých parametrických studií vyhodnocujících zmíněný 

vliv jednotlivých parametrů 3D numerických modelů jsou autorkou předložené disertační 

práce publikovány rovněž v původních článcích jak v českých odborných časopisech 

[135], [136], [137], tak i v zahraničních odborných časopisech zařazených do světově 

uznávaných databází Scopus a Web of Knowledge [112], [115], [118]. Numerickým 

modelováním interakční úlohy základové konstrukce s podložím se autorka zabývá od 

roku 2013, [112] – [166]. První numerické modely z roku 2013 vznikly za účelem srovnání 

výsledků získaných numerickými analýzami vybraných komerčních i nekomerčních 

softwarů (pracujících na bázi metody konečných prvků – MKP), v nichž je možné řešit 

interakční úlohy základové konstrukce s podložím. Jednalo se o numerické modely 

vycházející z teorie pružného poloprostoru, v nichž bylo podloží vytvořeno jako lineárně 

pružný homogenní izotropní poloprostor. S využitím komerčního softwaru SCIA 

ENGINEER [108], [167] a nekomerčního softwaru MKPINTER [19], [20], [26], [126], 

[148], [167] byl lineárně pružný homogenní izotropní poloprostor modelován jako tzv. 

povrchový model s využitím 2D konečných prvků. S využitím komerčního softwaru 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

18 

ANSYS [100], [101], [112] byl lineárně pružný homogenní izotropní poloprostor vytvořen 

jako tzv. prostorový model s využitím 3D konečných prvků. Výsledky numerických analýz 

byly srovnány s hodnotami naměřenými během experimentální zatěžovací zkoušky [112], 

[167]. Zmíněná zatěžovací zkouška byla úplně první zatěžovací zkouškou prováděnou po 

dokončení zkušebního zařízení [28], viz dále. Během této první zkoušky byla především 

ověřována funkčnost zkušebního zařízení. Betonovým vzorkem, zatěžovaným a vlivem 

zatížení zatlačovaným do zeminy, byla prefabrikovaná betonová dlaždice o rozměrech  

500 x 500 x 50 mm. Grafické vyhodnocení deformací základové desky vypočítaných 

všemi výše uvedenými softwary, jejich srovnání s hodnotami naměřenými během 

experimentu, rozbory a diskuse jsou uvedeny v autorčině diplomové práci z roku 2013 

[167] a v článcích [112], [127], [128], [139], [141], [164]. Ve zmíněné práci a článcích 

byla věnována větší pozornost té části numerického modelu, jež představovala podloží. 

Z těchto důvodů bylo pro vytvoření desky zcela dostačující zjednodušení v podobě použití 

2D konečných prvků, v nichž byly vlastnosti materiálu definovány pouze prostřednictvím 

modulu pružnosti E a Poissonova součinitele . Vzhledem k tomu, že betonová dlaždice 

zatěžovaná během prvního experimentu byla zvolena pro jednoduchost při provádění 

experimentu zaměřeného na ověření zkušebních metod a zařízení, byla věnována značná 

pozornost také samotným experimentům. Dalšími vzorky byly betonové desky větších 

půdorysných rozměrů, konkrétně 2000 x 2000 mm. Na zkušebním zařízení v areálu 

Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava proběhly zatěžovací zkoušky různých typů 

základových desek, které se lišily například použitou směsí betonu, vyztužením, rozměry, 

velikostí zatěžované plochy atd. Pro všechny zatěžované desky byly autorkou předkládané 

disertační práce vytvářeny numerické modely, v nichž byl model podloží vytvořen jako 

homogenní i nehomogenní kontinuum tvořené 3D konečnými prvky. Z hlediska vyztužení 

zkušebních betonových vzorků desek se jednalo o desky z prostého betonu [112], 

drátkobetonové desky [112], [126], [131], [134], železobetonové desky [135] i desky  

z předpjatého betonu [118], [119]. 
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4 ZÁKLADNÍ VZTAHY TEORIE PRUŽNOSTI 

Pro komplexní přehled jsou v následujícím textu uvedeny základní vztahy teorie 

pružnosti, technické teorie desek a metody konečných prvků (MKP). 

4.1 ZÁKLADNÍ ROVNICE TEORIE PRUŽNOSTI 

Základní rovnice teorie pružnosti budou uvedeny pro prostorovou úlohu 

v kartézském souřadnicovém systému. Aby bylo možné popsat chování pružného tělesa, je 

potřeba získat v každém jeho bodě celkem 15 neznámých veličin. Jedná se o tři složky 

posunutí (u, v, w), šest složek napětí (xyz, xyyzxz) a šest složek deformací 

(xyz, xyyzxz), které jsou funkcí posunů. Všechny složky napětí v bodě tělesa 

v kartézském souřadnicovém systému jsou patrné na Obr. 1. Obecně se jedná o tři 

normálová napětí xyzpůsobící ve směrech jednotlivých os souřadnicového systému  

a o šest smykových napětí působících rovnoběžně s osami souřadnicového systému 

v rovinách x-y, y-z, y-z. 

 

Obr. 1: Složky napětí v bodě tělesa 

Na základě předpokladu o vzájemnosti smykových napětí (xy = yx; yz = zy;  

xz = zx) lze uvažovat za nezávislá jen tři smyková napětí xyyzxzNormálová napětí 

(xyz) pracují na poměrných deformacích (xyz) a smyková napětí (xyyzxz) 

pracují na zkosení (xyyzxz). Pro získání výše popsaných 15 neznámých veličin je 

potřeba sestavení 15 rovnic. Těmi jsou tři podmínky rovnováhy, šest geometrických rovnic 

a šest fyzikálních rovnic. 
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4.1.1 Podmínky rovnováhy 

V kartézském souřadnicovém systému lze silové podmínky rovnováhy vyjádřit pro 

diferenciální element ve tvaru kvádru s délkami hran dx, dy, dz. Podmínky rovnováhy (také 

známé jako Cauchyho podmínky rovnováhy) lze zapsat ve tvaru: 
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kde  

X, Y a Z  objemové síly (např. gravitační síla). 

4.1.2 Geometrické rovnice 

Rovnice pro výpočet poměrných deformací (xyz) a zkosení (xyyzxz): 
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4.1.3 Fyzikální rovnice 

Fyzikální rovnice vyjadřují vztahy mezi napětími a poměrnými deformacemi. 

Statické rovnice (1), (2), (3) vyjadřují podmínky rovnováhy formulované složkami napětí. 

Geometrické rovnice (4), (5), (6) jsou formulované složkami deformací a posunů. 

Vzájemný vztah mezi zmíněnými skupinami veličin definují fyzikální rovnice. Za 

předpokladu lineárně pružného izotropního tělesa, pro nějž platí Hookův zákon, lze 

vyjádřit fyzikální rovnice ve tvaru: 
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kde jsou modul pružnosti v tahu/tlaku E, modul pružnosti ve smyku G a Poissonův 

součinitel vzájemně závislé dle rovnice: 

 
)1(2 


E

G  (10) 

 

4.2 TECHNICKÁ TEORIE DESEK 

Desky jsou plošné konstrukce s rovinnou střednicovou plochou. Deskové konstrukce 

jsou zatížené i podepřené kolmo na svou střednicovou plochu. Podrobněji je pojednáno  

o technické teorii desek v [17], [27], [30] a [168]. V technické teorii desek se desky dělí na 

tzv. tenké desky a tlusté desky. Podle rozměrů desky se určí technická teorie vhodná pro 

její analýzu. Pro tzv. tenké desky platí vztah (11) a pro tlusté desky platí vztah (12), [168]: 
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kde  

h  tloušťka desky 

l menší z rozměrů desky 

 

V analýze tenkých desek se aplikuje Kirchhoffova teorie a pro tlusté desky je 

výstižnější využití Mindlinovy teorie s vlivem smyku. Mezi oběma teoriemi je základní 

rozdíl v úhlu, který po deformaci svírá normála se střednicovou plochou. Srovnání teorií je 

patrné na Obr. 2. 
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Obr. 2: Normály dle Kirchhoffovy a Mindlinovy technické teorie desek 

4.2.1 Kirchhoffova teorie tenkých desek 

V Kirchhoffově teorii se uvažuje deska bez vlivu smyku. V Kirchhoffově teorii 

tenkých desek jsou zaváděny následující předpoklady: 

 body vytvářející normálu střednicové roviny leží na přímce i po deformaci, 

 normály střednicové roviny zůstávají i po deformaci přímé a kolmé k této rovině, 

 body ve střednicové rovině se pohybují jen ve svislém směru w (ve směru 

kolmém k nezdeformované střednicové ploše), 

 pro řešení je potřebná jedna desková rovnice obsahující neznámý průhyb w. 

 

Obr. 3: Kirchhoffova tzv. tenká deska – předpoklad o normálách 

4.2.2 Mindlinova teorie tlustých desek 

V Mindlinově teorii se uvažuje deska s vlivem smyku. V Mindlinově teorii tlustých 

desek jsou zaváděny následující předpoklady: 

 body ležící na normále střednicové roviny leží na přímce i po deformaci, 

 normály střednicové plochy zůstanou i po deformaci stále přímé, nemusí však již 

obecně být kolmé k této ploše, 

 neznámý je průhyb a navíc dvě pootočení, 

 pro řešení jsou potřebné tři deskové rovnice obsahující neznámý průhyb  

w a pootočení , .  yxx ,  yxy ,
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Obr. 4: Mindlinova tzv. tlustá deska – předpoklad o normálách 

 Základové desky, které jsou předmětem předložené disertační práce, lze považovat 

za desky tlusté. Proto byla v disertační práci využita Mindlinova teorie. 

4.2.3 Geometrické rovnice 

Pootočení normály po deformaci desky je zobrazeno na Obr. 5. V obrázku jsou také 

znázorněny deformační veličiny potřebné k odvození geometrických rovnic. 

 

Obr. 5: Pootočení normály po deformaci 

Na základě teorie pružnosti lze odvodit vztahy pro výpočet poměrného přetvoření  

a zkosení (13) až (17). 
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Pro tzv. tlustou Mindlinovu desku platí navíc vztahy pro zkosení γxz, γyz: 
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4.2.4 Fyzikální rovnice 

Na základě teorie pružnosti byly pro desky odvozeny vztahy mezi napětím  

a poměrnými deformacemi. Na Obr. 6 jsou vykresleny jednotlivé složky napětí na desce  

a jejich konvence. 

 

Obr. 6: Složky napětí a měrných vnitřních sil na desce 

Normálová napětí σx, σy:  
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 (19) 

Smykové napětí v rovině τxy: 

 
xyxy
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)1(2
 


  (20) 

4.2.5 Měrné vnitřní síly 

Na deskách jsou definovány vnitřní síly (posouvající síly a momenty) na jednotku 

šířky řezu desky tzv. měrné vnitřní síly. Konvence měrných vnitřních na desce je patrná 

na Obr. 6. Odvození vnitřních sil na desce je popsáno také v [17], [27], [30], [168]. 
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Měrné ohybové momenty mx a my:  
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Měrný kroutící moment mxy: 
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kde Db je desková tuhost v ohybu:  
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Měrné posouvající síly qx a qy: 
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kde  

Ds desková tuhost ve smyku podrobněji odvozená v [27]. 

 

Pro tenkou, tzv. Kirchhoffovu desku platí  
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z čehož po dosazení do rovnic (16) a (17) vyplývá, že  

 0 yzxz   (28) 

Měrné vnitřní síly tenké desky 

Měrné ohybové momenty mx a my: 
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Měrný kroutící moment mxy: 
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Měrné posouvající síly qx a qy: 
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4.2.6 Základní rovnice desky 

Dosazením vztahů pro vnitřní síly desky do podmínek rovnováhy lze pro tlustou 

desku s vlivem smyku získat tři základní rovnice s neznámými  yxx , ,  yxy , , w. 
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kde  

  je funkce:  
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  je Laplaceův operátor: 
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Základní rovnici pravoúhlé tenké desky (39) lze získat dosazením vztahů pro qx a qy 

(32), (33) do podmínky rovnováhy a následnými matematickými úpravami naznačenými  

v [27]. Jedná se o lineární nehomogenní parciální diferenciální rovnici 4. řádu. 
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4.3 METODA KONEČNÝCH PRVKŮ 

Pro řešení interakčních úloh mezi základovou konstrukcí a podložím lze využít 

metodu konečných prvků (MKP) s použitím prostorových konečných prvků. Problémy 

ovšem jsou například při stanovení velikosti a tvaru modelu podloží, velikosti 

konečnoprvkové sítě nebo volbě okrajových podmínek. Zmíněné problémy mohou také 

komplikovat a prodlužovat statický výpočet, zvyšovat objem dat a klást větší nároky na 

výpočetní techniku.  

Metoda konečných prvků je obecná numerická metoda, která může být využita  

i k řešení interakce základových konstrukcí s podložím. Výhodou metody je její 

univerzálnost a schopnost popsat i značně komplikované a rozsáhlé problémy. Metoda je 

také velmi snadno algoritmizovatelná [16], [24]. Jedná se o variační metodu, ve které je 

řešená konstrukce rozdělena na velký počet malých oblastí, tzv. konečných prvků. Celková 

potenciální energie systému je potom vypočtena jako součet jednotlivých potenciálních 

energií konečných prvků. Ve stavební praxi je využívána nejčastěji deformační varianta 

metody konečných prvků odvozená na základě Lagrangeova principu [16], [24]. 

Analýza konečných prvků spočívá v odvození jejich matice tuhosti v závislosti na 

typu řešeného problému, tvaru konečného prvku a na zvolených aproximačních funkcích. 

Matice tuhosti konstrukce K se vyskytuje ve vztahu pro výpočet potenciální energie 

vnitřních sil. Součástí analýzy je také odvození zatěžovacího vektoru F. Zatěžovací vektor 

F transformuje vnější zatížení do uzlů konečného prvku tak, aby zatížení konalo stejnou 

práci na přemístění uzlů, jako nahrazovaná zatížení na posunutích uvnitř konečného prvku 

[16]. Pro deformační variantu MKP je potenciální energie Π vyjádřena pomocí neznámých 

posunutí. Potenciální energie vnitřních sil Πi slouží k vyjádření matice tuhosti prvku. 

Potenciální energie vnějších sil Πe slouží k vyjádření vektoru uzlových zatížení. Řešení 

úlohy je vyjádřeno vztahem: 

 FrK   (40) 
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kde  

K matice tuhosti konstrukce, 

r  vektor neznámých posunutí, 

F vektor uzlových zatížení. 

 

Potenciální energie soustavy: 

 rFKrr TT 
2

1

 
(41) 

Při analýze celé konstrukce se uplatňují lokalizační matice L, které umožňují snadný 

matematický zápis globální matice tuhosti konstrukce. Pro matici tuhosti je platný vztah: 

 
iieg

T

i

m

i

LKLK ,

1






 

(42) 

Pro vektor vnějších zatížení platí vztah: 

 
ieg

T

i

m

i

fLF ,

1






 

(43) 

kde  

m  počet konečných prvků, 

L  lokalizační matice, 

Keg  matice tuhosti prvku v globálních parametrech, 

feg   vektor zatížení v globálních parametrech. 

 

Způsob podepření je respektován předepsanou hodnotou parametru deformace 

v uzlu, ve kterém je podpora umístěna [16]. Je možné vytvořit rovnici, ve které je 

předepsána nulová hodnota parametru deformace. Na hlavní diagonální člen této rovnice je 

umístěna hodnota 1 a do všech ostatních hodnot řádku hodnota 0. Popuštění podpor lze 

v modelu provést předepsanou nenulovou deformací v uzlu, ve kterém je popuštěná 

podpora umístěna. V tomto případě lze do systému rovnic přímo dosadit předepsanou 

hodnotu popuštění podpory. Dále je možné při interakci základů s podložím uplatnit také 

pružné podpory. Ty lze do systému zahrnout přičtením tuhosti podpory k odpovídající 

tuhosti diagonálního členu matice tuhosti konstrukce. V metodě konečných prvků je pak 

tuhost podloží rozložena do jednotlivých uzlů. 
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5 INTERAKČNÍ MODELY 

Při řešení interakce základové konstrukce s podložím je důležité co možná 

nejvýstižněji zohlednit jejich vzájemné spolupůsobení. Podloží lze modelovat 

prostřednictvím matematicko-fyzikálních modelů podloží, jež vznikly na základě 

zjednodušujících předpokladů vlastností podloží. Mezi nejstarší a nejrozšířenější interakční 

modely patří jednoparametrický Winklerův model podloží [17], [95] a dvojparametrický 

Pasternakův model podloží [17], [77]. Kolář a Němec [60], [61], [62] navrhli řešení  

v podobě 2D modelu, při jehož deformaci je vykonána stejná virtuální práce jako za 

předpokladu 3D modelu podloží. Ve výše uvedených interakčních modelech jsou veškeré 

vlastnosti podloží koncentrovány do kontaktní spáry mezi konstrukcí a podložím a jedná se 

o tzv. kontaktní modely. 

5.1 WINKLERŮV MODEL PODLOŽÍ 

Winklerův model podloží [95] byl odvozen na základě dvou klíčových předpokladů. 

Předpokládá se, že síla, kterou působí podloží na základovou konstrukci (resp. reakce 

podloží), je v  každém bodě kontaktní plochy stejně velká jako síla, kterou působí 

základová konstrukce na podloží. Směr síly, kterou působí základová konstrukce na 

podloží, je ovšem opačný. Dle druhého základního předpokladu Winklerova modelu 

pružného podkladu jsou deformace základové konstrukce v každém bodě kontaktní plochy 

stejné jako deformace podloží. Pokluz mezi základovou konstrukcí a podložím není brán 

v úvahu. Dle Winklerova modelu pružného podkladu je základová konstrukce vlivem 

zatížení zatlačována do podloží. Princip Winklerova modelu [30], [95], [167] lze znázornit 

soustavou pružin, které působí samostatně a nijak se navzájem neovlivňují (Obr. 7).  

 

Obr. 7: Winklerův model podloží  
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Závislost mezi reakcí podloží rz(x, y) a svislou deformací podloží w(x, y) je vyjádřena 

lineárním vztahem (44). Winklerův model lze vyjádřit i jako přímou úměru mezi svislým 

kontaktním napětím σz a svislou deformací základu w(x, y) dle (45).  

 ),(),( yxwCyxr zz   (44) 

 wCzz   (45) 

kde 

rz(x, y)  reakce podloží, 

σz velikost kontaktního napětí v kontaktní spáře,  

Cz modul stlačitelnosti pružného podkladu, 

 (v minulosti označován jako tzv. součinitel ložnosti k), 

w deformace základu, resp. deformace podloží. 

 

Aplikace Winklerova modelu podloží není příliš vhodná pro soudržné zeminy. 

Důvodem je, že tento model nezohledňuje smykovou soudržnost materiálu. Při nahrazení 

tohoto modelu soustavou pružin se pružiny za hranicí kontaktní plochy nedeformují  

a v důsledku toho dochází k nespojitosti přetvoření. Z toho vyplývá, že sedání základu je  

i v těsné blízkosti základu nulové, což dostatečně nevystihuje reálné chování podloží 

v okolí základu. Z rovnic (44) a (45) je zřejmý vliv modulu stlačitelnosti Cz. Hodnotu Cz 

ovšem nelze jednoznačně určit. I když lze hodnoty Cz získat experimentálně z polních 

zkoušek nemusí se jednat o hodnoty výstižné, protože během experimentálních zkoušek 

dochází při zatlačování zkušebního tělesa do podloží také k deformacím podloží mimo 

zatěžovanou plochu a vzniká průhybová kotlina, což není v souladu s předpoklady 

Winklerova modelu podloží. 

5.2 PASTERNAKŮV MODEL PODLOŽÍ 

Zmíněné nedostatky Winklerova modelu podloží jsou vyřešeny v dvojparametrickém 

Pasternakově modelu podloží [30], [77], [167]. V Pasternakově modelu podloží je 

zohledněn také vliv smykových sil tx, a ty vznikajících na stěnách jednotlivých částic 

zeminy v důsledku soudržnosti zeminy. Popisovaný model, který zohledňuje také vliv 

smykových trhlin, umožňuje deformace zeminy i v okolí základové konstrukce, kde vzniká 

průhybová kotlina (Obr. 8). Smykové síly lze v homogenním podloží určit z rovnic (46)  

a (47): 
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kde 

C2  součinitel přenášení smykových sil  

 

Obr. 8: Pasternakův model podloží 

Uváží-li se jednostranná vazba, lze tlakovou sílu vypočítat ze vztahu: 

 ),(),( 1 yxwCyxr zz   (48) 

 

kde  

C1z  součinitel stlačitelnosti podkladu (resp. Winklerova konstanta, Cz) 

 

Pro oblast zatíženou plošným zatížením pz(x, y) byla z podmínky rovnováhy svislých sil 

odvozena diferenciální rovnice [30]: 
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Tvar diferenciální rovnice pro nezatíženou oblast, resp. pz (x, y) = 0 je: 

 0
),(),(

),(
2

2

2

2

21 


















y

yxw

x

yxw
CyxwC z  (50) 

 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

32 

5.3 PRUŽNÝ POLOPROSTOR 

Pro zjišťování napětí, které v základové půdě způsobují zatížení vyvolaná stavebními 

konstrukcemi, lze reálné podloží nahradit také tzv. pružným poloprostorem. Podloží je tedy 

možné modelovat také jako prostorový (3D) model zemního masivu, kterým lze detailně 

sledovat děje uvnitř podloží. Poloprostor lze modelovat diskrétně nebo jako kontinuum 

(Obr. 9). Kontinuum lze vymodelovat jako vazké, plastické, pružné, lineární, nelineární 

atd. (Obr. 9), [34]. 

 

Obr. 9: Typy poloprostoru a jejich rozdělení 

5.3.1 Homogenní pružný poloprostor 

Zatížení homogenního pružného poloprostoru osamělou silou, která působí kolmo na 

povrch poloprostoru, první vyřešil Boussinesq v roce 1885. Nezávisle na něm podal řešení 

tohoto problému pro zatížení působící v obecném směru Cerruti [22]. Cerrutiho  

i Boussinesqovo řešení byla odvozena na základě předpokladu, že podloží je tvořeno 

pružným homogenním a izotropním tělesem tvořeným látkou, pro kterou platí Hookův 

zákon a jejíž vlastnosti jsou definovány dvěma materiálovými parametry – modulem 

pružnosti a Poissonovým součinitelem. Předpokládá se, že deformace nenaruší spojitost 

poloprostoru a lze uplatnit zákon superpozice. Pro jednoduché typy zatížení byly na takto 

definovaném poloprostoru odvozeny analytické vztahy výpočtu deformace i napětí. 

Poloprostor zatížený osamělým břemenem působícím kolmo na povrch poloprostoru dle 

Boussinesqa lze vyřešit s využitím následujících vztahů odvozených ve válcovém 

souřadnicovém systému (r, , z). 
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Obr. 10: Pružný poloprostor a jeho zatížení osamělou silou 

Dle Obr. 10 byly odvozeny vztahy uvedené rovněž v [17]: 

 
R

z
)cos(  (51) 

 
R

r
)sin(  (52) 

 222 yxr   (53) 

 222 zrR   (54) 

 2222 zyxR   (55) 

 
5

3

2

3

R

zP
z


   (56) 

 














5

23

)(

21

2 R

zr

zRR

P
r




  (57) 

 












)(

1
)21(

2 3 zRRR

zP



   (58) 

 












)(
)21()1(

2 3 zRR

r

R

zr

E

P
u 


 (59) 

 












3

2)1(2
)1(

2 R

z

RE

P
w





 (60) 

 

 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

34 

Pro praktické výpočty je nutno stanovit napětí pod různými typy a průběhy 

rovnoměrného či nerovnoměrného zatížení. Pro bod ležící v libovolné hloubce pod 

vrcholem obdélníkové zatěžovací plochy byly několika autory odvozeny vztahy pro 

výpočet složky napětí σz (v letech 1934 až 1939). Vztah pro výpočet svislé složky  

σz zveřejnil např. v roce 1934 Steinbrenner [88] a v roce 1938 Korotkin [63]. Výpočet dle 

Steinbrennera byl implementován do ČSN 73 1001 Zakládání staveb;  Základová půda 

pod plošnými základy (období platnosti: 1. 10. 1988 – 1. 4. 2010), [110]. Zmíněné řešení 

bude podrobněji popsáno v následující kapitole. 

Vzhledem k tomu, že analytické řešení kontaktní napjatosti je odvozeno pouze pro 

některé jednoduché tvary základů a průběhy zatížení, je stále častěji analytické řešení 

nahrazováno řešením numerickým, které poskytuje větší možnosti zohlednění reálných 

faktorů uplatňujících se v interakci podloží s konstrukcí. Právě numerické řešení 

homogenního pružného poloprostoru, výsledky numerických analýz a srovnání 

s hodnotami naměřenými během experimentálních zatěžovacích zkoušek byly autorkou 

předložené práce publikovány v článcích [112], [128], [137], [155], [157]. Numerickými 

analýzami bylo v uvedených článcích prokázáno, že při tvorbě prostorového modelu  

s využitím 3D konečných prvků, jsou výsledky značně závislé na volených parametrech 

vstupujících do výpočtu. Významnými parametry ovlivňující výsledky numerické analýzy 

jsou mj. velikost modelované oblasti představující podloží, volba okrajových podmínek či 

velikost konečnoprvkové sítě. Zvolit zmíněné parametry výstižně může být velmi 

problematické a bez předchozí zkušenosti s vlivem těchto parametrů může dojít 

k vytvoření numerického modelu, který bude poskytovat výsledky na straně nebezpečné.  

5.3.2 Nehomogenní pružný poloprostor 

Právě nehomogennímu poloprostoru byla v předložené disertační práci věnována 

zvláštní pozornost. Při provedené rešerši českých i cizojazyčných odborných textů  

a publikací týkajících se odvození vztahů vystihujících chování nehomogenního 

poloprostoru, bylo nalezeno až 80 různých matematických formulací. O tom, že se jedná  

o dlouhodobě a celosvětově studovanou problematiku, svědčí nejstarší (při rešerši 

nalezené) odvození z roku 1934 v knize Frölicha [39]. O aktuálnosti řešené problematiky 

svědčí fakt, že naopak nejnovější odvozování napěťově-deformačních vztahů 

nehomogenního poloprostoru se často vyskytuje i v článcích vydaných v roce 2016. 

Odvozené rovnice autorů se liší, mimo jiné, ve způsobu zatížení nehomogenního 

poloprostoru a v analytickém či numerickém řešení. Vztahy pro výpočet sedání a napětí  
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v nehomogenním poloprostoru zatíženém osamělým břemenem rozpracovali např. Gibson 

a Sills, 1969 [42], Plevako, 1972 [78], Booker, 1985 [13], Kumar, 1988 [66], Oner, 1990 

[75], Vrettos, 1991 [93], Giannakopoulos a Suresh, 1997 [41], Pan, 1997 [76], Yue, 1999 

[97], Wang, Tzeng, Pan, Liao, 2003 [94]. Řešením sedání a napětí v nehomogenním 

poloprostoru zatíženém rovnoměrným zatížením na obdélníkové ploše se zabývali např. 

Brown a Gibson, 1973 [15], Chow, 1987 [52], Harnpattanapanich a Vardoulakis, 1987 

[44], Oner, 1990 [75], Booker, 1991 [13], Dempsey a Li, 1995 [29], Stark a Booker, 1997 

[87]. Odvozením rovnic pro nehomogenní poloprostor zatížený na kruhové ploše se 

zabývali např.  Rostovtsev, 1961 [83], Ter-Mkrtichian, 1961 [92], Popov, 1962 [80], 

Gibson, 1967 [43], Carrier a Christian, 1973 [21], Chuaprasert a Kassir, 1974 [53], 

Alexander, 1977 [4], Rajapakse a Selvadurai, 1989 [81] a mnozí další. Celá řada ještě 

nezmíněných autorů se věnovala odvozování vztahů pro nehomogenní vrstevnatý 

poloprostor např. Yue a Wang, 1988 [98], Yang a Pan, 2002 [96], či nehomogenní 

poloprostor zatížený vodorovným zatížením, atd. 

I když se různá odvození různými autory liší, většina z nich se shoduje na formě 

vyjádření rovnic, které vystihují rostoucí hodnotu modulu přetvárnosti s rostoucí hloubkou, 

a to většinou také v závislosti na Poissonově součiniteli. Jedno z nejrozpracovanějších  

a ucelených odvození nehomogenního poloprostoru je uvedeno v publikaci 

„Druckverteilung im Baugrund“ z roku 1934 [39] od Frölicha. Protože v nehomogenním 

poloprostoru je jiná koncentrace svislého napětí v ose základu než v poloprostoru 

homogenním, do výpočtů se zavádí koncentrační faktor . Významnou předností 

nehomogenního poloprostoru je to, že modul přetvárnosti se mění plynule s hloubkou. Pro 

poloprostor zatížený na povrchu osamělou silou (Boussinesqova úloha) byl pro svislou 

složku napětí odvozen vztah (61), [34], [39]: 
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Dle vzorce Frölicha uvedeného v [34] je navržen vztah vycházející z podmínky 

minima deformační práce. Pro případ = 3 se jedná o pružný izotropní poloprostor  

(E = konst.) a pro případ = 4 se jedná o poloprostor, jehož modul přetvárnosti s hloubkou 

lineárně roste, [34]: 

 mzEE 0  (62) 
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(63) 

kde  

E0 modul přetvárnosti na povrchu, 

z  z-ová souřadnice (hloubka), 

m koeficient závislý na Poissonově součiniteli 

 

S tímto řešením se shoduje, a zároveň Frölichova vyjádření potvrzuje, také odvození 

Hrubana z roku 1945 [47], [48], které bylo odvozeno nezávisle na práci Frölicha. Dle 

Frölicha platí, že v případě, kdy m ≠ 0, E0 je rovno velikosti E pro z = 1. Řešení Frölicha 

v obecnějším pojetí interpretoval Ohde, jak popsal v článku z roku 1939 [74]: 

 mdzEE )( 00   (64) 

kde  

d0 je taková hloubka v podloží, která není rovna hloubce založení, ale jedná se  

o konstantu, která co nejlépe vystihuje závislost modulu přetvárnosti na hloubce 

podloží s ohledem na Poissonův součinitel. Na následujícím Obr. 11 jsou zobrazeny 

kombinace, které uvádí Ohde v [74]. 

 

Obr. 11: Varianty možného průběhu modulu přetvárnosti dle Ohdeho [74]  

Uvedené obecné řešení Ohdeho v rov. (64), vycházející z práce Frölicha – rov. (62), 

bylo použito také v předložené disertační práci v prostorové numerické analýze interakce 

základové konstrukce s podložím (viz dále). 
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6 NAVRHOVÁNÍ ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ  

Při navrhování a posuzování základových konstrukcí podle technických norem se 

ověřují mezní stavy základové půdy i mezní stavy samotné základové konstrukce. 

Základové desky mají být navrhovány a posuzovány v souladu se základními pravidly 

uvedenými v normě ČSN EN 1992 – 1 – 1, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí 

– Část 1–1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [111]. Mezní stavy základové 

půdy mají být ověřovány v souladu s platnou normou Eurokódem 7 – ČSN EN 1997 – 1 

[109], v platnosti od 1. 10. 2006. Norma ČSN EN 1997 – 1 přejímá evropskou normu EN 

1997 – 1: Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla  

a nahradila tak předběžnou normu ČSN P ENV 1997 – 1, 1996: Navrhování 

geotechnických konstrukcí – Část 1: Obecná pravidla, včetně národního aplikačního 

dokumentu. Součástí ČSN EN 1997 – 1 je národní příloha k EN 1997 – 1. Tato národní 

příloha určuje národně stanovené parametry platné na území České republiky. Eurokód 7 – 

ČSN EN 1997 – 1 zcela nahradil normu ČSN 73 1001 – Zakládání staveb – Základová 

půda pod plošnými základy, která byla zrušena k 1. 4. 2010 [110]. Z důvodu ucelených 

informací týkajících se aplikací norem při navrhování základových konstrukcí jsou 

uvedeny i postupy a doporučení zpracované nejen v současně platné normě (Eurokód 7 – 

ČSN EN 1997, [109]), ale i v normě, kterou tato norma nahrazuje, tedy ČSN 73 1001 

[110]. 

 

6.1 Základová půda 

6.1.1 ČSN 73 1001 

Co se týče vztahů mezi základovou půdou a zatížením, účinky zatížení v podloží 

staveb se mají stanovit metodou mezních stavů a dle jednotlivých geotechnických 

kategorií. Napětí od vlastní tíhy zeminy, které je značeno r, je dáno vlastní tíhou zeminy 

v uvažované hloubce. Svislá složka napětí z vyvolaná zatížením stavbou se má stanovit na 

základě teorie pružného poloprostoru. K těmto účelům slouží v normě ČSN 73 1001 [110] 

příloha č. 11, která obsahuje devět modelů zatížení působícího na pružný poloprostor.  

U základové půdy se rozlišují dva mezní stavy. První skupinou mezních stavů  

(1. MS) je mezní stav únosnosti. Druhou skupinou mezních stavů (2. MS) je mezní stav 
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přetvoření. Vzhledem k tomu, že přetvoření základové půdy zásadně ovlivňuje chování 

základové i nadzákladové konstrukce, má 2. MS převažující význam. 

V 1. skupině mezních stavů je posuzována spolehlivost půdy proti zaboření základu, 

usmyknutí v základové spáře, překlopení či nadzvednutí základů vlivem vztlaku. Jedná se 

tedy o ověřování z hlediska ztráty stability, ke kterému může dojít narušením rovnováhy na 

smykových plochách v půdě, či na kontaktu mezi základovou konstrukcí a základovou 

půdou. Únosnost základové půdy závisí na fyzikálních i mechanických vlastnostech 

zeminy. Únosnost základové půdy je rovněž ovlivněna homogenitou a izotropií základové 

půdy i rozměry a tvarem základové konstrukce. Vypočtená únosnost základové půdy musí 

být větší nebo alespoň rovna kontaktnímu napětí od výpočtového zatížení stavbou. Účinky 

od zatížení stavbou (pro posouzení dle 1. skupiny mezních stavů) se počítají v souvislosti 

s kontaktním napětím v základové spáře, které je rovnoměrně rozděleno na ploše základu 

Aef: 

 

ef

de
de

A

V


 

(65) 

kde  

de  extrémní výpočtové kontaktní napětí v základové spáře, 

Vde  extrémní svislá výpočtová síla, 

Aef efektivní plocha. 

 

Únosnost základové půdy tvořené zeminami je stanovena dle rovnice: 

 
bbbbddddccccdd idsN

b
idsdNidsNcR

2
21    (66) 

kde 

Rd svislá výpočtová síla, 

γ1, γ2   efektivní objemová tíha základové půdy nad a pod základovou spárou, 

b efektivní šířka základu, 

Nc, Nd, Nb součinitelé únosnosti závislé na výpočtovém úhlu vnitřního tření, 

d  hloubka založení, 

cd výpočtová hodnota soudržnosti, 

sc, sd, sb  součinitelé tvaru základu, 

dc, dd, db  součinitelé hloubky založení, 

ic, id, ib  součinitelé šikmosti zatížení. 
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Ve 2. skupině mezních stavů je ověřováno sedání (popř. naklonění), jehož příčinou 

bývá například přitížení stavbou, změna hladiny podzemní vody nebo pokles terénu vlivem 

poddolování. Sedání může být rovnoměrné i nerovnoměrné. Nerovnoměrné sedání bývá 

způsobeno průhybem a pootočením základové a nadzákladové konstrukce. Na rozdíl od 

nerovnoměrného sedání, rovnoměrné sedání nezpůsobuje vynucená přetvoření a napětí 

v základových ani nadzákladových konstrukcích.  

Dle mezního stavu přetvoření musí být výpočtem prokázáno, že nedojde k takové 

míře přetvoření základové půdy ani sednutí stavby, aby došlo k nepřípustnému přetvoření 

konstrukce nebo aby bylo omezeno užívání stavby. Tuhost systému „základová půda – 

základ“ (pro stanovení napětí v podloží dle 2. skupiny mezních stavů) se pro obdélníkový 

základ stanoví dle rovnice: 

 

3











l

t

E

E
k

def  

(67) 

kde  

E modul pružnosti materiálu základové konstrukce, 

Edef   modul přetvárnosti základové půdy, 

t  tloušťka základové konstrukce, 

l  rozměr základové konstrukce ve směru, ve kterém se určuje tuhost. 

 

Základ je považován za poddajný, je-li tuhost systému k < 1. V případě poddajného 

základu je doporučeno počítat sedání ze svislých napětí využitím vzorců pro pružný 

poloprostor z přílohy č. 11 v ČSN 73 1001 [110]. Základ je považován za tuhý, je-li tuhost 

systému k > 1. V případě tuhého základu se sedání určuje ze svislých napětí pod 

charakteristickým bodem. U obdélníkového základu se charakteristický bod nachází ve 

vzdálenosti 0,37b a 0,37l od středu základu. V místě charakteristického bodu je teoretické 

sedání poddajného a tuhého základu stejné (Obr. 12). 
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Obr. 12: Průběh napětí pod poddajným a tuhým základem 

Při výpočtu účinků od zatížení stavbou dle 2. skupiny mezních stavů se předpokládá, 

že kontaktní napětí v základové spáře je rovnoměrné na ploše, která odpovídá tlačené ploše 

základové spáry.  

Konečné sednutí (70) a svislou složku napětí σz (68) v základové půdě od zatížení 

stavbou lze určit s využitím modelu č. 2 (Obr. 13) z uvedené normy [110]. Ve své podstatě 

se jedná o výpočet plochy integrálu (v mezích od 0 do hloubky deformační zóny zz), který 

je pro praktické účely převeden na numerické řešení s využitím obdélníkového pravidla, 

viz (70). 

 

Obr. 13: Výpočtový model sednutí [110] 
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Předpokladem pro použití modelu č. 2 je homogenní izotropní lineárně pružný 

poloprostor zatížený na povrchu svislým rovnoměrným zatížením f na ploše b·l. Svislá 

složka napětí σz pod rohem základu se vypočítá z rovnice (68) odvozené Steinbrennerem 

[88]. 
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  (68) 

kde 

l,b    rozměry základu, 

z  z–ová souřadnice hloubky, ve které je σz počítáno, 

f   svislé rovnoměrné zatížení působící na ploše A=b·l (v předchozím textu označené 

také jako pz). Pro výpočet sednutí základu je možné předpokládat rovnoměrné 

rozdělení kontaktního napětí σds.:  

 
A

V
f ds

ds   (69) 

kde  

Vds   výpočtové zatížení, 

A  tlačená plocha základové spáry. 

 

Obr. 14: Výpočet napětí dle Steinbrennera, schéma svislého rovnoměrného zatížení působícího na 

povrchu pružného poloprostoru 

Konečné sednutí základové půdy pod uvažovaným bodem lze vypočítat dle rovnice (70). 

Jak bylo výše uvedeno, jedná se o řešení integrálu (v mezích od 0 do zz) obdélníkovým 

pravidlem. Výpočet konečného sednutí dle rovnice (70) se provádí po jednotlivých 

vrstvách o mocnosti hi až do hloubky tzv. deformační zóny zz, (73). 
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 (70) 

kde 

σz   svislá složka napětí pod uvažovaným bodem v základové půdě od zatížení stavbou, 

σor   původní geostatické napětí ve středu i-té vrstvy, 

mi   opravný součinitel přitížení, 

hi   mocnost i-té vrstvy, 

Eoed,i   výpočtový oedometrický modul i-té vrtsvy: 

 

















i
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2
1/
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,,
 (71) 

kde  

i  Poissonův součinitel, 

Edef    modul přetvárnosti zeminy. 

 

Původní geostatické napětí základové půdy σor lze vypočítat dle rovnice (72). 

 
i

n

i

iior h
1

,   (72) 

kde 

γi   objemová tíha zeminy i-té vrstvy 

hi  mocnost i-té vrstvy  

 

Přitížení v základové spáře σol se při ověřování 2. skupiny mezních stavů počítá pro 

hloubku založení představující svislou vzdálenost základové spáry od původního povrchu 

území. Při stanovení sednutí se má předpokládat průběh svislé složky napětí σz od přitížení 

základem ležícím na homogenním izotropním poloprostoru v závislosti na hloubce. Svislé 

přitížení σz je ve výpočtovém modelu redukováno na jeho účinnou složku (σz – mσor), která 

představuje strukturní pevnost zeminy a způsobuje deformaci. Strukturní pevnost zeminy 

je v [110] přesně definována - „Strukturní pevnost zeminy je odpor přitěžované zeminy 

proti přetvoření, a to při takovém přitížení, které začne zeminu významně přetvářet 

porušováním její struktury, tj. změnou vzájemné polohy zrn. Při menším přitížení se 

stlačuje jen skelet zeminy a deformace základové půdy jsou zanedbatelné. Čím je součinitel 

m menší, tím se deformační chování zeminy více blíží chování lineárně pružné hmoty.“ 

[110]. Hodnoty opravného součinitele přitížení m dle ČSN 73 1001 mohou nabývat hodnot 
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od 0,1 do 0,5 v závislosti na druhu základové půdy dle tabulky (Tab.10 v ČSN 73 1001 

[110]). 

Pokud je svislé přitížení redukováno na jeho účinnou složku, výpočet sednutí se 

hloubkově omezuje na skutečnou mocnost deformační zóny. Jedná se o omezený prostor 

v základové půdě pod základem, v němž dochází k nezanedbatelným deformacím 

vyvolaným zatížením stavbou [110]. 

Tzv. hloubka deformační zóny zz je definována v místě, kde platí rovnost svislé 

složky napětí od zatížení stavbou σz a strukturní pevností zeminy σs. 

 
zsz z  (73) 

Konečné sednutí základové půdy pod uvažovaným bodem tvoří několik složek 

deformačního procesu základové půdy. Konečné sednutí se vypočítá dle rovnice (70). 

Platnost normy ČSN 73 1001 [110] byla ukončena 1. 4. 2010. Navzdory tomu lze některé 

výpočetní postupy z ČSN 73 1001 aplikovat i v souladu se současně platným Eurokódem 7 

– ČSN EN 1997 – 1 [109]. 

6.1.2 Eurokód 7 – ČSN EN 1997 – 1 

V souladu s EC 7 [109] se základové konstrukce rovněž navrhují s využitím 

metodiky mezních stavů, přičemž má být ověřeno, zda není překročen žádný z příslušných 

mezních stavů. Jak je uvedeno v EC 7 [109] „Mezní stavy se mohou vyskytnout buď 

v základové půdě nebo v konstrukci nebo k nim může dojít kombinovaným porušením 

konstrukce a základové půdy.“ [109]. Výpočetní modely mohou obsahovat zjednodušení. 

Nicméně případné nepřesnosti výpočtového modelu musí být vždy na straně bezpečné. 

Výpočetní model může být analytický, semi-empirický nebo numerický.  

V EC 7 [109] se rozlišují dva mezní stavy – mezní stav porušení a mezní stav 

použitelnosti. Dle mezního stavu porušení, musí být únosnost základu větší než tíha 

základu včetně tíhy zásypového materiálu a všech zemních tlaků, ať už těch příznivých či 

nepříznivých. Je možné použít analytickou metodu, semi-empirickou metodu a normativní 

metodu, která vychází z předpokládané únosnosti. Pro výpočet únosnosti lze použít vztahy 

odvozené z teorie plasticity a experimentálních výsledků. Pro odvodněné podmínky se 

stanovuje návrhová únosnost dle rovnice: 

 
 isbNBisbNqisbNcAR qqqqcccc  5,0/  (74) 
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kde 

A´   návrhová efektivní plocha základu, 

B´   efektivní šířka základu, 

c´   efektivní soudržnost, 

q´   návrhový efektivní tlak nadloží v úrovni základové spáry, 

γ´   návrhová efektivní objemová tíha zeminy pod úrovní základové spáry, 

Nq, Nc, Nγ    bezdimenzionální součinitelé únosnosti, 

bq, b0    bezdimenzionální součinitelé sklonu základové spáry, 

sq, sc, sγ    bezdimenzionální součinitelé tvaru základu, 

iq, ic, iγ    bezdimenzionální součinitelé šikmosti zatížení. 

 

Při návrhu základu dle mezního stavu použitelnosti se musí brát v úvahu přemístění 

základu způsobené jeho zatížením. Na tuhých a pevných jílech se u plošných základů 

zařazených v 2. geotechnické kategorii doporučuje vždy provádět výpočty sedání. Ty 

ovšem poskytují jen přibližný odhad a nemají se považovat za přesné. Výpočet sedání 

zahrnuje okamžité sedání so a konsolidační sedání s1.  Pro částečně nebo plně nasycené 

zeminy se navíc používá složka sedání s2, která charakterizuje sedání vyvolané tzv. 

creepem. V EC 7 [109] je definována hloubka stlačitelné vrstvy jako hloubka, ve které 

efektivní svislé napětí vyvolané zatížením základu činí 20% efektivního napětí od nadloží. 

V podstatě se jedná o případ uvedený v předchozí normě ČSN 73 1001, kdy byla hloubka 

stlačitelné vrstvy upravená použitím tzv. opravného součinitele přitížení pro m = 0,2.  

V EC 7 [109] je dále uvedeno, že tuto hloubku lze přibližně odhadnout jako jednonásobek 

nebo dvojnásobek šířky základu. Dle potřeby se má vhodně zvolit lineární nebo nelineární 

model stlačitelnosti základové půdy. 

 

Metody výpočtu sedání plošného základu stanovené EC 7 [109]: 

 

 Metody založené na vztahu napětí – přetvoření 

Pro výpočet celkového sedání základu je v EC 7 [109] dovoleno použít výpočetní 

metody využívající napěťo-deformační vztahy dle následujícího: 

o Výpočtem rozdělení napětí v základové půdě v důsledku zatížení od základu. 

To může být odvozeno na základě teorie pružnosti, která obecně předpokládá 

homogenní izotropní zeminu a lineární rozdělení tlaku od zatížení. 
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o Výpočtem přetvoření základové půdy od napětí za použití hodnot modulů 

tuhosti, popřípadě jiných vztahů mezi napětím a přetvořením, které jsou určeny 

z laboratorních zkoušek. 

o Součtem svislých přetvoření k určení sedání. Při využití této metody by se měl 

vybrat dostatečný počet bodů v základové půdě pod základem, ve kterých se 

vypočítá napětí a přetvoření. 

 

 Upravená pružnostní metoda 

Tuto metodu je možné použít pouze v případech, kdy lze chování napětí-přetvoření 

základové konstrukce považovat za lineární a nedochází k vytváření plastických 

oblastí. Z teorie pružnosti vyplývá pro celkové sedání základu vztah: 

 
mEfbps /  (75) 

kde 

Em  návrhová hodnota modulu pružnosti, 

f  součinitel sedání závislý na tvaru a rozměrech základové konstrukce, 

p  rovnoměrně rozdělený tlak v základové spáře, 

b  šířka základu. 

 

 Sedání bez odvodnění 

Výše uvedené metody lze použít i pro krátkodobé složky sedání, které nastanou bez 

odvodnění. Hodnoty parametrů tuhosti mají reprezentovat neodvodněné chování. 

 

 Konsolidační sedání 

Je-li sedání zapříčiněno konsolidací, může se předpokládat jednoosá deformace 

zeminy a je tedy možné použít křivku získanou z konsolidační zkoušky. 

 

 Chování sedání v čase 

Rychlost konsolidačního sedání je možné odhadnout z konsolidačních parametrů 

získaných během zkoušky stlačitelnosti, popřípadě z hodnot propustnosti získaných 

během zkoušek in situ. 

 

Při konstrukčním návrhu plošných základů lze rozdělení kontaktního napětí pod tuhým 

základem uvažovat jako lineární. Pro hospodárnější návrh lze použít i podrobnější 

interakční model zemina – konstrukce. U netuhých základů je možné odvodit průběh 
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kontaktního napětí modelováním základu spočívajícím na sérii pružin s odpovídajícími 

tuhostmi a pevnostmi. 

6.2 Základové konstrukce 

Základové konstrukce se mají navrhovat a posuzovat v souladu se základními 

pravidly uvedenými v normě ČSN EN 1992 – 1 – 1, Eurokód 2: Navrhování betonových 

konstrukcí – Část 1–1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [111]. Výpočty 

uvedené v EC 2 jsou založeny na metodě mezních stavů – mezního stavu únosnosti (MSÚ) 

a mezního stavu použitelnosti (MSP). 

Mezní stav únosnosti souvisí především s bezpečností samotné konstrukce  

i bezpečností osob přímo v objektu, nebo v jeho blízkosti.  Výpočty z hlediska MSÚ se 

týkají především kombinace tlaku s ohybem, smykem či protlačením. 

Mezní stav použitelnosti souvisí víceméně se vzhledem stavby, s funkcí nosných 

prvků nebo celé konstrukce. Výpočty dle MSP se týkají především vzniku trhlin a jejich 

šířky, přetvoření základu a stability polohy. 

Při řešení interakce mezi podložím, základem a nadzákladovou konstrukcí se 

výpočtem poměrné tuhosti KR stanoví, zda se jedná o tuhý nebo poddajný nosný systém. 

Nosný systém je tuhý, je-li poměrná tuhost větší než 0,5. Poměrná tuhost se stanoví ze 

vztahu: 

 
3El

EJ
K s
r   (76) 

kde  

EJs    přibližná hodnota ohybové tuhosti vztažené na jednotku šířky uvažované konstrukce 

stavby, která se stanoví součtem ohybových tuhostí základů, rámových prvků  

a případných ztužujících stěn, 

E     deformační modul podloží, 

l      délka základu. 

 

Jedná se o stanovení poměru tuhosti uvažované konstrukce a podloží založené na 

podobném principu jako v rovnici (67) převzaté z ČSN 73 1001 [110], který slouží  

k stanovení tuhosti systému „základová půda – základ“. 

Je-li nadzákladová konstrukce poddajná, nezávisí přenášená zatížení na poměrném 

sednutí. Zatížení přestávají být neznámými a úloha se zjednoduší na výpočet základu na 
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poddajném podloží. Je-li nadzákladová konstrukce tuhá, je možné získat neznámá zatížení 

základů z podmínky, že pořadnice sedání leží v rovině.  

 

Pro potřeby navrhování jsou podle EC 2 [111] vymezeny úrovně výpočtu 0, 1, 2 a 3. 

 Úroveň 0:  

Předpokládá se lineární rozdělení kontaktních tlakových napětí. 

Na této úrovni by měly být splněny následující podmínky: 

o v mezním stavu únosnosti i použitelnosti nepřekročí kontaktní tlakové napětí 

návrhové hodnoty, 

o z hlediska mezního stavu použitelnosti není konstrukční systém ovlivněn sedáním, 

popřípadě nejsou významné očekávané rozdíly sedání, 

o z hlediska mezního stavu únosnosti má konstrukční systém dostatečnou 

deformační kapacitu, aby návrh nebyl ovlivněn rozdíly v sedání. 

 

 Úroveň 1:  

Kontaktní napětí je možné stanovit při uvažování poměrné tuhosti základu  

a základové půdy. Současně je nutné posoudit, zda jsou výsledné deformace  

v přijatelných mezích. Na této úrovni by měly být splněny následující podmínky: 

o zkušenosti prokazují, že použitelnost nadzákladové konstrukce pravděpodobně 

není ovlivněna deformací zeminy, 

o z hlediska mezního stavu únosnosti má konstrukční systém dostatečné přetvárné 

chování. 

 

 Úroveň 2:  

Uvažuje se vliv deformace podloží na nadzákladovou konstrukci. 

o Aby byla určená úprava přímých zatížení působících na základy, nadzákladová 

konstrukce se počítá při uvažování vynucených přetvoření vyplývajících 

z deformace základů.  

o Jsou-li výsledné úpravy významné (tj. >│10│% ), má být použita analýza na 

úrovni 3. 

 

 Úroveň 3:  

o Jedná se o kompletní interakční postup zahrnující nadzákladovou konstrukci, 

její základy a podloží. 
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7 POUŽITÉ METODY ŘEŠENÍ 

Pro získání spolehlivých výsledků interakce základové konstrukce s podložím je 

optimální kombinace experimentálních testů, laboratorních i polních zkoušek  

a numerického modelování. Zmíněná kombinace byla využita také v předložené disertační 

práci. Byly provedeny experimentální zatěžovací zkoušky drátkobetonových desek (viz 

dále), pro něž byla v programovém systému ANSYS provedena numerická analýza na bázi 

metody konečných prvků (MKP), viz dále. 

7.1 EXPERIMENTÁLNÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY 

Sada experimentálních zatěžovacích zkoušek drátkobetonových desek byla 

provedena na upraveném podloží s využitím unikátního experimentálního zařízení. 

7.1.1 Experimentální zatěžovací zařízení 

V rámci předložené disertační práce byly sledovány napěťově-deformační vztahy 

základové konstrukce a podloží při jejich vzájemné interakci. Za tímto účelem byla v roce 

2010 v areálu Fakulty stavební VŠB - TU Ostrava provedena výstavba experimentálního 

zatěžovacího zařízení, tzv. Standu zobrazeného na Obr. 15, Obr. 16, [28]. 

 

Obr. 15: Experimentální zatěžovací zařízení, tzv. Stand 

Zmíněné experimentální zatěžovací zařízení [28] bylo tedy navrženo pro provádění 

experimentů týkajících se zkoumání interakce základových konstrukcí s podložím. 

Zatěžovací Stand byl navržen jako samostatně stojící ocelová konstrukce. 
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Obr. 16: Schéma experimentálního zatěžovacího zařízení 

Konstrukce testovacího zařízení je tvořená dvěma ocelovými rámy, na kterých jsou 

umístěny příčníky. Nosnou ocelovou konstrukci Standu tvoří dva kloubově uložené rámy 

vysoké 1825 mm s délkou příčle 5100 mm. Rámy jsou vzájemně vzdáleny 2,5 m. Sloupy  

i příčle rámu byly při návrhu konstrukce Standu navrženy z profilů HE450B. Zatěžování 

během prováděných zatěžovacích zkoušek je zprostředkováno tlakem vyvozeným 

hydraulickým lisem. Hydraulický lis, kterým je zkušební vzorek zatlačován do zeminy, 

může vyvodit zatížení až 1 MN. Při vyvozování zatížení je hydraulický lis opřen o příčný 

nosník tvořený z profilu HE360B. Ten je pomocí šroubového spoje uchycen k dolním 

pásnicím příčlí rámů. Z důvodu působení velkého lokálního zatížení na příčný nosník  

a příčle rámu, jsou tyto prvky vyztuženy pomocí příčných výztuh. Zmíněné příčné výztuhy 

jsou vzdáleny 200 mm. V těchto vzdálenostech je možné dle potřeby zatěžovací zkoušky 

volit místo působení hydraulického lisu. Testovací zařízení bylo navrženo tak, aby 

umožňovalo provádět statické zatěžovací zkoušky s vysokou variabilitou rozměrů 

zkušebních vzorků i jejich zatěžování v libovonných místech, popř. i ve více místech 

současně. Stand tedy umožňuje experimentální zatěžovací zkoušky patek, pásů i desek,  

a to pro různé rozměry vzorků, polohy zatěžovacích lisů a různé druhy zkoušek. 

Manipulace je umožněna pomocí dvou navržených odnímatelných konzol tvořených  

z profilů HE120A. Ty jsou uloženy na horní pásnici příčného nosníku a jsou opatřeny koly 

umožňujícími posuv po horních pásnicích příčlí rámů. Patka byla navržena jako kloubová 

se čtyřmi kotevními šrouby M36x3 z oceli S355. Kotevní šrouby jsou opatřeny T hlavou, 
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která je opřená do ocelového roštu, jež je součástí základových pásů. Tloušťka 

vyztuženého patního plechu je 35 mm a výška podlití je 50 mm. Hmotnost všech částí 

ocelové konstrukce (bez základového roštu) je cca 6500 kg a všechny ocelové prvky jsou 

navrženy z oceli S355J0. Základy zkušebního zařízení jsou provedeny jako železobetonové 

pásy. Součet celkové hmotnosti základových pásů a ocelové konstrukce tvoří zhruba 30% 

z celkové předpokládané potřebné reakce v době provádění experimentálních zatěžovacích 

zkoušek. Vzhledem k této nedostatečné vlastní tíze konstrukce Standu, bylo navrženo 

řešení v podobě kotvení tohoto celku do podloží. Konstrukce je ukotvena do podloží 

mikropilotami přivařenými ke kotevnímu roštu tvořenému z profilů U140 (Obr. 17). 

       

Obr. 17: Kotvení konstrukce Standu mikropilotami přivařenými k roštu z U140 

Na zkušebním zařízení v areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava probíhají 

zatěžovací zkoušky různých typů základový desek, které se liší například použitou směsí 

betonu, vyztužením, rozměry, velikostí zatěžované plochy atd. O průběhu, výsledcích  

a závěrech prováděných zkoušek je podrobněji pojednáno v článcích autorky disertační 

práce [112], [115], [118], [126], [127], [128], [129], [131], [132], [133], [134], [135], 

[136], [137], [140], [145], [152], [159] publikovaných s kolektivem autorů. 

7.1.2 Úprava podloží 

Vzhledem k tomu, že výsledky tzv. polních zkoušek ukázaly, že podloží pod 

experimentálním zařízením nevykazuje homogenní vlastnosti žádoucí pro zdárný průběh 

samotných zatěžovacích zkoušek a smysluplné vytváření numerických modelů, byla 

původní zemina pod Standem vyměněna. Kromě samotného geologického profilu byla 

nehomogenita původního podloží způsobena technologií realizace základů 

experimentálního zařízení. Původní zemina proto byla v prostoru definovaném 

základovými pásy konstrukce a základovou spárou kompletně odebrána. Vytěžená zemina 
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byla vytříděna a nežádoucí složky původního nehomogenního složení byly odstraněny. 

Poté byla upravená zemina zpět sypána postupně po vrstvách o mocnosti 15 cm. Zásyp byl 

rovnoměrně rozprostírán v celé ploše prostoru pod experimentálním zařízením po 

jednotlivých vrstvách, které byly hutněny vibračním pěchem. Kvalita zhutnění každé 

vrstvy byla průběžně kontrolována. Popsaným způsobem provedení homogenizace zeminy 

bylo vytvořeno podloží, které vykazovalo homogenní vlastnosti. 

    

Obr. 18: Úprava podloží pod experimentálním zařízením 

Při postupném zpětném zásypu již homogenizovaného podloží byly průběžně 

osazovány tlakové buňky. Tlakové buňky byly rozmísťovány ve třech hloubkových 

úrovních (Obr. 19). Nejhlubší úroveň osazených tlakových buněk byla v hloubce 800 mm 

pod základovou spárou (resp. předpokládanou základovou spárou dle plánovaných 

zatěžovacích zkoušek modelů desek). Další tlakové buňky byly osazovány v úrovni  

350 mm pod základovou spárou (resp. předpokládanou základovou spárou dle 

plánovaných zatěžovacích zkoušek modelů desek). Nejsvrchnější úroveň osazených 

tlakových buněk tvořila samotná základová spára. V každé z popsaných hloubkových 

úrovní v podloží byly umístěny vždy tři tlakové buňky – pod středem základu, uprostřed 

jedné z hran základu a pod rohem základu (Obr. 19). Celkem bylo tedy ve třech 

hloubkových úrovních osazeno devět tlakových buněk. Vzdálenost tlakových buněk 

uprostřed hrany základu (resp. v rohu základu) od hrany základu byla 50 mm. V základové 

spáře byly osazeny buňky přímo určené na kontakt zeminy a konstrukce. Schéma 

rozmístění tlakových buněk je patrné na následujícm Obr. 19. 
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Obr. 19: Schéma rozmístění tlakových buněk 

Před samotnými experimentálními zatěžovacími zkouškami byly provedeny 

geotechnické zkoušky zeminy pro získání materiálových vlastností upraveného 

zhomogenizovaného podloží. Zemina byla zatříděna jako CI – jíl se střední plasticitou. Ze 

statické zatěžovací zkoušky (Obr. 20) ze dne 18. 4. 2016 byla získána hodnota modulu 

přetvárnosti Edef,2 = 12,5 MPa (z 2. zatěžovací větve), která byla použita jako vstupní 

hodnota do prováděných numerických analýz, viz dále. Krabicovou smykovou zkouškou 

byla zjištěna hodnota soudržnosti c = 9,0 kPa a úhel vnitřního tření  = 19,3 
o
. Hodnota 

Poissonova součinitele vstupující do numerických analýz byla µ = 0,35. Upravené podloží 

nebylo do experimentálních zatěžovacích zkoušek zkonsolidované. Do výpočtu nebyla 

brána v úvahu konsolidace zeminy.  

 

Obr. 20: Statická zatěžovací zkouška upravené zeminy 
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7.1.3 Měřící technika, ústředny, čidla 

Na hydraulické soustavě upevněné během experimentálních zatěžovacích zkoušek ke 

Standu je umístěno čidlo, které automaticky snímá velikost svislého zatížení. 

Zaznamenáván je tlak v pístu v barech, který je převodním vztahem převáděn na zatížení 

v kN. Během všech experimentálních zatěžovacích zkoušek byl použit snímač tlaku 

FD8214 a hydraulický válec ENERPAC CLRG. Svislé deformace modelů desek jsou 

měřeny potenciometry umístěnými na horním povrchu desky. Během každé zatěžovací 

zkoušky bylo použito 16 ks potenciometrických snímačů dráhy FWA100T (měřicí  

rozsah – 0 až 100 mm / rozlišení 0,01 mm, pracovní teplota -30 až +100°C,  

životnost – větší než 108 zdvihů). Těmito snímači dráhy byly měřeny a zaznamenávány 

svislé deformace, přičemž hodnoty byly automaticky zapisovány do snímacích stanic. 

Napětí u dolního povrchu betonové desky bylo měřeno pomocí tenzometrů. Tenzometrické 

měření je založeno na principu deformování čidla, které je vyvoláno mechanickou zátěží. 

Pomocí tenzometrů lze zjišťovat napětí. Kromě toho byl vždy měřen také elektrický odpor 

digitálním multimetrem. Při samotných zatěžovacích zkouškách byl vždy zapsán stav před 

přitížením a bezprostředně po přitížení. Napětí v podloží bylo měřeno devíti tlakovými 

buňkami rozmístěnými ve třech hloubkových úrovních – vždy pod středem základu, 

uprostřed jedné z hran základu a pod rohem základu, jak bylo zobrazeno na Obr. 19. 

Během zatěžovacích zkoušek byla prováděna i další měření, jako je např. měření hodnoty 

atmosférického tlaku či měření teploty vzduchu. 

Kromě výše uvedených měření probíhajících přímo v místě experimentální 

zatěžovací zkoušky, probíhala vždy v den zkoušky i měření v laboratoři stavebních hmot. 

Laboratorními zkouškami byly mimo jiné získány hodnoty modulů pružnosti betonu  

a pevností betonu v tlaku (pro jednotlivé desky). Krychelné pevnosti betonu v tlaku byly 

získány destruktivními laboratorními zkouškami na zkušebních vzorcích krychlí 

(s rozměry 150x150x150 mm), které byly vyráběny během betonáží betonových desek (ze 

stejné betonové směsi) a byly ponechány v exteriéru v blízkosti vybetonovaných desek, 

aby byly zachovány stejné klimatické podmínky v období zrání betonu. V laboratořích 

probíhalo také měření pevnosti betonu v tahu za ohybu na zkušebních trámcích 

o rozměrech 400 x 150 x 150 mm. 

7.1.4 Experimentální zatěžovací zkoušky desek 

Návrh sady experimentálních zatěžovacích zkoušek, které jsou předmětem 

předložené disertační práce, spočíval především v definici parametrů proměnných  



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

54 

a parametrů neměnných. Vzhledem k nejistotám souvisejícím s určením geomechanických 

vlastností podloží, klimatickými vlivy a dalšími faktory, jež není jednoduché jednoznačně 

určit, či je ovlivnit, bylo cílem vytvořit sadu experimentálních zatěžovacích s co možná 

nejmenším množstvím dalších proměnných parametrů. Jednalo se o takové proměnné 

parametry, které lze ovlivňovat či měřit s vysokou mírou přesnosti měření. 

Sadu experimentálních zatěžovacích zkoušek tvořily čtyři betonové desky shodných 

rozměrů, uložených na stejném podloží. Desky se lišily především v množství drátků 

přidávaných do betonu. Typ drátků, které tvořily rozptýlenou výztuž v drátkobetonu, byl 

zachován ve všech zkušebních vzorcích. Jednalo se o drátky 3D DRAMIX 65/60BG, které 

tvoří ocelová vlákna vyráběná ze za studena taženého drátku od firmy Bekaert (Obr. 21).  

 

Obr. 21: Drátky 3D DRAMIX 65/60BG – obr. převzat - www.bekaert.com 

Dávkování drátků se u desek zvyšovalo s konstantním nárůstem. První z desek, která 

byla podrobena zatěžovací zkoušce, neobsahovala žádné ocelové drátky, resp. 0 kg/m
3
. 

Tato deska plnila především funkci referenční desky, s níž bylo možné sledovat vliv drátků 

v betonu ve srovnání s prostým betonem. V pořadí druhá experimentálně zatěžovaná 

drátkobetonová deska obsahovala 25 kg/m
3
 drátků. V pořadí třetí experimentálně 

zatěžovaná drátkobetonová deska obsahovala 50 kg/m
3
 drátků a v pořadí čtvrtá 

experimentálně zatěžovaná drátkobetonová deska obsahovala 75 kg/m
3
 drátků.  Pro 

všechny desky byla použita betonová směs třídy C 25/30 XC2 konzistence S3, která byla 

dodána společností Českomoravský beton – betonárna Ostrava. Mezní hodnota pro 

maximální vodní součinitel byla w/c = 0,6 a mezní hodnota na minimální obsah cementu 

byla 280 kg/m
3
. Byl použit cement CEM I 42,5 R VL. Maximální velikost zrna byla do  

16 mm. Všechny monolitické desky byly provedeny s využitím ocelového bednění 

zajišťujícího přesné rozměry desky 2000 x 2000 x 150 mm. Před samotnou betonáží byly  

k dolnímu povrchu desky osazeny čtyři tenzometry, jejichž poloha byla zajištěna 

upevněním na distanční lištu. Po betonáži byla betonová směs vibrována a její horní 

povrch byl uhlazen. Během příprav zatěžovacích zkoušek byl vždy stejným způsobem 

instalován hydraulický válec, byla zajišťována přístrojová výbava pro zaznamenávání 
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měřených dat a osazovala se čidla, která potřebná data měřila. Společným parametrem 

zachovaným během všech čtyř zatěžovacích zkoušek bylo také zatěžování uprostřed desek 

na čtvercové zatěžovací ploše o rozměrech 400 x 400 mm. Dalším společným parametrem 

pro všechny experimentálně zatěžované desky bylo podloží, které bylo upraveno před 

realizací celé sady zatěžovacích zkoušek (viz předchozí kapitola). Zatěžování všech desek 

probíhalo postupně v jednotlivých zatěžovacích krocích až do úplné destrukce desky, resp. 

rychlého poklesu tlaku v průběhu zatěžovacího kroku. Po ukončení všech zatěžovacích 

zkoušek byla vždy změřena maximální deformace desky čidlem nejblíže umístěným  

k jejímu středu. Na základě deformací změřených všemi čidly rozmístěnými na desce byla 

v programu MATLAB interpolací vytvořená průhybová plocha procházející ve všech 

měřených bodech právě naměřenou hodnotou deformace. Na základě této teoretické 

průhybové plochy lze přepokládat hodnotu deformace ve středu desky a srovnat jí 

s deformací vypočtenou, jak bude uvedeno dále u jednotlivých desek. 

7.1.4.1 Betonová deska D10/G01 – množství drátků 0 kg/m
3
 

Betonová deska označená D10/G01 byla vytvořená z prostého betonu a plnila 

především funkci desky referenční pro srovnání vlivu drátků přidávaných do směsí dalších 

zatěžovaných desek. Následující fotografie na Obr. 22 zachycují betonáž desky.  

   

Obr. 22: Betonáž betonové desky D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3
 

Betonová deska D10/G01 byla zatěžována 12. 5. 2016. Laboratorními zkouškami 

provedenými tento den byly získány hodnoty modulu pružnosti betonu a pevnosti betonu  

v tlaku. Modul pružnosti ED10/G01 = 19,75 GPa a pevnost betonu v tlaku  

fc,D10/G01 = 20,03 MPa. Schéma pravidelného rozmístění potenciometrů je zobrazeno na 

Obr. 23. Deformace betonové desky D10/G01 byly měřeny 16 potenciometry (snímači 

dráhy FWA100T) s přesností 0,01 mm. 
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Obr. 23: Schéma rozmístění potenciometrů na desce D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3 

Zatěžování desky D10/G01 probíhalo postupně v jednotlivých zatěžovacích krocích 

(Obr. 24). Jeden zatěžovací krok byl 25 kN/30 minut. 

 

Obr. 24: Zatěžovací kroky při zatěžování desky D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 25 jsou zobrazeny skutečně naměřené deformace v příčném řezu 

vedeném betonovou deskou D10/G01. Příčný řez byl veden body, v nichž byla osazená 

čidla č. 05, 06, 07 a 08 (viz Obr. 23). V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky, 

změřených zmíněnými čidly ve vybraných zatěžovacích krocích (po 75 kN) až do zatížení, 

během něhož byla experimentální zatěžovací zkouška ukončena (345 kN). 
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Obr. 25: Nárůst změřených deformací betonové desky D10/G01 při zatěžovacích krocích (v řezu) 

Na Obr. 26 je zobrazena kompletní měřící sestava v průběhu experimentální 

zatěžovací zkoušky desky z prostého betonu D10/G01. 

 

Obr. 26: Experimentální zatěžovací zkouška betonové desky D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3
 

Na Obr. 27 (vlevo) je zaznamenána první trhlina, která vznikla při čtvrtém 

zatěžovacím kroku. Na Obr. 27 (vpravo) je zobrazeno porušení desky po ukončení 
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zkoušky. Zatěžovací zkouška betonové desky D10/G01 byla ukončena během čtrnáctého 

zatěžovacího kroku při působení síly 345 kN. 

 

   

Obr. 27: Trhliny betonové desky D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3 

Na následujícím Obr. 28 jsou zachyceny trhliny betonové desky po odstranění všech 

čidel a měřících přístrojů. Během zatěžovací zkoušky došlo k trhlinám, které se rozvinuly 

po celé výšce průřezu a po porušení betonové desky rozdělily původně celistvou desku na 

šest samostatných dílců, Obr. 28. 

 

Obr. 28: Porušená betonová deska D10/G01 - množství drátků 0 kg/m
3
 

Deformace naměřené během experimentální zatěžovací zkoušky betonové desky 

D10/G01 všemi čidly rozmístěnými dle Obr. 23 jsou zobrazené v grafu závislosti 

deformace na časovém průběhu zkoušky, během níž byla postupně zvyšována zatěžovací 

síla (Obr. 29). 
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Obr. 29: Deformace betonové desky D10/G01 změřené všemi potenciometry 

Maximální deformace desky D10/G1 změřená čidlem nejblíže umístěným ke středu 

desky byla 16,06 mm.  Na základě interpolované teoretické průhybové plochy lze 

přepokládat přesně ve středu desky deformaci 21,68 mm. 

 

Obr. 30: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D10/G01 
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Kromě interpolované průhybové plochy zobrazené v axonometrii na Obr. 30, jsou 

pro větší přehlednost uvedeny také dva řezy. Na Obr. 31 (vlevo) je příčný řez 

interpolované průhybové plochy vedený středem desky a na Obr. 31 (vpravo) je diagonální 

řez vedený dvěma protějšími rohy a středem desky. 

 

Obr. 31: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D10/G01 

– příčný řez (vlevo), diagonální řez (vpravo) 

7.1.4.2 Drátkobetonová deska D11/G02 – množství drátků 25 kg/m
3
 

Další experimentálně zatěžovanou deskou byla drátkobetonová deska označená 

D11/G02. Jednalo se o drátkobeton vytvořený přidáním ocelových drátků do betonové 

směsi v množství 25 kg/m
3
 (3D DRAMIX 65/60BG – 25 kg/m

3
). Následující fotografie 

zachycují samotnou betonáž drátkobetonové desky D11/G02. Ve srovnání s předchozí 

experimentálně zatěžovanou deskou z prostého betonu bylo měření drátkobetonových 

desek (D11/G02, D11/G03, D12/G04) rozšířeno také o získávání dat měřených optickými 

vlákny vedenými u horního i dolního okraje desky, Obr. 32. 

   

Obr. 32: Optická vlákna v drátkobetonové desce D11/G02 - množství drátků 25 kg/m
3
 

Experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky D11/G02 proběhla  

22. 6. 2016. Laboratorními zkouškami byla získána hodnota modulu pružnosti  

ED11/G02 = 24,37 GPa a hodnota pevnosti drátkobetonu v tlaku fc,D11/G02 = 29,28 MPa. 
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Schéma pravidelného rozmístění 16 potenciometrů měřících deformace desky se lišilo od 

první experimentální zatěžovací zkoušky desky z prostého betonu D10/G01 tak, aby bylo 

více snímačů dráhy v okolí středu desky (Obr. 33). Toto rozmístění potenciometrů bylo 

zachováno také při experimentálních zatěžovacích zkouškách dalších drátkobetonových 

desek D12/G03 a D13/G04. 

 

Obr. 33: Schéma rozmístění potenciometrů na drátkobetonové desce  

Zatěžování probíhalo opět postupně v jednotlivých zatěžovacích krocích. Vzhledem 

k tomu, že deska D11/G02 byla vyztužená rozptýlenou výztuží – ocelovými drátky (3D 

DRAMIX 65/60BG – 25 kg/m
3
), byla síla v zatěžovacím kroku ve srovnání s první 

zatěžovací zkouškou zvýšena na 75 kN/30 minut. 

 

Obr. 34: Zatěžovací kroky při zatěžování desky D11/G02 - množství drátků 25 kg/m
3
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V grafu na Obr. 35 jsou zobrazeny skutečně naměřené deformace v příčném řezu 

vedeném betonovou deskou D11/G02. Příčný řez byl veden body, v nichž byla osazena 

čidla č. 04, 05, 06, 07 a 08 (viz schéma na Obr. 33). V grafu je možné sledovat nárůst 

deformací desky změřených zmíněnými čidly ve vybraných zatěžovacích krocích, až do 

zatížení během něhož byla zatěžovací zkouška desky D11/G02 ukončena (541,6 kN). 

 

Obr. 35: Nárůst změřených deformací drátkobetonové desky D11/G02 při zatěžovacích krocích  

(v řezu) 

Na Obr. 36 je zobrazena experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky 

D11/G02. 

 

Obr. 36: Experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky D11/G02  

- množství drátků 25 kg/m
3
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Na Obr. 37 (vlevo) je zaznamenána první trhlina. Na Obr. 37 (vpravo) je zobrazeno 

porušení desky protlačením. Experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky 

D11/G02 byla ukončena během osmého zatěžovacího kroku při působení síly 541,6 kN. 

    

Obr. 37: Trhliny a protlačení drátkobetonové desky D11/G02 - množství drátků 25 kg/m
3
 

 

Na Obr. 38 jsou zobrazeny detaily drátkobetonové desky v místě protlačení. Na 

snímcích jsou rovněž zřejmé drátky přidané do betonové směsi.  

    

Obr. 38: Protlačení drátkobetonové desky D11/G02 - množství drátků 25 kg/m
3
 

Deformace naměřené během zatěžovací zkoušky betonové desky D11/G02 všemi 

čidly rozmístěnými dle Obr. 33 jsou zobrazené v grafu závislosti deformace na časovém 

průběhu zkoušky. 
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Obr. 39: Deformace drátkobetonové desky D11/G02 změřené všemi potenciometry. 

Maximální deformace změřená čidlem byla 19,16 mm. Pomocí interpolace  

v programu MATLAB lze z teoretické průhybové plochy předpokládat deformace ve 

středu desky 29,45 mm. 

 

Obr. 40: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D11/G02 
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Kromě interpolované průhybové plochy zobrazené v axonometrii na Obr. 40, jsou 

pro větší přehlednost také uvedeny řezy. Na Obr. 41 vlevo je příčný řez vedený středem 

desky a vpravo je diagonální řez vedený protějšími rohy a středem desky. 

 

Obr. 41: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D11/G02  

– příčný řez (vlevo), diagonální řez (vpravo) 

7.1.4.3 Drátkobetonová deska D12/G03 – množství drátků 50 kg/m
3
 

Další experimentálně zatěžovanou drátkobetonovou deskou byla deska označená 

D12/G03. Do betonové směsi byly přidány ocelové drátky v množství 50 kg/m
3
 (3D 

DRAMIX 65/60BG – 50 kg/m
3
). Stejně jako v předchozích případech, i před betonáží této 

desky byly k dolnímu povrchu desky osazeny čtyři tenzometry. Také v drátkobetonové 

desce D12/G03 byla vedena optická vlákna dle Obr. 42 u horního i dolního povrchu desky.  

   

Obr. 42: Optická vlákna v drátkobetonové desce D12/G03 - množství drátků 50 kg/m
3
 

Aby bylo dosaženo očekávaných vlastností drátkobetonu, je nutné rovnoměrné 

rozptýlení drátků v drátkobetonové směsi. V drátkobetonové směsi s větší hmotnostní 

koncentrací drátků mohou vznikat shluky drátků, tzv. ježci. V důsledku vzniku těchto 

shluků se mohou vlivem nerovnoměrně rozptýlené výztuže v desce nacházet naopak místa 

s menším množstvím drátků, než je potřebné, což může mít negativní vliv na spolehlivost 
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či únosnost drátkobetonové konstrukce. Při betonáži drátkobetonové desky D12/G03 

s množstvím drátků 50 kg/m
3
 ke vzniku takového shluku (ježka) došlo, viz Obr. 43. 

    

Obr. 43: Betonáž drátkobetonové desky  D12/G03 - množství drátků 50 kg/m
3 
(vlevo),  

vznik ježka – shluku drátků v desce D12/G03 - množství drátků 50 kg/m
3
(vpravo) 

Drátkobetonová deska D12/G03 byla zatěžována 23. 8. 2016, kdy byly také 

provedeny laboratorní zkoušky betonových vzorků. Těmi byl zjištěn modul pružnosti 

ED12/G03 = 19,50 GPa a pevnost drátkobetonu v tlaku fc,D12/G03 = 25,27 MPa. Schéma 

rozmístění 16 potenciometrů bylo zobrazeno na Obr. 33. Deska D12/G03 vyztužená 

rozptýlenou výztuží – ocelovými drátky (3D DRAMIX 65/60BG – 50 kg/m
3
) byla 

zatěžována 75 kN/30 minut, Obr. 44. 

 

Obr. 44: Zatěžovací kroky při zatěžování desky D12/G03 - množství drátků 50 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 45 jsou zobrazeny experimentálně získané deformace v příčném řezu 

vedeném drátkobetonovou deskou D12/G03 v bodech, v nichž byla osazená čidla č. 04, 05, 

06, 07 a 08 (viz Obr. 33). V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky změřených 

zmíněnými čidly ve vybraných zatěžovacích krocích, až do zatížení 640 kN. Tímto 
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zatěžovacím krokem (konkrétně devátým) byla zatěžovací zkouška desky D12/G03 

ukončena. 

 

Obr. 45: Nárůst změřených deformací drátkobetonové desky D12/G03 při zatěžovacích krocích  

(v řezu) 

Na Obr. 46 je zobrazena experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky 

D12/G03 s množstvím drátků 50 kg/m
3
.  

 

Obr. 46: Experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky D12/G03  

- množství drátků 50 kg/m
3 

Naměřené deformace drátkobetonové desky D12/G03 jsou zobrazeny v grafu 

závislosti deformací na postupně zvyšované zatěžovací síle (Obr. 47). 
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Obr. 47: Deformace drátkobetonové desky D12/G03 změřené všemi potenciometry. 

V posledním zatěžovacím kroku byla změřena maximální deformace drátkobetonové 

desky D12/G03 s hodnotou 22,92 mm. Na základě teoretické průhybové plochy (Obr. 48) 

získané interpolací naměřených hodnot, lze přepokládat přesně ve středu desky deformaci 

35,03 mm. 

 

Obr. 48: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D12/G03 
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Na Obr. 49 je uveden také příčný a diagonální řez teoretickou průhybovou plochou. 

 

Obr. 49: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D12/G03  

– příčný řez (vlevo), diagonální řez (vpravo) 

7.1.4.4 Drátkobetonová deska D13/G04 - množství drátků 75 kg/m
3
 

Celou sadu čtyř experimentálně zatěžovaných desek uzavírala drátkobetonová deska 

označená D13/G04, v níž bylo množství drátků nejvyšší, tj. 75 kg/m
3
 (3D DRAMIX 

65/60BG – 75 kg/m
3
). Vzhledem k tomu, že výsledky všech zkoušek byly následně 

porovnávány, byla stejnou betonárnou dodána taková betonová směs jako pro předchozí 

desky a ve stejných místech byly osazeny tenzometry i optická vlákna (Obr. 50).  

   

Obr. 50: Betonáž drátkobetonové desky D13/G04 - množství drátků 75 kg/m
3
 

V betonové směsi desky D13/G04 s množstvím drátků 75 kg/m
3
 také došlo ke vzniku 

shluku drátků (tzv. ježka), stejně jako v  desce D12/G03 s množstvím drátků 50 kg/m
3
. 

Zatěžovací zkouška drátkobetonové desky D13/G04 probíhala 21. 9. 2016. Na základě 

provedených laboratorních zkoušek betonových vzorků byla zjištěna hodnota modulu 

pružnosti ED13/G04 = 17,70 GPa a pevnosti betonu v tlaku fc,D13/G04 = 24,9 MPa. Osazování 

čidel probíhalo stejným způsobem jako u předchozích experimentálních zkoušek včetně 

rozmístění 16 potenciometrů (Obr. 33). Deska D13/G04 vyztužená rozptýlenou výztuží 
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(ocelovými drátky 3D DRAMIX 65/60BG – 75 kg/m
3
) byla zatěžována stejnými 

zatěžovacími kroky jako ostatní desky s přidanými drátky, tedy 75 kN/30 minut (Obr. 51). 

 

Obr. 51: Zatěžovací kroky při zatěžování desky D13/G04 - množství drátků 75 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 52 jsou zobrazeny skutečně naměřené deformace v příčném řezu 

vedeném betonovou deskou D13/G04. Příčný řez byl veden v místě čidel č. 04, 05, 06, 07 

a 08 (viz Obr. 33). V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky změřených těmito 

čidly ve vybraných zatěžovacích krocích, až do zatížení během něhož byla zatěžovací 

zkouška desky D13/G04 ukončena. Maximální zatěžovací síla 752 kN byla vyvozená 

během desátého zatěžovacího kroku. 

 

Obr. 52: Nárůst změřených deformací drátkobetonové desky D13/G04 při zatěžovacích krocích  

(v řezu) 
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Na Obr. 53 je zobrazena experimentální zatěžovací zkouška poslední drátkobetonové 

desky D13/G04. 

 

Obr. 53: Experimentální zatěžovací zkouška drátkobetonové desky D13/G04  

- množství drátků 75 kg/m
3
 

Šířka trhlin vznikajících uprostřed hran drátkobetonové desky se dle předpokladu 

s rostoucím zatížením stále zvětšovala, a to až do trhlin širokých více než 10 mm. 

V rozvinutých trhlinách bylo možné pozorovat drátky v drátkobetonové desce D13/G04 

(Obr. 54). 

    

Obr. 54: Trhliny drátkobetonové desky D13/G04 - množství drátků 75 kg/m
3
 

Na Obr. 55 je znázorněn graf závislosti deformace desky D13/G04 na zvětšující se 

zatěžovací síle v čase. Zobrazené deformace jsou výstupem ze všech potenciometrů 

rozmístěných dle Obr. 33.  
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Obr. 55: Deformace drátkobetonové desky D13/G04 změřené všemi potenciometry. 

Všechny desky byly po 15 minutách od ukončení zkoušky odlehčeny. I po odlehčení 

zůstaly drátkobetonové desky zdeformované a nevrátily se do původního tvaru. Během 

zatěžování došlo k trvalým deformacím, což je zřejmé na Obr. 56, na němž je 

deformovaný tvar desky se zvednutými rohy prezentovaný na fotografii drátkobetonové 

desky D13/G04. 

 

Obr. 56: Deformovaný tvar drátkobetonové desky D13/G04 se zvednutými rohy 
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Maximální deformace desky D13/G04 změřená čidlem nejblíže umístěným ke středu 

desky byla 22,91 mm. Maximální hodnotu přesně ve středu desky lze s využitím teoretické 

průhybové plochy vzniklé interpolací změřených hodnot předpokládat 38,92 mm. 

 

Obr. 57: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D13/G04 

Kromě interpolované průhybové plochy v axonometrii (Obr. 57) je na Obr. 58 vlevo 

zobrazen příčný řez vedený středem desky a na Obr. 58 vpravo je zobrazen řez diagonální. 

 

Obr. 58: Interpolace průhybové plochy ze změřených deformací desky D13/G04 

– příčný řez (vlevo), diagonální řez (vpravo) 

 

7.1.5 Srovnání průběhu experimentálních zatěžovacích zkoušek  

Na následujícím grafu je provedeno srovnání průběhu zatěžování všech čtyř 

experimentálně zatěžovaných desek. Od desky D10/G01, která byla z prostého betonu, 

narůstalo množství ocelových drátků v deskách drátkobetonových (D11/G02, D12/G03, 

D13/G04) a s tím také únosnost jednotlivých desek (Obr. 59). 
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Obr. 59: Srovnání průběhu experimentálních zatěžovacích zkoušek 

Betonová deska D10/G01 byla zatěžována v menších zatěžovacích krocích  

(25 kN/30min) a to z toho důvodu, že nebyla nijak vyztužená. Ve srovnání s maximální 

zatěžovací sílou ostatních desek byla dle očekávání zatěžovací síla desky D10/G01 

v momentě jejího úplného porušení nejnižší, 345 kN. Všechny drátkobetonové desky byly 

zatěžovány v zatěžovacích krocích 75 kN/30 min, a v grafu je zřejmý vliv množství drátků 

na celkovou únosnost drátkobetonové desky. Drátkobetonová deska D11/G02 s množstvím 

drátků 25 kg/m
3
 byla zcela porušena při působení síly 542 kN, drátkobetonová deska 

D12/G03 s množstvím drátků 50 kg/m
3
 byla zcela porušena při působení síly 640 kN  

a drátkobetonová deska D13/G04 s množstvím drátků 75 kg/m
3
 byla zcela porušena při 

působení síly 752 kN. 

V následujících grafech je provedeno srovnání všech čtyř zatěžovaných desek 

v příčných řezech vedených body, v nichž byly osazeny potenciometry. Pro betonovou 

desku D10/G01 se jednalo o potenciometry č. 05, 06, 07 a 08 označené na schématu na 

Obr. 23. Pro drátkobetonové desky D11/G02, D12/G03, D13/G04 se jednalo  

o potenciometry č. 04, 05, 06, 07 a 08 označené na schématu na Obr. 33. Vzhledem 

k tomu, že deformace desek nesouvisí pouze s množstvím drátků, ale jsou ovlivněny více 

faktory, jsou konkrétní parametry jednotlivých desek uvedeny v Tab.  1.  
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Tab.  1: Parametry jednotlivých experimentálně zatěžovaných desek 

Označení 

desky 

Modul přetvárnosti 

zeminy 

[MPa] 

Množství 

drátků 

[kg/m
3
] 

Modul pružnosti 

betonu 

[GPa] 

Pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

Maximální síla 

dosažená při 

porušení   [kN] 

D10/G01 12,50 0 19,75 20,03 345 

D11/G02 12,50 25 24,37 29,28 542 

D12/G03 12,50 50 19,50 25,27 640 

D13/G04 12,50 75 17,70 24,9 752 

 

Srovnání deformací všech čtyř experimentálně zatěžovaných desek v příčných řezech 

je provedeno pro vybrané zatěžovací kroky. Na Obr. 60 je možné sledovat proces 

deformací jednotlivých desek s narůstající zatěžovací sílou, tj. 75 kN, 150 kN, 300 kN,  

450 kN, 600 kN a 750 kN. 

  

  

  

Obr. 60: Srovnání průběhu experimentálních zatěžovacích zkoušek v příčných řezech deskami  
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7.2 NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ INTERAKČNÍCH ÚLOH 

ZÁKLAD-PODLOŽÍ 

Interakční úlohy experimentálně zatěžovaných modelů základových desek  

s podložím byly řešeny s využitím programového systému ANSYS R 15.0 Academic 

[101]. Autorčiny články [112], [126], [133], [145] poukazují na to, že při tvorbě 

prostorového modelu s využitím 3D prvků je problematické výstižně stanovit velikost 

modelované oblasti představující podloží, okrajové podmínky a velikost konečnoprvkové 

sítě. Na základě toho byla vědecko-výzkumná činnost související s problematikou 

předkládané disertační práce dále zaměřena na numerické modelování interakce základové 

konstrukce s podložím s využitím 3D konečných prvků. V rámci předložené disertační 

práce byla zpracována parametrická studie, která zahrnovala 180 různých numerických 

modelů. Ty se lišily v okrajových podmínkách, homogenitě (resp. nehomogenitě)  

a velikosti vytvořené oblasti představující podloží. 

7.2.1 Numerický model desky 

V rámci disertační práce docházelo postupně ke zlepšování numerického modelu 

desky tak, aby byl ve srovnání se skutečným chováním betonové desky výstižnější, 

zahrnoval vznik a vliv trhlin a nelineární chování betonu. V roce 2016 byly provedeny 

nové a přesnější experimentální zatěžovací zkoušky, pro které již nebyly dříve prováděné 

lineární výpočty desky vytvořené 2D konečnými prvky bez zohlednění vlivu trhlin 

dostačující. Proto byla věnována značná pozornost tvorbě výstižnějších modelů desky. 

Nejen kvalitněji prováděné experimenty, ale i to, že tři ze čtyř experimentálně 

zatěžovaných desek byly drátkobetonové, vyžadovalo sofistikovanější numerický model 

desky se zohledněním vlivu drátků v betonové směsi, oslabením průřezu desky vlivem 

trhlin i nadzvedávání rohů desek nad úroveň terénu. V rámci disertační práce byly modely 

desek vytvořeny s využitím konečného prvku SOLID 65. SOLID 65 je osmiuzlový 

prostorový izoparametrický prvek vhodný pro numerické řešení betonových konstrukcí  

i s výztužnými prvky Obr. 61. SOLID 65 umožňuje nelineární výpočet betonových 

konstrukcí, simulaci plastického chování (vznik plastických deformací), porušení tahem 

(vznik trhlin) ve třech vzájemně kolmých směrech i porušení tlakem (drcení materiálu). 

V důsledku uvedených vlastností konečného prvku SOLID 65 lze s jeho využitím 

vystihnout chování betonu lépe, než tomu bylo v předchozích výpočtech uvedených  
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v [112], [128] a [167]. Uzly prvku SOLID 65 mají tři stupně volnosti v každém uzlu Obr. 

61. Těmi jsou posuny ve směrech x, y a z.  

 

Obr. 61: Geometrie konečného prvku SOLID 65 [101] 

S využitím prvku SOLID 65 je umožněn nelineární výpočet betonových konstrukcí 

dle podmínky porušení Willama – Warnkeho. Podmínka Willama -  Warnkeho (Obr. 62) je 

funkcí hlavních napětí v závislosti na mezních napětích v jednoosém tlaku a tahu, mezním 

napětí při dvojosé napjatosti a hydrostatickém tlaku [18]. Výztuž tvořená drátky 

v drátkobetonových deskách byla modelována jako rozptýlená, tzn., že byla zadána přímo 

v konečných prvcích a byla uplatněna přímo v jejich matici tuhosti. 

 

 

Obr. 62: Podmínka porušení Willama -  Warnkeho 

Hlavní předností prvku SOLID 65 je, že umožňuje vytvoření modelu vyztuženého ve 

třech vzájemně kolmých směrech, zohledňuje vliv trhlin a podporuje nelineární chování 
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modelovaného materiálu. Materiálové vlastnosti modelu betonové desky byly 

specifikovány s využitím materiálového modelu CONCRETE, který je součástí systému 

ANSYS [101]. Tento materiálový model vyžaduje definici materiálu v souvislosti s devíti 

parametry uvedenými na Obr. 63. Vzhledem k tomu, že předmětem numerických analýz 

byly čtyři různé betonové desky, tabulka s parametry (z programu ANSYS [101]) na Obr. 

63 zatím není vyplněna. 

 

Obr. 63: Materiálový model CONCRETE [101] 

Jedná se o následující parametry, které jsou seřazeny ve stejném pořadí, v jakém jsou 

uvedeny v tabulce systému ANSYS [101], (Obr. 63). 

 Smykový koeficient pro otevření trhlin rt, jehož hodnoty jsou z intervalu 0,0 - 0,5. 

 Smykový koeficient pro uzavírání trhlin rc, jehož hodnoty jsou z intervalu 0,5 - 0,9.  

 Pevnost betonu v tahu ft . 

 Pevnost betonu v tlaku fc . 

 Pevnost betonu v dvouosém tlaku fbc = 1,2 · fc . 

 Hydrostatický tlak σh = 3 · fc . 

 Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu f2 = 1,725 · fc . 

 Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu f1 = 1,45 · fc . 

 Faktor tahových trhlin, jehož hodnota je 0,6. 

 

Při řešení úlohy nebyla v modelu desky uvažována vlastní tíha. V numerických 

modelech desek byly pomocí prvků SOLID 65 zohledněny drátky v drátkobetonových 
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deskách prostřednictvím rozptýlené výztuže ve třech vzájemně kolmých směrech v každém 

prvku (Obr. 66). Stupeň vyztužení v jednotlivých modelech desek odpovídal skutečnému 

množství drátků v experimentálně zatěžovaných deskách. Modul pružnosti zohledněných 

ocelových drátků v desce byl Es = 210 GPa. Hodnota Poissonova součinitele byla  = 0,3. 

Směr výztužných prvků (drátků) byl specifikován úhly θ a jejichž konvence je patrná na 

Obr. 64, [101]. Parametry konečného prvku SOLID 65 jsou zobrazeny v tabulce na Obr. 65 

a konkrétní hodnoty budou uvedeny u numerických analýz jednotlivých betonových desek. 

 

Obr. 64: Geometrie konečného prvku SOLID 65 [101] 

 

Obr. 65: Parametry konečného prvku SOLID 65 [101] 
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Po definování výztuže ve třech vzájemně kolmých směrech v každém vytvořeném 

prvku je výztuž rozptýlená v celém modelu desku, jak je zobrazeno na Obr. 66. 

 

Obr. 66: Rozptýlená výztuž v numerickém modelu desky – SOLID 65 

7.2.1 Numerický model podloží 

Model podloží byl vytvořen 3D konečnými prvky SOLID 45, které jsou tvořeny 

osmi uzly. Každý uzel má tři stupně volnosti, kterými jsou posuny ve směru osy x, y, z. 

Prvkem SOLID 45 je umožněno řešit lineární i nelineární analýzy, konstrukce s velkými 

deformacemi, dotvarováním i zplastizováním. Geometrie, umístění uzlů a souřadnicový 

systém prvku SOLID 45 jsou znázorněny na Obr. 67. 

 

Obr. 67: Geometrie konečného prvku SOLID 45 [101] 

Při řešení úlohy byla v modelu podloží zanedbávána vlastní tíha zemního masivu. Při 

modelování podloží byla důležitá zejména volba materiálového modelu a následné zadání 

parametrů zeminy. Materiálovým modelem, který může být lineární nebo nelineární, lze 

popsat materiálové vlastnosti a chování zeminy. V článcích z roku 2014 publikovaných 

autorkou předkládané disertační [112], [128] bylo podloží vytvořeno jako lineární 

homogenní izotropní pružná látka. Lineární výpočet je možné využít v případech, kdy je 

analýza zaměřená na získání výsledné napjatosti popřípadě deformací, což bylo v náplni 

článků [112], [128] splněno. V lineárním materiálovém modelu jsou využity vztahy 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

81 

závislosti mezi napětím a přetvořením, které jsou dány Hookovým zákonem. Parametry 

zeminy byly zadány modulem přetvárnosti Edef a Poissonovým součinitelem . Dle 

Hookova zákona platí mezi přitížením a deformací lineární závislost (Obr. 68).  

 

Obr. 68: Lineární závislost mezi napětím a přetvořením – Hookův zákon 

Model podloží vytvořený jako homogenní poloprostor byl tvořen jednou jedinou 

vrstvou, v níž byly materiálové vlastnosti konstantní a modul přetvárnosti Edef byl v celém 

modelu neměnný. 

 

Obr. 69: Model homogenního kontinua 

Značným nedostatkem při modelování podloží s využitím lineárního materiálového 

modelu je to, že při lineárním výpočtu není zohledněna oblast a způsob možného porušení 

či zplaztizování. V následujících numerických analýzách byl tedy model podloží vytvořen 

s využitím nelineárního materiálového modelu, v důsledku čehož vstupuje do výpočtu 

fyzikální nelinearita vedoucí k iteračnímu postupu řešení. V disertační práci byl aplikován 

nelineární materiálový model Drucker – Prager, který je vhodný pro soudržné materiály  

s vnitřním třením. Podmínka plasticity Drucker – Prager je odvozena z podmínky von 
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Misese. Svou povahou se Drucker – Pragerova podmínka blíží podmínce plasticity Mohr – 

Coulomba a to především proto, že je možné s jejich využitím popsat rozdíl mezi tahovou 

a tlakovou pevností. To umožňuje poměrně výstižně zohlednit chování zeminy. Na rozdíl 

od Mohr – Coulombovy podmínky je ovšem Drucker – Pragerova plocha plasticity hladká, 

což je z numerického hlediska výhodnější Obr. 70, [16], [17]. 

 

Obr. 70: Mohr – Coulomb vs. Drucker – Prager; řezy pro rovinnou napjatost 

V nelineární analýze již Hookův zákon neplatí. Překročením podmínky plasticity 

dochází k trvalým deformacím. Pružnoplastické chování materiálu při jednoosé napjatosti 

a vznik plastických deformací je znázorněn na Obr. 71. 

 

Obr. 71: Pružnoplastické chování materiálu při jednoosé napjatosti a vznik plastických deformací 

Nelineární materiálový model byl definován modulem pružnosti (resp. modulem 

přetvárnosti) E [Pa], Poissonovým součinitelem [-], úhlem vnitřního tření   [
o
], 

soudržností zeminy c [Pa] a úhlem dilatance ψ [
o
]. Úhlem dilatance je zohledněna velikost 

plastické objemové expanze. Pro jílovité zeminy platí, že vykazují malou míru dilatance  

ψ ≈ 0 a při smyku příliš nemění svůj objem. 

Parametrickými studiemi [112], [128], v nichž byl model podloží vytvořen jako 

homogenní nelineární kontinuum, bylo prokázáno, že při tvorbě 3D homogenního 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

83 

nelineárního modelu podloží se vypočtené deformace liší od hodnot deformací naměřených 

při experimentech. Zemina je materiál přirozený a její vlastnosti se liší od vlastností 

nelineární homogenní látky. To bylo v předložené disertační práci částečně řešeno 

využitím nehomogenního pružného poloprostoru. V nehomogenním poloprostoru hodnota 

modulu přetvárnosti Edef plynule narůstá s rostoucí hloubkou dle rovnice (62), resp. (64). 

Kromě toho jsou výsledky takto vytvořených modelů podloží (jako nelineární 

nehomogenní kontinuum) výrazně méně ovlivněny zvolenou geometrií, než tomu bylo  

v modelu podloží vytvořeném jako nelineární homogenní kontinuum. Nehomogenita 

modelu podloží byla provedena jeho rozdělením na jednotlivé vrstvy, v nichž se modul 

přetvárnosti lišil a po jednotlivých vrstvách narůstal. Počet vrstev se měnil v návaznosti na 

hloubce modelu podloží, která byla v parametrické studii měněna. 

 

Obr. 72: Model nehomogenního kontinua 

7.2.2 Numerické modelování v programovém systému ANSYS 

Geometrie modelu byla vytvořena prostřednictvím souřadnic tzv. klíčových bodů, 

které byly spojovány liniemi. Následně byl vytvořen 3D model desky i podloží, kterým 

byly přiřazeny konkrétní materiálové vlastnosti. Poté již bylo možné vytvoření 

konečnoprvkové sítě. Konečnoprvková síť byla vytvořená jako pravidelná. Rozměry prvků 

konečnoprvkové sítě desky a podloží byly odlišné. Dělení části modelu, jež reprezentovalo 

desku, bylo jemnější. V jednotlivých uzlech vytvořené konečnoprvkové sítě modelu desky 

bylo definováno stejné zatížení jako působilo na desku během experimentu, včetně jeho 

velikosti i zatěžovací plochy. 

Účinky zatížení byly i v numerickém modelu přeneseny dále do podloží, stejně jako 

tomu bylo při experimentálních zatěžovacích zkouškách. Pro zajištění přenosu účinků 
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zatížení z modelu desky do modelu podloží byl vytvořen vzájemný kontakt na 

definovaných kontaktních plochách desky a podloží.  Numerické modely byly vytvářeny 

za předpokladu, že základová deska i podloží jsou deformovatelné. V programu ANSYS 

byla pro řešení této kontaktní úlohy vybrána kategorie „flexible-to-flexible“ vystihující 

předpoklad, že se jedná o kontakt dvou deformovatelných těles.  Samotný kontakt byl 

zprostředkován kontaktními prvky. Program ANSYS disponuje pěti variantami 

kontaktních modelů, z nichž byl pro numerickou analýzu interakčních úloh základových 

desek s podložím zatěžovaných při experimentech, vybrán model „surface-to-surface”. 

Kontaktní plocha je tvořená dolním povrchem 3D modelu desky a té části plochy tvořící 

horní povrch 3D modelu podloží, na níž dochází ke kontaktu s deskou. Při definování 

kontaktu jsou vybrané části modelu spojeny jedinou kontaktní plochou. Vytvořená 

kontaktní plocha reprezentuje styk desky s podložím a je specifická tím, že přenáší pouze 

tlak. V takovém případě se jedná o jednostrannou vazbu a do výpočtu vstupuje konstrukční 

nelinearita. Konstrukční nelinearita vyžaduje iterační postup řešení a jedná se tedy  

o nelineární výpočet. Kontaktní úloha je zprostředkována kontaktními páry konečných 

prvků, které reprezentují dva povrchy ve vzájemném kontaktu a sledují kinematiku procesu 

deformace (Obr. 73). Obecně lze využít kontaktního pár TARGExxx – CONTAxxx. 

 

Obr. 73: Schéma kontaktní úlohy 

Při výběru vhodných konečných prvků tvořících kontaktní pár je nutné věnovat 

pozornost geometrii vytvářeného numerického modelu. Kontaktní plocha vytvořená 

pomocí konečných prvků CONTA 171 a CONTA 172 je používána pro 2D numerické 

modely. Kontaktní plocha tvořená konečnými prvky CONTA 173, CONTA 174 je vhodná 

v 3D numerických modelech. Cílová plocha je definována jako oblast, do níž mohou 

potenciálně pronikat uzly kontaktní plochy (Obr. 74).  
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Obr. 74: Kontaktní pár konečných prvků TARGE-CONTA [101] 

Pro cílovou plochu lze využít konečné prvky TARGE 169 (pro 2D) a TARGE 170 

(pro 3D). Vzhledem k tomu, že se jedná o kontaktní plochu na styku dvou 3D numerických 

modelů (deska vytvořená z 3D prvků SOLID 65, a podloží vytvořené z 3D prvků SOLID 

45) byl ve výpočtech prováděných v rámci disertační práce použit kontaktní pár tvořený 

konečnými prvky TARGE 170 a CONTA 174. Konečný prvek TARGE 170 reprezentuje 

cílovou plochu. Tímto kontaktním prvkem je možné mezi oběma plochami kontaktu 

přenášet všechna posunutí, pootočení, atd. Prvek CONTA 174 je osmiuzlový prvek 

používaný při 3D modelování kontaktní úlohy, ve které je kontakt zprostředkován 

společnou kontaktní plochou. Prvek CONTA 174 lze použít v úlohách modelovaných 

v rámci disertační práce, u kterých jsou použity prvky SOLID 65 a SOLID 45. 

Při definování kontaktu byl využit tzv. průvodce kontaktní úlohou, který je 

součástí systému ANSYS. Průvodce kontaktní plochou umožňuje definovat, zobrazit a dále 

upravovat kontaktní páry. Aby vytvořený numerický model správně fungoval, je nutné, 

aby normály obou styčných ploch kontaktní úlohy směřovaly proti sobě (Obr. 75). Pokud 

by tomu tak při ověření nebylo, je nutné model upravit. 

 

Obr. 75: Normály kontaktních ploch 
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8 VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK A VELIKOSTI 

MODELU PODLOŽÍ  

Vzhledem k tomu, že od doby publikování článků [112], [126], [133], [145] došlo ke 

značnému zlepšení a zkvalitnění jak numerických modelů, tak i samotného měření během 

experimentálních zatěžovacích zkoušek, byla v rámci disertační práce vytvořena nová 

rozsáhlá parametrická studie. Ta zahrnuje experimentální zatěžovací zkoušky čtyř různých 

modelů základových desek, které se shodovaly v takových parametrech, které umožňují 

jejich vzájemné porovnávání. Parametrická studie je tvořena čtyřmi stěžejními částmi 

souvisejícími s různými experimentálně zatěžovanými deskami. Pro každý vzorek 

betonové, resp. drátkobetonové desky s různým množstvím drátků a dosaženou zatěžovací 

sílou při porušení, byla provedena samostatná část parametrické studie. Pro každou 

z desek, bylo vytvořeno 45 různých prostorových numerických modelů v programu 

ANSYS. Ty se lišily v homogenitě, resp. nehomogenitě modelu podloží, ve velikosti 

oblasti představující podloží a v okrajových podmínkách. V parametrické studii jsou 

všechny výsledky porovnány a je vyhodnocen vliv zmíněných parametrů na výsledné 

svislé deformace. Protože experimentálně zatěžované desky byly čtyři, bylo celkem řešeno 

180 interakčních úloh. Pružný poloprostor vytvořený jako homogenní izotropní kontinuum 

byl použit v 21 modelech. Pružný poloprostor vytvořený jako nehomogenní izotropní 

kontinuum byl také použit v 21 modelech. V následujících grafech a jednotlivých částech 

parametrické studie budou zařazeny také svislé deformace vypočítané v modelech podloží, 

jejichž hloubka se rovná hloubce stlačitelné vrstvy dle EC 7 [109]: „Hloubka stlačitelné 

vrstvy se stanoví jako hloubka, ve které efektivní svislé napětí vyvolané zatížením základu 

činí 20% efektivního napětí od nadloží“. Počet numerických modelů, v nichž bylo podloží 

vytvořeno jako homogenní izotropní kontinuum, se proto ještě zvýšil o další tři (pro 

každou z desek). V grafech jednotlivých částí parametrické studie budou takto vypočítané 

svislé deformace znázorněny zelenou čerchovanou čarou.  

Vzhledem k tomu, že zatěžování probíhalo postupně přidáváním síly po jednotlivých 

zatěžovacích krocích (25 resp. 75 kN/30 min.) vstupuje do numerických modelů 

parametrické studie zatížení ze zatěžovacího kroku, který byl poslední zcela dokončený 

(bez toho aniž by byl předčasně ukončen definitivním porušením desky). Vypočítané 

deformace budou vzájemně porovnány s deformacemi naměřenými ve stejném 

zatěžovacím kroku. V následujících grafech jsou změřené deformace znázorněny červenou 
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čárkovanou čarou. Jedná se o maximální hodnotu deformace změřenou potenciometrem 

umístěným nejblíže ke středu desky.  

 

Hlediska vzájemného porovnávání různých variant modelů: 

 

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V souvislosti se sledování vlivu okrajových podmínek na výsledné svislé deformace, 

jsou vytvořeny tři varianty okrajových podmínek zobrazené na Obr. 76. Všechny varianty 

okrajových podmínek jsou použity v homogenních i nehomogenních modelech podloží. 

V následujících grafech bude možné pro jednotlivé desky sledovat vliv a význam 

zvolených okrajových podmínek na vypočítané svislé deformace. Půdorysné rozměry 

oblasti představující podloží jsou v této části parametrické studie zachovány  

(8,0 m x 8,0 m).  

 

Obr. 76: Varianty okrajových podmínek 

Okrajovými podmínkami varianty A je bráněno vertikálním i horizontálním posunům 

v dolní podstavě modelu podloží (na Obr. 76 označeno č. 6). Žádnými okrajovými 

podmínkami není bráněno posunům uzlů obvodových stěn modelu podloží (na Obr. 76 

jsou tyto stěny označeny č. 2, 3, 4, 5) ani posunům uzlů v úrovni jeho horní podstavy, která 

reprezentuje terén (na Obr. 76 označeno č. 1).  

Okrajovými podmínkami varianty B je bráněno horizontálním posunům uzlů 

vnějších stěn modelu podloží (na Obr. 76 označeno č. 2, 3, 4, 5) a vertikálním  
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i horizontálním posunům uzlů v jeho dolní podstavě (na Obr. 76 označeno č. 6). Žádnými 

okrajovými podmínkami není bráněno posunům uzlů v úrovni horní podstavy modelu 

podloží, která reprezentuje terén (na Obr. 76 označeno č. 1).  

Okrajovými podmínkami varianty C je bráněno horizontálním i vertikálním posunům 

uzlů vnějších stěn i dolní podstavy modelu podloží (na Obr. 76 označeno č. 2, 3, 4, 5, 6). 

Žádnými okrajovými podmínkami není bráněno posunům uzlů v úrovni horní podstavy, 

která reprezentuje terén (na Obr. 76 označeno č. 1). Všechny uvedené varianty okrajových 

podmínek budou použity v modelech homogenního i nehomogenního modelu podloží.  

 

b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží bude sledována při 

zachování jeho půdorysné plochy 8,0 x 8,0 m. Hloubka modelů bude narůstat vždy  

o 2,0 m a bude tedy 2,0; 4,0; 6,0; 8,0 m. Do grafů budou zařazeny také deformace 

vypočtené pro hloubku deformační zóny stanovenou dle EC7 [109].  

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Závislost svislých deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu 

podloží bude sledována při zachování stejné hloubky 8,0 m. Půdorysné rozměry modelu 

podloží budou zvětšovány v násobcích šířky desky. Je-li šířka desky označena b, hranice 

modelů podloží je vytvořená ve vzdálenostech 1,0b; 1,5b; 2,0b od líce základu. Při řešení 

interakce podloží s betonovými deskami o šířce b = 2,0 m, jsou tedy vytvořeny modely 

podloží s půdorysnými rozměry 6,0 x 6,0 m, 8,0 x 8,0 m a 10,0 x 10,0 m. 

 

V následujících grafech jednotlivých částí parametrické studie jednotlivých desek budou 

vždy svislé deformace vypočítané s modely homogenního poloprostoru znázorněny světle 

fialově.  Svislé deformace vypočítané s modely nehomogenního poloprostoru budou 

znázorněny tmavě fialově. 
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8.1 BETONOVÁ DESKA D10/G01  

– množství drátků 0 kg/m
3
 

První část parametrické studie je věnována betonové desce D10/G01 (desce 

z prostého betonu) v interakci s podložím, pro niž byl proveden také experiment. Celkem 

45 různých prostorových numerických modelů v programu ANSYS sloužilo ke sledování 

vlivu homogenity, resp. nehomogenity modelu podloží, geometrických parametrů oblasti 

představující podloží a okrajových podmínek. V parametrické studii jsou výsledky všech 

vytvořených modelů porovnány a je vyhodnocen vliv zmíněných parametrů na výsledné 

svislé deformace. V grafu na Obr. 77 je vyznačena hloubka deformační zóny pro 

provedený experiment s deskou D10/G01. Hloubka deformační zóny je 3,254 m.  

 

Obr. 77: Hloubka deformační zóny, D10/G01 

 

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V grafu na Obr. 78 lze sledovat vliv zvolených okrajových podmínek na vypočítané 

svislé deformace desky D10/G01 při rostoucí hloubce a se zachovanými půdorysnými 

rozměry modelu podloží (8,0 x 8,0 m).  
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Obr. 78: Závislost svislých deformací betonové desky na zvolených okrajových podmínkách 

Červenou čárkovanou čarou je znázorněna hodnota maximální deformace desky 

změřená potenciometrem (nejbližším ke středu desky). Tato skutečná změřená deformace 

nabývá menší hodnoty, než jsou všechny hodnoty deformace vypočtené v této části 

parametrické studie sledující vliv zvolených okrajových podmínek pro betonovou desku 

D10/G01. Všechny dosažené výsledky z numerických analýz jsou tedy na straně bezpečné. 

To lze také sledovat na následujících grafech závislosti deformací na proměnné hloubce 

(Obr. 79) a proměnných půdorysných rozměrech modelu podloží (Obr. 80). 

 

 

 

 

GRAF ZÁVISLOSTI  SVISLÉ DEFORMACE  NA OKRAJOVÝCH PODMÍNKÁCH PŘI ROSTOUCÍ HLOUBCE MODELU PODLOŽÍ

PRO PŮSORYSNÉ ROZMĚRY MODELU PODLOŽÍ 8,0 x 8,0m:
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8,0 18,308 17,208 17,081 8 23,173 20,942 20,406
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b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Na Obr. 79 lze pozorovat závislost vypočítaných svislých deformací desky D10/G01 

na proměnné hloubce při zachování stejné půdorysné plochy modelu podloží (8,0 x 8,0m). 

 

 

Obr. 79: Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné hloubce podloží 

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Na Obr. 80 je zobrazena závislost vypočítaných svislých deformací desky D10/G01 

na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží, přičemž byla zachována jeho 

hloubka 8,0 m. 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍ HLOUBCE MODELU PODLOŽÍ DLE OKRAJOVÝCH PODMÍNEK

PRO PŮSORYSNÉ ROZMĚRY MODELU PODLOŽÍ 8,0 x 8,0m:

A B C A B C

2,0 15,386 15,249 15,233 2,0 17,325 17,067 17,043

4,0 17,101 16,607 16,525 4,0 20,486 19,587 19,527

6,0 17,795 16,870 16,818 6,0 22,032 20,305 20,176

8,0 18,308 17,208 17,081 8,0 23,173 20,942 20,406
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Obr. 80:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné půdorysné ploše modelu 

podloží 

Vyhodnocení parametrické studie betonové desky D10/G01  

Předmětem první části parametrické studie byla deska D10/G01 s množstvím drátků 

0 kg/m
3
. Rozdíl mezi nejmenší a největší výslednou svislou deformací ve středu desky na 

homogenním modelu podloží je 8,165 mm, zatímco na nehomogenním modelu podloží je 

mezi maximální a minimální svislou deformací rozdíl pouze 3,959 mm. To je více než 

dvakrát menší rozsah hodnot geometricky shodných modelů lišících se pouze 

v homogenitě resp. nehomogenitě modelu podloží. Z toho lze usoudit, že nehomogenní 

model podloží poskytuje stabilnější výsledky méně ovlivněné volbou geometrie a rozměrů 

oblasti představující podloží. Během experimentu byla maximální deformace 15,05 mm 

naměřená čidlem nejblíže umístěným ke středu desky. Všechny výsledné deformace na 

nehomogenním modelu podloží se od skutečné maximální deformace neliší více než  

o 27%, zatímco výsledné deformace na homogenním modelu podloží se liší až o 67%. 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍCH ROZMĚRECH PŮDORYSNÉ PLOCHY DLE OKRAJ. PODMÍNEK

PRO HLOUBKU MODELU PODLOŽÍ 8,0m:

A B C A B C
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8.2 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D11/G02 

– množství drátků 25 kg/m
3
 

Pro interakční úlohu drátkobetonové desky D11/G02 (drátkobeton s množstvím 

drátků 25kg/m
3
) s podložím, bylo také vytvořeno 45 různých prostorových numerických 

modelů v programu ANSYS. Do parametrické studie je zařazen také model podloží, jehož 

hloubka byla stanovena dle EC 7 [109]. V grafu na Obr. 81 je vyznačena hloubka 

deformační zóny pro provedený experiment s drátkobetonovou deskou D11/G02. Hloubka 

deformační zóny je 3,65 m. 

 

Obr. 81:  Hloubka deformační zóny, D11/G02 

 

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V grafu na Obr. 82 lze sledovat vliv zvolených okrajových podmínek na vypočítané 

svislé deformace desky D11/G02, při rostoucí hloubce a neměnné půdorysné ploše oblasti 

představující podloží 8,0 x 8,0 m.  
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Obr. 82:  Závislost svislých deformací betonové desky na zvolených okrajových podmínkách 

Červená čárkovaná čára v grafu na obrázku Obr. 82, znázorňuje hodnotu skutečné 

maximální naměřené deformace desky D11/G02. Všechny dosažené výsledky 

numerických analýz jsou menší, než experimentálně získaná hodnota deformace desky, 

tedy na straně bezpečné. O tom se lze přesvědčit i v následujících částech parametrické 

studie desky D11/G02 na Obr. 83 a Obr. 84. 
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b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Na Obr. 83 je znázorněna závislost vypočtených deformací desky D11/G02 na 

proměnné hloubce a při zachování stejné půdorysné plochy modelu podloží 8,0 x 8,0 m. 

 

 

Obr. 83:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné hloubce podloží 

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Na Obr. 84 lze pozorovat závislost svislých deformací desky D11/G02 na proměnné 

velikosti půdorysné plochy modelu podloží, přičemž byla zachována stejná hloubka 8,0 m.  

 

 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍ HLOUBCE MODELU PODLOŽÍ DLE OKRAJOVÝCH PODMÍNEK

PRO PŮSORYSNÉ ROZMĚRY MODELU PODLOŽÍ 8,0 x 8,0m:

A B C A B C

2,0 19,594 19,337 19,313 2,0 22,151 21,829 21,784

4,0 22,190 21,147 21,009 4,0 26,680 25,011 24,879
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8,0 23,812 21,937 21,739 8,0 30,426 26,772 26,205
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Obr. 84: Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné půdorysné ploše modelu 

podloží 

Vyhodnocení parametrické studie drátkobetonové desky D11/G02  

V parametrické studii, jejímž předmětem je deska D11/G02 s množstvím drátků 

25 kg/m
3
, je rozdíl mezi minimální a maximální vypočtenou svislou deformací ve středu 

desky na homogenním modelu podloží 11,97 mm, zatímco na nehomogenním modelu 

podloží je mezi maximální a minimální svislou deformací rozdíl pouze 6,13 mm. To je 

téměř dvakrát menší rozsah mezi hodnotami geometricky shodných modelů lišících se 

pouze v homogenitě resp. nehomogenitě modelu podloží. Je zřejmé, že model podloží 

vytvořený jako nehomogenní kontinuum poskytuje stabilnější výsledky, které jsou méně 

ovlivněny volbou okrajových podmínek i geometrie oblasti představující podloží. 

Maximální experimentálně získaná deformace byla 19,16 mm. Všechny výsledné 

deformace pro nehomogenní poloprostor se od skutečné deformace neliší více než o 33%, 

zatímco výsledné deformace pro homogenní poloprostor se liší i o 76%. 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍCH ROZMĚRECH PŮDORYSNÉ PLOCHY DLE OKRAJ. PODMÍNEK

PRO HLOUBKU MODELU PODLOŽÍ 8,0m:
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8.3 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D12/G03 

– množství drátků 50 kg/m
3
 

Třetí část parametrické studie se týkala interakční úlohy drátkobetonové desky 

D12/G03 (drátkobeton s množstvím drátků 50 kg/m
3
) s podložím. I pro tuto desku bylo 

vytvořeno dalších 45 různých prostorových numerických modelů v programu ANSYS.  

V grafu na Obr. 85 je vyznačena hloubka deformační zóny pro provedený experiment  

s deskou D12/G03, vypočtená dle EC 7 [109]. Hloubka deformační zóny je 4,0 m.  

 

Obr. 85:  Hloubka deformační zóny, D12/G03 

 

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V grafu na Obr. 86 je zobrazena závislost vypočtených deformací na volbě 

okrajových podmínek za předpokladu, že půdorysné rozměry modelu podloží jsou 

neměnné (8,0 x 8,0 m) a jeho hloubka je rostoucí.   
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Obr. 86:  Závislost svislých deformací betonové desky na zvolených okrajových podmínkách 

V grafu na Obr. 86 je zřejmé, že všechny vypočtené deformace desky D12/G03 

nejsou menší než maximální naměřená deformace. Výsledné deformace na straně 

nebezpečné byly získány numerickou analýzou nehomogenního modelu podloží  

o půdorysných rozměrech 8,0 x 8,0 m a hloubkou 2,0 m, a to pro všechny varianty 

okrajových podmínek. Z toho vyplývá, že zvolená hloubka 2,0 m není dostatečná, 

nepříznivě ovlivňuje vypočtené deformace a vede k výsledkům na straně nebezpečné. 

Potvrzuje to také následující graf na Obr. 87 v další části parametrické studie 

drátkobetonové desky D12/G03. 

 

 

 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE  NA OKRAJOVÝCH PODMÍNKÁCH PŘI ROSTOUCÍ HLOUBCE MODELU PODLOŽÍ
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b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Na Obr. 87 lze sledovat závislost vypočítaných deformací desky  D12/G03 na 

proměnné hloubce modelu podloží při zachování jeho půdorysné plochy 8,0 x 8,0 m.  

 

 

Obr. 87:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné hloubce podloží 

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Na Obr. 88 lze sledovat vliv proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží 

na vypočtené deformace desky D12/G03.  
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Obr. 88:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné půdorysné ploše modelu 

podloží 

Vyhodnocení parametrické studie drátkobetonové desky D12/G03  

V parametrické studii provedené pro desku D12/G03, je rozdíl mezi nejmenší  

a největší výslednou svislou deformací ve středu desky na homogenním modelu podloží 

18,05 mm, zatímco na nehomogenním modelu podloží je mezi maximální a minimální 

svislou deformací rozdíl pouze 9,53 mm. To je téměř dvakrát menší rozdíl v hodnotách 

geometricky shodných modelů lišících se pouze v homogenitě resp. nehomogenitě modelu 

podloží. Z toho lze usoudit, že nehomogenní model podloží poskytuje stabilnější výsledky 

méně ovlivněné volbou geometrie a rozměrů oblasti představující podloží. Během 

experimentu byla maximální naměřená deformace 22,92 mm. Všechny výsledné 

deformace na nehomogenním modelu podloží se od skutečné deformace neliší více než  

o 35%, zatímco výsledné deformace na homogenním podloží se liší až o 85%. 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍCH ROZMĚRECH PŮDORYSNÉ PLOCHY DLE OKRAJ. PODMÍNEK
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8.4 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D13/G04 

– množství drátků 75 kg/m
3
 

Čtvrtá a zároveň poslední část parametrické studie se týkala interakční úlohy 

drátkobetonové desky D13/G04 s podložím. Stejně jako pro všechny předešlé desky, i pro 

tuto desku bylo vytvořeno dalších 45 různých prostorových numerických modelů 

v programu ANSYS. Do parametrické studie je zařazen také model podloží, jehož hloubka 

4,20 m byla stanovena dle EC 7 [109]. 

 

Obr. 89:  Hloubka deformační zóny, D13/G04 

 

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V grafu na Obr. 90 lze sledovat vliv zvolených okrajových podmínek na vypočítané 

svislé deformace za předpokladu, že půdorysné rozměry modelu podloží (8,0 x 8,0 m) byly 

zachovány a jeho hloubka narůstala. 
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Obr. 90:  Závislost svislých deformací betonové desky na zvolených okrajových podmínkách 

Stejně jako u předchozí parametrické studie desky D12/G03 je i v grafu na Obr. 90  

a Obr. 91 zřejmé, že všechny deformace vypočtené z numerických analýz nejsou menší 

než naměřená hodnota deformace desky D13/G04. Výsledné deformace na straně 

nebezpečné byly vypočítány v případě, kdy měl nehomogenní model podloží půdorysné 

rozměry 8,0 x 8,0 m, hloubku 2,0 m a jakoukoli variantu okrajových podmínek. Z toho 

vyplývá, že zvolená hloubka 2,0 m není dostatečná, nepříznivě ovlivňuje vypočtené 

deformace a vede k výsledkům na straně nebezpečné.  
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b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Závislost vypočtených svislých deformací desky D13/G04 na proměnné hloubce 

modelu podloží při zachování jeho půdorysné plochy (8,0 x 8,0 m), je zobrazena na  

Obr. 91. 

 

 

Obr. 91:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné hloubce podloží 

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Závislost vypočtených svislých deformací desky D13/G04 na proměnné velikosti 

půdorysné plochy modelu podloží při zachování jeho hloubky (8,0 m), je znázorněna na 

Obr. 92. 
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Obr. 92:  Závislost svislých deformací betonové desky na proměnné půdorysné ploše modelu 

podloží 

Vyhodnocení parametrické studie drátkobetonové desky D13/G04  

Poslední část parametrické studie byla provedena pro drátkobetonovou desku 

D13/G04 s množstvím drátků 75 kg/m
3
. Rozdíl mezi minimální a maximální vypočtenou 

svislou deformací ve středu desky na homogenním modelu podloží je 22,06 mm, zatímco 

na nehomogenním modelu podloží je mezi maximální a minimální svislou deformací 

rozdíl pouze 11,59 mm. To je téměř dvakrát menší rozdíl v hodnotách geometricky 

shodných modelů lišících se pouze v homogenitě resp. nehomogenitě modelu podloží. 

Během experimentu byla maximální deformace 22,91 mm naměřená čidlem nejblíže 

umístěným ke středu desky. Všechny výsledné deformace nehomogenního modelu podloží 

se od skutečné deformace neliší více než o 45%, zatímco výsledné deformace 

homogenního modelu podloží se liší i o 105%. 

GRAF ZÁVISLOSTI SVISLÉ DEFORMACE NA ROSTOUCÍCH ROZMĚRECH PŮDORYSNÉ PLOCHY DLE OKRAJ. PODMÍNEK
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8.5 VYHODNOCENÍ PARAMETRICKÉ STUDIE 

Konkrétní závěry a srovnání se skutečně naměřenými hodnotami během 

experimentálních zatěžovacích zkoušek byly uvedeny v jednotlivých částech parametrické 

studie. Na základě provedené parametrické studie lze vyvodit obecně platné závěry. 

Obecně platné závěry budou vztaženy na vliv volby okrajových podmínek na svislé 

deformace, závislost svislých deformací na proměnné hloubce modelu podloží a závislost 

svislých deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží. 

  

a) Závislost deformací na zvolených okrajových podmínkách (varianty A, B, C) 

V grafech závislosti vypočtených deformací na zvolených okrajových podmínkách 

pro betonovou desku D10/G01 a drátkobetonové desky D11/G02, D12/G03 a D13/G04 lze 

pozorovat, že u všech variant okrajových podmínek rostou svislé deformace s rostoucí 

hloubkou. Jak bylo předpokládáno, největší svislé deformace byly vypočteny u varianty 

okrajových podmínek A, u níž se mohou uzly v rovině obvodových stěn modelu podloží 

volně deformovat. I přesto, že ve variantě okrajových podmínek B je bráněno pouze 

vodorovným posunům uzlů v rovině obvodových stěn modelu podloží, projevil se vliv 

takto definovaných okrajových podmínek na svislé deformace. Ty jsou ve srovnání 

s deformacemi vypočítanými pro variantu okrajových podmínek A menší. Dle předpokladu 

byly vypočteny nejmenší svislé deformace v modelech podloží s okrajovými podmínkami 

varianty C, kterými bylo bráněno všem posunům uzlů obvodových stěn reprezentujících 

podloží (kromě horní podstavy představující terén). U všech zmíněných okrajových 

podmínek bylo také bráněno horizontálním i vertikálním posunům uzlů v dolní podstavě 

modelu podloží. Z grafů závislosti deformací na zvolených okrajových podmínkách pro 

betonovou desku D10/G01 i drátkobetonové desky D11/G02, D12/G03 a D13/G04 je 

zřejmé, že nehomogenní model podloží poskytuje menší svislé deformace než homogenní 

model podloží. Důvodem je rostoucí modul přetvárnosti v závislosti na rostoucí hloubce 

modelu podloží vytvořeného jako nehomogenní kontinuum. Z grafů je také patrné, že ve 

srovnání s modelem homogenního kontinua není model nehomogenního kontinua tak silně 

závislý na volených parametrech modelu podloží, kterým byly v této části parametrické 

studie okrajové podmínky.  
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b) Závislost deformací na proměnné hloubce modelu podloží  

Z grafů závislosti deformací na proměnné hloubce modelu podloží v numerické 

analýze s betonovou deskou D10/G01 i drátkobetonovými deskami D11/G02, D12/G03  

a D13/G04 je zřejmé, že s rostoucí hloubkou modelu podloží rostou vypočítané svislé 

deformace. Narůstá také rozdíl mezi deformacemi vypočtenými pro jednotlivé varianty 

okrajových podmínek. Se zvětšující se hloubkou modelu podloží se tedy volba okrajových 

podmínek stává rozhodujícím kritériem ovlivňujícím výsledné svislé deformace. To platí 

pro homogenní i nehomogenní model podloží. Z uvedených grafů jednoznačně vyplývá, že 

i z hlediska vlivu proměnné hloubky modelu podloží na svislé deformace, poskytuje 

nehomogenní model podloží výsledky, které nejsou tak silně závislé na zvolené hloubce, 

jak tomu bylo v případě homogenního modelu podloží. 

 

c) Závislost deformací na proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží  

Z grafů závislosti deformací na proměnných rozměrech půdorysné plochy modelu 

podloží v numerických analýzách všech experimentálních zatěžovacích zkoušek je 

důležitým poznatkem, že vliv okrajových podmínek slábne se zvětšující se půdorysnou 

plochou modelu podloží. Z grafů lze také vyvodit závěr, že při dostatečné velikosti 

půdorysných rozměrů modelu podloží nezáleží na volbě okrajových podmínek. Tento 

závěr platí pro homogenní i nehomogenní model podloží. Z grafů jednoznačně vyplývá, že 

i z hlediska vlivu půdorysných rozměrů modelu podloží na svislé deformace, poskytuje 

nehomogenní model podloží menší deformace, které zároveň nejsou tak silně ovlivněné 

zvolenou velikostí půdorysných rozměrů, jak tomu bylo u homogenního modelu podloží. 

 

V parametrické studii byly sledovány také rozdíly mezi nejmenší a největší 

výslednou svislou deformací ve středu desky D10/G01, D11/G02, D12/G03 i D13/G04, 

jejichž numerické modely byly tvořeny na homogenním i na nehomogenním modelu 

podloží. Rozsah mezi minimálními a maximálními vypočtenými svislými deformacemi 

v numerických analýzách všech zatěžovacích zkoušek byl pro nehomogenní model podloží 

cca dvakrát menší než pro homogenní model podloží. Jednalo se o srovnání geometricky 

shodných modelů lišících se pouze v homogenitě resp. nehomogenitě modelu podloží. 

Z toho jednoznačně vyplývá, že model podloží vytvořený jako nehomogenní kontinuum  

(v němž hodnota modulu přetvárnosti narůstá s hloubkou) poskytuje stabilnější výsledky 

méně ovlivněné volbou geometrie a rozměrů oblasti představující podloží. Byly také 

srovnány hodnoty svislých deformací změřených u jednotlivých desek během experimentu 
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a výsledky numerických analýz. Všechny výsledné deformace vypočtené na 

nehomogenním modelu podloží se od skutečných naměřených deformací desek D10/G01, 

D11/G02, D12/G03 i D13/G04 neliší více než o 35%, zatímco výsledné deformace 

vypočtené na homogenním modelu podloží se liší až o 105%. 

V parametrické studii bylo dokázáno, že bez předchozí zkušenosti s vlivem 

zmíněných parametrů může volbou geometrie numerického modelu podloží dojít  

k vytvoření 3D numerického modelu, který by nepříznivě ovlivňoval vypočtené deformace 

a vedl by k výsledkům na straně nebezpečné (při nedostatečné velikosti modelu podloží). 

Se zvětšující se velikostí numerického modelu podloží (při zachování konečnoprvkové 

sítě) samozřejmě narůstá počet konečných prvků a také výpočtový čas potřebný pro řešení 

úlohy. Optimální velikost numerického modelu podloží i s ohledem na výpočtový čas, byla 

vyhodnocena na základě parametrické studie. Je-li šířka základu označena b, optimální 

hranice modelů podloží je ve vzdálenosti 1,5b od líce základu na každou stranu a 4,0b do 

hloubky v kombinaci s okrajovými podmínkami varianty B. Předmětem disertační práce 

byly desky s délkou hrany b = 2,0 m. Optimální velikost oblasti představující podloží tedy 

byla 8,0 x 8,0 x 8,0 m. Tyto rozměry budou použity také v numerických analýzách pro 

jednotlivé experimentálně zatěžované desky (viz další kapitola). Nárůst výpočtového času 

a míra efektivity vytváření výpočtově náročnějších modelů v souvislosti s výslednými 

deformacemi, jsou uvedeny na příkladu srovnání deformací vypočtených na 

nehomogenním modelu podloží s půdorysnými rozměry 10,0 x 10,0 m a 8,0 x 8,0 m (při 

stejné hloubce 8,0 m). V obou případech se vypočítané deformace nelišily více než o 3,5%, 

zatímco výpočet s půdorysnými rozměry modelu 10,0 x 10,0 m trval čtyřikrát déle. 

Konkrétně trvaly výpočty s nehomogenními modely podloží půdorysných rozměrů  

8,0 x 8,0 m (a velikostí konečných prvků 0,25 x 0,25 x 0,25 m) cca 3 hodiny a nárůstem 

půdorysných rozměrů na 10,0 x 10,0 m se výpočet prodloužil až na cca 12 hodin. 
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9 NUMERICKÉ ANALÝZY EXPERIMENTÁLNÍCH 

ZATĚŽOVACÍCH ZKOUŠEK BETONOVÝCH DESEK 

NA PODLOŽÍ 

Jak již bylo uvedeno, experimentální zatěžovací zkoušky byly provedeny pro čtyři 

betonové desky shodných rozměrů uložené na stejném podloží. Desky se lišily především 

v množství drátků přidávaných do betonu (0, 25, 50 a 75 kg/m
3
). Numerické modely všech 

desek byly tvořeny na základě stejného postupu se zachováním, co možná nejvíce 

společných parametrů tak, aby bylo možné jejich výsledky srovnat. Nicméně 

experimentální zatěžovací zkoušky byly na sobě nezávislé a každá z nich byla originální, 

což bylo při tvorbě numerických modelů respektováno a zohledněno. Nejvýrazněji 

měnícími se parametry v jednotlivých zkouškách bylo právě různé vyztužení betonových, 

resp. drátkobetonových desek a také velikost dosaženého zatížení ovlivněného únosností 

zatěžovaných desek. Do výpočtů vstupovaly vlastnosti betonu a vlastnosti upraveného 

podloží, které byly získány příslušnými zkouškami. Účinky zatížení působícího během 

experimentálních zatěžovacích zkoušek byly krátkodobé. Do výpočtu nebyla brána 

v úvahu konsolidace zeminy. 

Model podloží byl vytvořen dvěma způsoby. Prvním z nich byl model podloží 

vytvořený jako nelineární homogenní kontinuum. Druhým z nich byl model podloží 

vytvořený jako nelineární nehomogenní kontinuum. V homogenním modelu podloží 

vytvořeném jednou vrstvou jsou materiálové vlastnosti konstantní a modul přetvárnosti se 

s hloubkou nemění, Edef  = 12,50 MPa. Parametrickou studií byla vyhodnocena optimální 

velikost modelu podloží 8,0 x 8,0 x 8,0 m a varianta okrajových podmínek B, v níž bylo 

bráněno horizontálním posunům obvodových stěn a vertikálním i horizontálním posunům 

dolní podstavy modelu podloží. V tabulce na Obr. 93 je zřejmé, že modul přetvárnosti je na 

povrchu modelu stejný jako v hloubce 8,0 m. Výsledky modelu podloží vytvořeného jako 

nelineární homogenní kontinuum byly využity v parametrické studii. 
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Obr. 93: Homogenní model podloží 

Větší pozornost v předložené disertační práci byla ovšem věnována nelineárnímu 

nehomogennímu modelu podloží, v němž hodnota modulu přetvárnosti Edef  plynule narůstá 

s rostoucí hloubkou dle rovnice (77), již uvedené dříve (64). Hodnota modulu přetvárnosti 

začínala vždy na povrchu modelu hodnotou Edef  a postupně po vrstvách jeho hodnota 

narůstala (Obr. 95) dle vzorce (77).  

 mdzEE )( 00   
       (77) 

 viz (64) 

Jak již bylo uvedeno, jedná se o obecnější interpretaci rovnice (62) od Frölicha [39], 

podle něhož platí, že v případě, kdy m ≠ 0, E0 je rovno velikosti E pro z = 1. Vzhledem 

k tomu, že hodnota modulu přetvárnosti naměřená během experimentální zatěžovací 

zkoušky je hodnotou na povrchu, je i v předložené disertační práci navržen jako výchozí 

stav pro řešení rovnice právě případ, kdy m ≠ 0 a E = E0. Za předpokladu, že pro  

z-souřadnici na povrchu platí z = 0, je za d0 dosazena hodnota 1,0 tak, aby byla výsledná 

hodnota (z+d0) = 1, tedy aby E = E0: 

 mzEE )1(0   (78) 

Dosazením konkrétních hodnot získaných měřením při experimentálních 

zatěžovacích zkouškách do rovnice (63) je hodnota m: 

 857,02
35,0

1
2

1



m

 

(79) 

 viz  (63) 
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Z obecného řešení Ohdeho (64) byla získáním konkrétních hodnot m = 0,857  

a d0 = 1 vybrána na následujícím obrázku varianta H [74], protože pro m platí, že  

0 < 0,857 < 1 a pro d0 platí, že 1 > 0. 

 

Obr. 94: Průběh modulu přetvárnosti v závislosti na součiniteli m a hloubce [74]. 

Model podloží vytvořený jako nehomogenní kontinuum byl rozdělen na jednotlivé 

vrstvy o mocnosti jedné vrstvy 0,25 m. Má-li oblast představující podloží rozměry  

8,0 x 8,0 x 8,0 m, jedná se o 32 vrstev (Obr. 95). Hodnota modulu přetvárnosti začínala na 

povrchu modelu hodnotou Edef  = 12,5 MPa a postupně po vrstvách jeho hodnota narůstala 

(Obr. 95) dle vzorce (78).  

 

Obr. 95: Nehomogenní model podloží 

Nelineární materiálový model podloží byl definován modelem Drucker – Prager 

specifikovaným modulem přetvárnosti Edef = 12,5 MPa, Poissonovým součinitelem  

= 0,35, úhlem vnitřního tření   = 19,3
o
, soudržností c = 9 kPa a úhlem dilatance ψ = 0

o
. 
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Dalším společným prvkem pro vytváření numerických modelů jednotlivých 

zatěžovacích zkoušek byla velikost konečnoprvkové sítě. Vzhledem k tomu, že tvar  

a velikost konečnoprvkové sítě je jedním z parametrů ovlivňujících výsledky, byla  

v numerických modelech jednotlivých zatěžovacích zkoušek zachována stejná velikost 

použitého konečného prvku. Konečnoprvkové sítě modelu desky i podloží byly vytvořené 

jako pravidelné a pravoúhlé. Velikost konečných prvků tvořících desku byla  

0,1 x 0,1 x 0,1 m a jednalo se o šestistěnné prvky (Obr. 96). Velikost konečných prvků 

tvořících podloží byla 0,25 x 0,25 x 0,25 m a jednalo se také o šestistěnné prvky (Obr. 96).  

  

Obr. 96: Konečnoprvková síť numerického modelu interakční úlohy „základ-podloží“ 

Zatížení bylo modelováno jako zatížení silové. Zatížení definované v numerických 

modelech se shodovalo se zatížením působícím na jednotlivé desky při experimentálních 

zatěžovacích zkouškách. Vzhledem k tomu, že zatěžování probíhalo postupně přidáváním 

síly po jednotlivých zatěžovacích krocích (25 resp. 75 kN/30 min.), byla vždy vybrána 

maximální síla ze zatěžovacího kroku, který byl poslední celý dokončený, bez toho aniž by 

byl předčasně ukončen porušením desky. Během všech zatěžovacích zkoušek a tedy  

i v numerických modelech působilo zatížení centricky na ploše 400 x 400 mm. Silové 

zatížení bylo definováno v jednotlivých uzlech vytvořené sítě a rozpočítáno dle počtu uzlů 

zatěžované plochy. 

Parametrickou studií byly vyhodnoceny optimální okrajové podmínky varianty B 

v kombinaci s velikostí modelu podloží 8,0 x 8,0 x 8,0 m. Přesnost výpočtu byla  

v nastavení kontaktu upravena prostřednictvím maximální vzdálenosti uzlů kontaktní 

plochy 0,001 mm a maximální penetrací (průniku kontaktních ploch) také 0,001 mm. 

 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

112 

V důsledku toho, deformace desky svým tvarem kopíruje tvar deformace podloží. A to  

i přesto, že celkový numerický model je vytvořen tak, aby se obě tělesa ve vzájemném 

kontaktu přetvářela v závislosti na jejich materiálových charakteristikách vystihujících 

chování betonu a chování zeminy. O tom je možné se přesvědčit konkrétními hodnotami 

vypočtených deformací jednotlivých desek na Obr. 98, Obr. 106, Obr. 114 a Obr. 122. 

Vypočítané deformace všech desek jsou srovnány s deformacemi naměřenými během 

posledního zcela dokončeného zatěžovacího kroku, který nebyl předčasně ukončen 

definitivním porušením desky. Z naměřených hodnot (v posledním zcela dokončeném 

zatěžovacím kroku) je interpolací v programu MATLAB vytvořená teoretická průhybová 

plocha, z níž lze vyčíslit hodnotu deformace v jejím středu. U všech provedených 

numerických modelů jednotlivých desek je vykreslen také průběh kontaktního napětí, 

jehož konkrétní hodnoty jsou uvedeny na Obr. 100, Obr. 108, Obr. 116, Obr. 124. Je 

možné pozorovat, že maximální hodnota kontaktního napětí je ve všech případech pod 

středem desky, minimální hodnota kontaktního napětí je dosažena naopak pod rohy desky. 

Takový průběh kontaktního napětí odpovídá průběhu kontaktního napětí na povrchu 

pružného poloprostoru pod pružným základem, který vznikl zohledněním vlivu trhlin 

v modelu desky. O tom je možné se přesvědčit na následujících obrázcích všech čtyř 

řešených úloh pro jednotlivé desky. V oblasti vzájemného kontaktu se model podloží 

kolem deformovaného modelu desky přetváří a tvoří průhybovou kotlinu (Obr. 99, Obr. 

107, Obr. 115 a Obr. 123). Pro všechny desky je zobrazena kontaktní plocha rozdělená na 

dvě barevné zóny. Červeně zbarvená plocha reprezentuje přímý styk modelu desky a 

podloží. Žlutě zbarvené jsou konečné prvky v ploše, ve které není deska v přímém styku 

s modelem podloží. Navzdory tomu je tato plocha deformacemi na styku desky s podložím 

ovlivněna, také se deformuje a v okolí modelu desky vytváří průhybovou kotlinu. 

Pro všechny numerické analýzy budou srovnány deformace desky vytvořené dvěma 

různými 3D konečnými prvky desky, přičemž model podloží a všechny jeho parametry 

budou zachovány. Ve všech numerických analýzách prováděných v rámci předložené 

disertační práce byl numerický model desky vytvořený s využitím 3D konečného prvku 

SOLID 65 zohledňujícím nelineární chování betonu s vlivem drátků i s vlivem trhlin. Pro 

zhodnocení vlivu drátků a vlivu trhlin na výsledné vypočtené deformace desky je vytvořen 

také numerický model desky s využitím 3D konečného prvku SOLID 45. Ten neumožňuje 

zohlednění nelineárního chování betonu s vlivem drátků a vlivem trhlin. Betonová deska 

vytvořená prvkem SOLID 45 byla definována pouze modulem pružnosti betonu  

a Poissonovým součinitelem.  
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9.1 BETONOVÁ DESKA D10/G01  

– množství drátků 0 kg/m
3
 

Jediná experimentálně zatěžovaná deska z prostého betonu, která neobsahovala 

žádné drátky, byla označena D10/G01. Do numerických analýz vstupoval Poissonův 

součinitel betonu  = 0,2 a materiálové charakteristiky získané laboratorními zkouškami, 

tj. E D10/G01 = 19,75 GPa a fc D10/G01 = 20,03 MPa. Vzhledem k tomu, že výsledky 

numerických analýz všech experimentálně zatěžovaných desek budou porovnány, byly 

vytvořeny stejnými konečnými prvky – SOLID 65. I když nebyla deska D10/G01 

vyztužená žádnými drátky, trhliny v ní během experimentu vznikaly a proto byl  

i numerický model betonové desky vytvořen z 3D konečných prvků SOLID 65, které vznik 

a rozvoj trhlin umožňují. Nicméně s prvkem SOLID 65 je spjato také vyztužení betonu, 

které v desce z prostého betonu žádné nebylo. Výztužným vláknům potřebným 

v numerickém modelu vytvořeném z prvků SOLID 65 byly přiřazeny materiálové 

vlastnosti prostého betonu získané laboratorními zkouškami. Do numerického modelu 

desky v tomto případě vstupují určitá zjednodušení, která ale umožňují vznik a rozvoj 

trhlin. I když výztužná vlákna v prostém betonu žádná nejsou, lze numerický model, 

v němž jsou velmi malá vlákna tvořená materiálem se zcela shodnými vlastnostmi (jako je 

modelovaný beton) považovat za výstižný. Na základě znalosti pevnosti betonu v tlaku 

byla dopočítána většina parametrů vyžadovaných při využití materiálového modelu 

CONCRETE uvedených v tabulce na Obr. 63. Jedná se o následující parametry uvedené  

v Tab.  2. 

Tab.  2: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D10/G01 

Parametry materiálového modelu CONCRETE Deska D10/G01 

Smykový koeficient pro otevření trhlin rt  0,1              [-] 

Smykový koeficient pro uzavírání trhlin rc  0,5              [-] 

Pevnost betonu v tahu ft 2212628        [Pa] 

Pevnost betonu v tlaku fc 20030000      [Pa] 

Pevnost betonu v dvouosém tlaku fbc = 1,2 · fc 24036000      [Pa] 

Hydrostatický tlak σh = 3 · fc 34692977      [Pa] 

Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu f2 = 1,725 · fc 34551750      [Pa] 

Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu f1 = 1,45 · fc 29043500      [Pa] 

Faktor tahových trhlin, doporučená hodnota 0,6   0,6             [-] 

 

Vlákna v desce D10/G01 byla zohledněna prostřednictvím betonových vláken 

přidaných ve třech vzájemně kolmých směrech v každém prvku. Směr těchto betonových 

vláken byl definován úhly θ a 
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Tab.  3: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D10/G01 

Definice rozptýlené výztuže (drátků) 

ve třech kolmých směrech (1, 2, 3) 

Vlákna 1 

(směr vyztužení 1) 

Vlákna 2 

(směr vyztužení 2) 

Vlákna 3 

(směr vyztužení 3) 

Označení materiálu dle směru 

vyztužení 
1 2 3 

Stupeň vyztužení 0,005 0,005 0,005 

Úhel výztuže θ 90 
o 

0
 o
 0

 o
 

Úhel výztuže   0
 o
 90

 o
 0

 o
 

 

Maximální síla vyvozená v zatěžovacím kroku, který byl jako poslední celý 

dokončený (bez toho aniž by byl předčasně ukončen porušením desky), byla 326,0 kN. 3D 

model podloží byl vytvořen jako nehomogenní kontinuum s rostoucí hodnotou modulu 

přetvárnosti dle Obr. 95 a rovnice (78). 

 

Interpretace výsledků numerické analýzy drátkobetonové desky D10/G01 

Výsledky a výstupy z numerického modelu interakce desky z prostého betonu 

D10/G01 a podloží jsou popsány v následujícím textu. Na Obr. 97 jsou vykresleny celkové 

svislé deformace. 

 

Obr. 97: Celkové deformace modelu drátkobetonové desky D10/G01 na podloží 
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Maximální deformace naměřená čidlem nejblíže umístěným ke středu desky byla 

15,05 mm. Na základě teoretické průhybové plochy (získané interpolací naměřených 

hodnot v programu MATLAB) lze přepokládat ve středu desky deformaci 20,02 mm. 

Srovnáním maximální deformace ve středu desky získané numerickou analýzou  

19,77 mm a deformace desky ve středu desky získané interpolací průhybové plochy  

z naměřených dat 20,02 mm, lze považovat výsledky numerické analýzy za velmi výstižné 

a samozřejmě především na straně bezpečné.  

Na Obr. 98 jsou zobrazeny celkové deformace v příčném řezu modelem desky  

i podloží. Deformace desky svým tvarem kopíruje tvar deformace podloží. Na Obr. 98 je 

v okolí modelu desky zřejmá průhybová kotlina vznikající ve žluté oblasti na Obr. 99. 

 

 

Obr. 98: Celkové deformace v příčném řezu modelem desky i podloží, D10/G01 

Na kontaktní ploše na Obr. 99 je zřejmé, že v rozích desky D10/G01 došlo  

k oddálení modelu desky od modelu podloží. 

 

Obr. 99: Kontaktní plocha modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D10/G01 
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Na Obr. 100 je zobrazen průběh kontaktního napětí, který odpovídá průběhu 

kontaktního napětí na povrchu pružného poloprostoru pod pružným základem, který vznikl 

zohledněním vlivu trhlin.  

 

Obr. 100: Kontaktní napětí v modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D10/G01 

Trhliny v modelu betonové desky D10/G01 jsou zobrazeny na Obr. 101 (vpravo). 

Pro přehlednost jsou na Obr. 101 (vlevo) vykresleny také deformace drátkobetonové 

desky.  

    

Obr. 101: Celkové deformace desky (vlevo) a trhliny (vpravo) v modelu desky D10/G01 

V grafu na Obr. 102 jsou deformace vypočtené numerickou analýzou desky 

D10/G01. Vypočtené deformace jsou zobrazeny v příčném řezu vedeném středem 

betonové desky D10/G01. V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky ve vybraných 

zatěžovacích krocích 75, 150 a 300 kN. 
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Obr. 102: Vypočtené deformace desky D10/G01 ve vybraných zatěžovacích krocích 

Na Obr. 103 je model desky vytvořený s využitím konečného prvku SOLID 65 

zohledňujícím nelineární chování betonu s vlivem trhlin. Na Obr. 104 je model desky 

vytvořený s využitím konečného prvku SOLID 45, který neumožňuje zohlednění 

nelineárního chování betonu s vlivem trhlin. Na Obr. 104 vpravo je také ukázáno, že 

v takto vytvořeném modelu desky opravdu nevznikly žádné trhliny, protože to prvek 

SOLID 45 neumožňuje. Na deformacích zobrazených na Obr. 104 vlevo je také zřejmé, že 

model desky je méně tvarově poddajný a vypočítané svislé deformace jsou 2,4krát menší 

než deformace desky s vlivem trhlin (Obr. 103). 

 

   

 

Obr. 103: Deformace desky D10/G01 s trhlinami – SOLID 65 
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Obr. 104: Deformace desky D10/G03 bez trhlin – SOLID 45 

9.2 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D11/G02  

– množství drátků 25 kg/m
3
 

Experimentálně zatěžovaná drátkobetonová deska s označením D11/G02 obsahovala 

25 kg/m
3
 drátků v betonové směsi. Do numerických analýz vstupoval Poissonův součinitel 

betonu  = 0,2 a materiálové charakteristiky získané laboratorními zkouškami, tj.  

E D11/G02 = 24,37 GPa a fc D10/G01 = 29,28 MPa. Z pevnosti v tlaku byla dopočítána většina 

parametrů materiálového modelu CONCRETE uvedených v tabulce na Obr. 63. Jedná se  

o následující parametry uvedené v Tab. 4. 

Tab. 4: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D11/G02 

Parametry materiálového modelu CONCRETE Deska D11/G02 

Smykový koeficient pro otevření trhlin rt   0,1            [-] 

Smykový koeficient pro uzavírání trhlin rc   0,5            [-] 

Pevnost betonu v tahu ft 2849937        [Pa] 

Pevnost betonu v tlaku fc 29280000      [Pa] 

Pevnost betonu v dvouosém tlaku fbc = 1,2 · fc 35136000      [Pa] 

Hydrostatický tlak σh = 3 · fc 50714448      [Pa] 

Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu f2 = 1,725 · fc 50508000      [Pa] 

Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu f1 = 1,45 · fc 42456000      [Pa] 

Faktor tahových trhlin, doporučená hodnota 0,6   0,6             [-] 

 

Drátky v drátkobetonové desce D11/G02 byly zohledněny modelováním rozptýlené 

výztuže ve třech vzájemně kolmých směrech (Tab. 5) v každém prvku dle stupně vyztužení 

v zatěžované desce D11/G02. Směr výztužných prvků byl definován úhly θ a ,(Tab. 5) 
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Tab. 5: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D11/G02 

Definice rozptýlené výztuže (drátků) 

ve třech kolmých směrech (1, 2, 3) 

Výztuž 1 

(směr vyztužení 1) 

Výztuž 2 

(směr vyztužení 2) 

Výztuž 3 

(směr vyztužení 3) 

Označení materiálu dle směru 

vyztužení 
1 2 3 

Stupeň vyztužení 0,025/3 = 0,0083 0,025/3 = 0,0083 0,025/3 = 0,0083 

Úhel výztuže θ 90 
o 

0
 o
 0

 o
 

Úhel výztuže   0
 o
 90

 o
 0

 o
 

 

Maximální síla v posledním zcela dokončeném zatěžovacím kroku byla 451 kN. 3D 

model podloží byl vytvořen jako nehomogenní kontinuum s rostoucí hodnotou modulu 

přetvárnosti dle Obr. 95. 

 

Interpretace výsledků numerické analýzy drátkobetonové desky D11/G02 

Na Obr. 105 jsou vykresleny celkové deformace drátkobetonové desky D11/G02.  

 

Obr. 105: Celkové deformace modelu drátkobetonové desky D11/G02 na podloží 

Maximální experimentálně získaná deformace desky byla 19,16 mm (v posledním 

zcela dokončeném zatěžovacím kroku). Maximální deformace ve středu teoretické 

průhybové plochy (získané interpolací naměřených hodnot) je 20,50 mm. Vzhledem 

k tomu, že maximální vypočítaná deformace ve středu desky byla 21,94 mm a je větší než 
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obě výše uvedené hodnoty, lze považovat výsledky numerické analýzy za výstižné  

a bezpečné. 

Na Obr. 106 jsou zobrazeny celkové deformace v příčném řezu modelem desky  

i podloží. Na obrázku je patrné, že deformace desky kopírují svým tvarem deformace 

podloží, které se deformuje také v okolí desky – v oblasti průhybové kotliny označené na 

Obr. 107 žlutě. 

 

 

Obr. 106: Celkové deformace v příčném řezu modelem desky i podloží, D11/G02 

Ve vytvořeném numerickém modelu bylo možné vystihnout také skutečnost, že se 

během experimentů drátkobetonové desce D11/G02 zvedaly rohy nad podloží. To je 

zřejmé ve zvětšené části jednoho z rohů desky na obrázku vykreslení kontaktní plochy 

(Obr. 107). 

 

Obr. 107: Kontaktní plocha modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D11/G02 
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Na Obr. 108 je vykresleno kontaktní napětí, z něhož je zřejmé, že model desky se 

zohledněným vlivem trhlin se chová jako pružný základ (maximální hodnota ve středu  

a minimální hodnota na kraji, resp. v rozích desky). 

 

Obr. 108: Kontaktní napětí v modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D11/G02 

Trhliny v modelu drátkobetonové desky jsou zobrazeny na Obr. 109 (vpravo). Pro 

přehlednost jsou na Obr. 109 (vlevo) vykresleny také deformace drátkobetonové desky 

D11/G02.  

          

Obr. 109: Celkové deformace desky (vlevo) a trhliny (vpravo) v modelu desky D11/G02 

V grafu na Obr. 110 jsou zobrazeny vypočtené deformace desky D11/G02  

(v příčném řezu) ve vybraných zatěžovacích krocích, v nichž lze sledovat postupný nárůst 

deformací desky. 
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Obr. 110: Vypočtené deformace desky D11/G02 ve vybraných zatěžovacích krocích 

Na Obr. 111 jsou zobrazeny vypočtené deformace a trhliny desky vytvořené 

s využitím konečného prvku SOLID 65, tedy s vlivem nelineárního chování betonu, 

s vlivem drátků v drátkobetonu i s vlivem trhlin. Pro dokázání vlivu drátků a zohlednění 

trhlin byl model desky vytvořen také konečným prvkem SOLID 45, který zohlednění 

uvedených vlivů neumožňuje (Obr. 112). V takto vytvořeném modelu desky jsou 

vypočtené deformace cca dvakrát menší než deformace vypočtené modelem desky 

s vlivem drátků a vlivem trhlin (Obr. 111). Na Obr. 112 vpravo je také ukázáno, že 

v modelu desky nevznikly žádné trhliny, které s využitím prvku SOLID 45 ani vzniknout 

nemohly. Na Obr. 112 vlevo je také zřejmé, že model desky je méně tvarově poddajný než 

model desky s vlivem trhlin (Obr. 111). 

        

 

Obr. 111: Deformace desky D11/G02 s trhlinami – SOLID 65 
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Obr. 112: Deformace desky D11/G02 bez trhlin – SOLID 45 

9.3 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D12/G03 

– množství drátků 50 kg/m
3
 

Experimentálně zatěžovaná drátkobetonová deska s označením D12/G03 obsahovala 

50 kg/m
3
 drátků v betonové směsi. Laboratorními zkouškami byly získány hodnoty  

E D12/G03 = 19,50 GPa a  fc, D12/G03 = 25,27 MPa, které vstupovaly do výpočtu společně  

s Poissonovým součinitelem  = 0,2. Na základě znalosti pevnosti v tlaku byly dopočítány 

některé parametry materiálového modelu CONCRETE v systému ANSYS (Obr. 63). Jedná 

se o parametry uvedené v Tab.  6. 

Tab.  6: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D12/G03 

Parametry materiálového modelu CONCRETE Deska D12/G03 

Smykový koeficient pro otevření trhlin rt   0,1             [-] 

Smykový koeficient pro uzavírání trhlin rc   0,5             [-] 

Pevnost betonu v tahu ft 2583398        [Pa] 

Pevnost betonu v tlaku fc 25270000      [Pa] 

Pevnost betonu v dvouosém tlaku fbc = 1,2 · fc 30324000      [Pa] 

Hydrostatický tlak σh = 3 · fc 43768923      [Pa] 

Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu f2 = 1,725 · fc 43590750      [Pa] 

Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu f1 = 1,45 · fc 36641500      [Pa] 

Faktor tahových trhlin, doporučená hodnota 0,6   0,6             [-] 

 

Drátky v drátkobetonové desce D12/G03 byly zohledněny modelováním rozptýlené 

výztuže ve třech vzájemně kolmých směrech (Tab.  7) v každém prvku dle skutečného 

stupně vyztužení. Směr výztužných drátků byl definován úhly θ a 
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Tab.  7: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D12/G03 

Definice rozptýlené výztuže (drátků) 

ve třech kolmých směrech (1, 2, 3) 

Výztuž 1 

(směr vyztužení 1) 

Výztuž 2 

(směr vyztužení 2) 

Výztuž 3 

(směr vyztužení 3) 

Označení materiálu dle směru 

vyztužení 
1 2 3 

Stupeň vyztužení 0,050/3 = 0,0167 0,050/3 = 0,0167 0,050/3 = 0,0167 

Úhel výztuže θ 90 
o 

0
 o
 0

 o
 

Úhel výztuže   0
 o
 90

 o
 0

 o
 

 

3D model podloží byl vytvořen jako nehomogenní kontinuum. Do výpočtů vstupovala 

maximální síla vyvozená v posledním zcela dokončeném zatěžovacím kroku, 601,6 kN.  

 

Interpretace výsledků numerické analýzy drátkobetonové desky D12/G03 

Na Obr. 113 jsou vykresleny celkové svislé deformace modelu desky D12/G03. 

 

 

Obr. 113: Celkové deformace modelu drátkobetonové desky D12/G03 na podloží 

Srovnáním maximální vypočtené deformace ve středu desky 24,86 mm s maximální 

deformací teoretické interpolované průhybové plochy 24,02 mm, ale i s maximální 

skutečně naměřenou deformací 22,92 mm, lze považovat výsledky numerické analýzy za 

velmi výstižné a na straně bezpečné. 
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Na Obr. 114 jsou zobrazeny celkové deformace v příčném řezu modelem desky  

i podloží.  

 

 

Obr. 114: Celkové deformace v příčném řezu modelem desky i podloží, D12/G03 

Na Obr. 115 je zobrazena kontaktní plocha, v níž červeně zbarvená plocha 

reprezentuje přímý styk modelu desky s  podložím a žlutě zbarvená reprezentuje tu část 

kontaktní plochy, v níž není model desky v přímém styku s modelem podloží, ale která je 

deformacemi na styku modelu desky s podložím ovlivněna a také se deformuje. Model 

desky D12/G03 (samozřejmě s materiálovými charakteristikami, množstvím drátků  

a zatížením desky D12/G03) byl vytvořen stejně jako model předchozí desky D11/G02. 

Navzdory tomu ve zvětšené části jednoho z rohů modelu desky (Obr. 115) nedošlo ke 

zvedání rohů desky. 

 

Obr. 115: Kontaktní plocha modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D12/G03 
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Průběh kontaktního napětí (Obr. 116) odpovídá průběhu kontaktního napětí na 

povrchu pružného poloprostoru pod pružným základem. Vzhledem k tomu, že model 

desky zohledňuje vliv trhlin, lze desku za pružný základ považovat. Trhliny v modelu 

drátkobetonové desky D12/G03 jsou zobrazeny na Obr. 117 (vpravo). Pro přehlednost jsou 

na Obr. 117 (vlevo) vykresleny také deformace drátkobetonové desky. 

 

Obr. 116: Kontaktní napětí v modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D12/G03 

    

Obr. 117: Celkové deformace desky (vlevo) a trhliny (vpravo) v modelu desky D12/G03 

Vypočtené deformace desky D12/G03 jsou na Obr. 118 zobrazeny v příčném řezu 

vedeném středem desky. V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky ve vybraných 

zatěžovacích krocích, tj. 75, 150, 300, 450 a 600 kN. 
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Obr. 118: Vypočtené deformace desky D12/G03 ve vybraných zatěžovacích krocích 

Na následujících obrázcích (Obr. 119) a (Obr. 120) jsou srovnány deformace desky 

D12/G03 vytvořené dvěma různými 3D konečnými prvky. Na Obr. 119 je numerický 

model desky vytvořený s využitím konečného prvku SOLID 65 zohledňujícím nelineární 

chování betonu s vlivem drátků i s vlivem trhlin.  

      

 

Obr. 119: Deformace desky D12/G03 s trhlinami – SOLID 65 

Na Obr. 120 je numerický model desky vytvořený s využitím konečného prvku 

SOLID 45, který neumožňuje zohlednění nelineárního chování betonu s vlivem drátků  

v drátkobetonu a vlivem trhlin. Z Obr. 120 je zřejmé, že deformace vypočtené takto 

vytvořeným modelem desky, nabývají téměř 1,6krát menších hodnot než deformace 

vypočtené modelem desky s vlivem drátků a vlivem trhlin Obr. 119. Jak je zřejmé na Obr. 

120 (vpravo), nebyl zohledněn vliv trhlin a v důsledku toho je na deformacích zobrazených 
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na Obr. 120 (vlevo) možné pozorovat, že model desky je méně tvarově poddajný ve 

srovnání s deformacemi výše uvedenými na Obr. 119, tzn. v modelu desky s vlivem trhlin. 

    

 

Obr. 120: Deformace desky D12/G03 s trhlinami – SOLID 65 

9.4 DRÁTKOBETONOVÁ DESKA D13/G04  

– množství drátků 75 kg/m
3
 

Experimentálně zatěžovaná drátkobetonová deska s označením D13/G04 obsahovala 

75 kg/m
3
 drátků. Do modelu desky vstupoval Poissonův součinitel betonu  = 0,2  

a laboratorně získané hodnoty E D13/G04 = 17,70 GPa a fc, D13/G04 = 24,90 MPa. Z pevnosti 

v tlaku byla dopočítána většina parametrů materiálového modelu CONCRETE (Obr. 63). 

Jedná se o následující parametry uvedené v Tab.  8. 

Tab.  8: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D13/G04 

Parametry materiálového modelu CONCRETE Deska D13/G04 

Smykový koeficient pro otevření trhlin rt    0,1           [-] 

Smykový koeficient pro uzavírání trhlin rc    0,5           [-] 

Pevnost betonu v tahu ft 2558119       [Pa] 

Pevnost betonu v tlaku fc 24900000     [Pa] 

Pevnost betonu v dvouosém tlaku fbc = 1,2 · fc 29880000     [Pa] 

Hydrostatický tlak σh = 3 · fc 43128065     [Pa] 

Dvouosý hydrostatický tlak drcení betonu f2 = 1,725 · fc 42952500     [Pa] 

Jednoosý hydrostatický tlak drcení betonu f1 = 1,45 · fc 36105000     [Pa] 

Faktor tahových trhlin, doporučená hodnota 0,6    0,6           [-] 

 

Drátky v drátkobetonové desce D13/G04 byly modelovány jako rozptýlená výztuž ve 

třech vzájemně kolmých směrech dle stupně vyztužení Tab.  9) Směr výztužných drátků 

byl definován úhly θ a .
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Tab.  9: Parametry materiálového modelu CONCRETE – deska D13/G04 

Definice rozptýlené výztuže (drátků) 

ve třech kolmých směrech (1, 2, 3) 

Výztuž 1 

(směr vyztužení 1) 

Výztuž 2 

(směr vyztužení 2) 

Výztuž 3 

(směr vyztužení 3) 

Označení materiálu dle směru 

vyztužení 
1 2 3 

Stupeň vyztužení 0,075/3 = 0,025 0,075/3 = 0,025 0,075/3 = 0,025 

Úhel výztuže θ 90 
o 

0
 o
 0

 o
 

Úhel výztuže   0
 o
 90

 o
 0

 o
 

 

Maximální síla vyvozená v zatěžovacím kroku, který byl poslední celý dokončený 

(bez toho aniž by byl předčasně ukončen definitivním porušením desky) byla 670,6 kN.  

 

Interpretace výsledků numerické analýzy drátkobetonové desky D13/G04 

Na Obr. 121 jsou vykresleny celkové vypočtené svislé deformace drátkobetonové 

desky D13/G04. 

  

Obr. 121: Celkové deformace modelu drátkobetonové desky D13/G04 na podloží 

V posledním zcela dokončeném zatěžovacím kroku experimentální zatěžovací 

zkoušky byly prostřednictvím čidel změřeny deformace desky, přičemž maximální 

deformace naměřená čidlem nejblíže umístěným ke středu desky byla 22,91 mm. Na 

základě deformací změřených všemi čidly rozmístěnými na desce byla v programu 

 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

130 

MATLAB interpolací vytvořená teoretická průhybová plocha, z níž lze přepokládat přesně 

ve středu desky deformaci 22,76 mm. Srovnáním maximální deformace ve středu desky 

získané numerickým modelem 23,34 mm a výše uvedených deformací, lze prohlásit 

získané výsledky za velmi výstižné a bezpečné. 

Na Obr. 122 jsou zobrazeny celkové deformace v příčném řezu modelem desky  

i podloží, které vzájemně kopírují svůj deformovaný tvar. Na Obr. 122 je zřejmá 

průhybová kotlina vznikající ve žluté oblasti na Obr. 123.  

 

 

Obr. 122: Celkové deformace v příčném řezu modelem desky i podloží, D13/G04 

Na Obr. 123 je zobrazena kontaktní plocha modelu interakční úlohy „základ-

podloží“, pro model desky D13/G04.  

 

 

Obr. 123: Kontaktní plocha modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D13/G04 

Numerický model desky D13/G04 (samozřejmě s materiálovými charakteristikami, 

množstvím drátků a zatížením desky D13/G04) byl vytvořen stejně jako model desky 
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D11/G02. Navzdory tomu, ve zvětšené části jednoho z rohů modelu desky (Obr. 123), 

nedošlo ke zvedání rohů desky. 

Průběh kontaktního napětí na Obr. 124 odpovídá průběhu kontaktního napětí na 

povrchu pružného poloprostoru pod pružným základem, který byl v numerickém modelu 

vytvořen zohledněním vlivu trhlin. Trhliny v modelu drátkobetonové desky jsou zobrazeny 

na Obr. 124 (vpravo). Pro přehlednost jsou na Obr. 124 (vlevo) vykresleny také deformace 

drátkobetonové desky. 

 

Obr. 124: Kontaktní napětí v modelu interakční úlohy „základ-podloží“, D13/G04 

   

Obr. 125: Celkové deformace desky (vlevo) a trhliny (vpravo) v modelu desky D13/G04 

V grafu na Obr. 126 jsou zobrazeny deformace vypočtené numerickou analýzou 

desky D13/G04. Vypočtené deformace jsou zobrazeny v příčném řezu vedeném středem 

drátkobetonové desky D13/G04. V grafu je možné sledovat nárůst deformací desky ve 

vybraných zatěžovacích krocích, až do maximální síly (670,6 kN) v zatěžovacím kroku, 

který byl při experimentu poslední zcela dokončený. 
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Obr. 126: Vypočtené deformace desky D13/G04 ve vybraných zatěžovacích krocích 

Na (Obr. 127) a (Obr. 128) jsou srovnány deformace desky D13/G04 vytvořené 

konečným prvkem SOLID 65 zohledňujícím nelineární chování betonu s vlivem drátků  

i s vlivem trhlin (Obr. 127) a konečným prvkem SOLID 45, který zohlednění těchto vlivů 

neumožňuje (Obr. 128).  

   

 

Obr. 127: Deformace desky D13/G04 s trhlinami – SOLID 65 

Jak je zřejmé na Obr. 128 (vpravo) nebyl zohledněn vliv trhlin a v důsledku toho, je 

na deformacích zobrazených na Obr. 128 (vlevo) možné pozorovat, že model desky je 

méně tvarově poddajný a vypočtené deformace jsou téměř 1,3krát menší než tomu bylo  

v modelu desky s vlivem trhlin, Obr. 127. 
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Obr. 128: Deformace desky D13/G04 bez trhlin – SOLID 45 

 

9.5 SROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH DEFORMACÍ  

Na následujících grafech (Obr. 129) je provedeno srovnání deformací vypočtených 

numerickými analýzami všech čtyř experimentálně zatěžovaných desek. Příčný řez je 

veden středem desek. Srovnání vypočtených deformací je provedeno pro vybrané 

zatěžovací kroky. Je tedy možné sledovat nárůst vypočtených deformací desek s narůstající 

zatěžovací sílou 75 kN; 150 kN; 300 kN; 450 kN; 600 kN; 670,6 kN (síla 670,6 kN je ze 

zatěžovacího kroku desky D13/G04, který byl při experimentu poslední zcela dokončený).  

V Tab.  10 jsou vypsány základní parametry vstupující do výpočtů. Nejsou v ní ale 

uvedeny důležité parametry ovlivňující nelineární chování drátkobetonu, které byly 

specifikovány u jednotlivých desek v předchozích kapitolách. 

Tab.  10: Parametry vstupující do numerických analýz jednotlivých desek 

Označení 

desky 

Modul přetvárnosti 

zeminy 

[MPa] 

Množství 

drátků 

[kg/m
3
] 

Modul pružnosti 

betonu 

[GPa] 

Síla v posledním zcela 

dokončeném zatěžovacím 

kroku     [kN] 

D10/G01 12,50 0 19,75 326,0 

D11/G02 12,50 25 24,37 451,0 

D12/G03 12,50 50 19,50 601,6 

D13/G04 12,50 75 17,70 670,6 

 

V následujících grafech je betonová deska D10/G01 označena černou plnou čarou, 

drátkobetonová deska D11/G02 zelenou čárkovanou čarou, drátkobetonová deska 

D12/G03 červenou čerchovanou čarou a drátkobetonová deska D13/G04 je označena 

fialovou tečkovanou čarou. 
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Obr. 129: Srovnání průběhu deformací všech betonových desek vypočtených numerickými modely 
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10 SROVNÁNÍ NAMĚŘENÝCH A VYPOČTENÝCH 

DEFORMACÍ 

V grafech na následujících obrázcích je provedeno srovnání deformací desek 

vypočítaných 3D numerickými modely a deformací naměřených během experimentálních 

zatěžovacích zkoušek. Vzhledem k tomu, že budou srovnány průběhy deformace  

v celém příčném řezu vedeném středem desky, a nikoli pouze deformace naměřené 

v konkrétních bodech (dle umístění potenciometrů), byly naměřené hodnoty deformace 

interpolovány. 

10.1 Deformace desky D10/G01 – množství drátků 0 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 130 je zobrazeno porovnání vypočtených a naměřených deformací 

desky D10/G01 (deska z prostého betonu, tzn. s množstvím drátků 0 kg/m
3
). Deformace 

jsou zobrazeny v příčném řezu deskou D10/G01. Deformace vypočítané interakcí modelu 

desky z prostého betonu D10/G01 a modelu podloží vytvořeného jako nehomogenní 

kontinuum o rozměrech 8,0 x 8,0 x 8,0 m s okrajovými podmínkami varianty B, jsou 

vykresleny šedě, resp. černě. Deformace desky D10/G01 získané interpolací z hodnot 

změřených potenciometry přímo během experimentální zatěžovací zkoušky jsou 

vykresleny žlutě. Srovnání vypočtených a naměřených deformací desky je provedeno pro 

vybrané zatěžovací kroky. Jednalo se o zatěžovací kroky o velikosti působící síly 75 kN, 

150 kN a 300 kN.  

V zatěžovacím kroku 75 kN je možné v celém příčném řezu sledovat vzájemně se 

blížící průběh deformací změřených a deformací vypočítaných. V zatěžovacím kroku  

150 kN se změřené a vypočtené deformace ve středové části desky liší pouze o 2,7 %  

a v zatěžovacím kroku 300 kN pouze o 3,3 %. Numerický model desky byl vytvořen tak, 

aby byl zohledněn i vliv trhlin a bylo umožněno i zvedání rohů nad kontaktní plochu, resp. 

nad podloží. Navzdory tomu dochází především na okrajích desky s rostoucím zatížením 

ke zvětšování rozdílu mezi deformacemi změřenými a vypočtenými. Během experimentu 

došlo s rostoucím zatížením ke vzniku a rozvoji trhlin. Před porušením desky dosahovaly 

některé trhliny hodnot i nad 10 mm. Tak významné porušení betonové desky trhlinami 

vedlo ke snížení tuhosti desky v takové míře, která nebyla ve výpočtech vystižena, protože 

numerické analýzy byly prováděny především za účelem komplexního řešení interakce 

základové konstrukce s podložím. Ta je značně ovlivněna nejen přesností vystižení 

chování trhlinami velmi porušeného betonu, ale především modelem podloží a jejich 
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vzájemného spolupůsobení. Zmiňované nadzvedávání rohů desky, resp. okrajů desky, ve 

kterém se vypočítané a změřené hodnoty v grafu na Obr. 130 nejvíce liší, totiž není 

ovlivněno pouze výstižností nelineárního chování betonu, ale především poměrem tuhostí 

modelu desky a modelu podloží.  

 

Obr. 130: Srovnání deformací změřených během experimentů a deformací vypočítaných 

numerickými analýzami, vybrané zatěžovací kroky desky D10/G01 

10.2 Deformace desky D11/G02 – množství drátků 25 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 131 je zobrazeno porovnání deformací desky D11/G02 

(drátkobetonová deska s množstvím drátků 25 kg/m
3
). Deformace jsou zobrazeny  

v příčném řezu deskou D11/G02. Deformace vypočítané interakční numerickou analýzou 

drátkobetonové desky D11/G02 s podložím vytvořeném jako nehomogenní kontinuum, 

jsou vykresleny modře. Experimentálně získané deformace desky D11/G02 jsou 

vykresleny žlutě. Srovnání vypočtených a naměřených deformací desky je provedeno pro 

vybrané zatěžovací kroky, tj. 75 kN, 150 kN, 300 kN a 450 kN. V zatěžovacím kroku 

75 kN je možné v celém příčném řezu sledovat podobný průběh vypočtených a změřených 

deformací desky. V zatěžovacím kroku 300 kN se změřené a vypočtené deformace ve 

středové části desky liší o 16,3 % a v zatěžovacím kroku 450 kN pouze o 3,3 %. Navzdory 

tomu, že v numerických modelech byl zohledněn vliv trhlin i vliv ocelových drátků, 

dochází především na okrajích desky s rostoucím zatížením ke zvětšování rozdílu mezi 

deformacemi změřenými a vypočtenými. Samozřejmě i v drátkobetonové desce D11/G02 

vznikaly při velkém zatížení trhliny, které se před úplným porušením desky rozvinuly v tak 
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široké trhliny, v jejichž důsledku došlo k většímu snížení tuhosti, než bylo numerickým 

modelem zaměřeným na komplexní řešení interakce „základ-podloží“ vystiženo. 

 

Obr. 131: Srovnání deformací změřených během experimentů a deformací vypočítaných 

numerickými analýzami, vybrané zatěžovací kroky desky D11/G02 

10.3 Deformace desky D12/G03 – množství drátků 50 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 132 je zobrazeno porovnání vypočtených a změřených deformací 

desky D12/G03 (drátkobetonová deska s množstvím drátků 50 kg/m
3
). Deformace jsou 

zobrazeny v příčném řezu deskou D12/G03. Deformace vypočítané numerickou analýzou 

interakce modelu drátkobetonové desky D12/G03 a modelu nehomogenního podloží jsou 

vykresleny červeně. Deformace desky D12/G03 změřené potenciometry přímo během 

experimentální zatěžovací zkoušky jsou vykresleny žlutě. Srovnání je provedeno ve 

vybraných zatěžovacích krocích 75 kN, 150 kN, 300 kN, 450 kN a 600 kN. Stejně jako  

u předchozích desek se v zatěžovacím kroku 75 kN průběh vypočtených deformací blíží 

k průběhu naměřených deformací. V zatěžovacím kroku 450 kN se změřené a vypočtené 

deformace ve středové části desky liší o 10,7 % a v zatěžovacím kroku 600 kN pouze  

o 5,2 %. I když v numerických modelech byl zohledněn vliv trhlin i vliv ocelových drátků, 

došlo jako u předchozí drátkobetonové desky na okrajích desky s rostoucím zatížením ke 

zvětšování rozdílu mezi deformacemi změřenými a vypočtenými. Samozřejmě, i v této 

drátkobetonové desce vznikaly při velkém zatížení trhliny, které se před úplným porušením 

desky rozvinuly v široké trhliny, které vedly k většímu snížení tuhosti, než bylo ve výpočtu 
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vystiženo. Zdůvodnění je stejné, jak již bylo uvedeno u srovnání naměřených  

a vypočtených deformací desky z prostého betonu D10/G01 a drátkobetonové desky 

D11/G02 s množstvím drátků 25 kg/m
3
. 

 

Obr. 132: Srovnání deformací změřených během experimentů a deformací vypočítaných 

numerickými analýzami, vybrané zatěžovací kroky desky D12/G03 

10.4 Deformace desky D13/G04 – množství drátků 75 kg/m
3
 

V grafu na Obr. 133 jsou porovnány vypočtené a naměřené deformace desky 

D13/G04 (drátkobetonová deska s množstvím drátků 75 kg/m
3
). Vypočtené deformace 

desky D13/G04 v interakci s nehomogenním modelem podloží jsou vykresleny fialově. 

Deformace desky D13/G04 změřené potenciometry přímo během experimentální 

zatěžovací zkoušky jsou vykresleny žlutě. Jejich srovnání je provedeno ve vybraných 

zatěžovacích krocích 75 kN, 150 kN, 300 kN, 450 kN, 600 kN a 670,6 kN. Zatížení  

o hodnotě 670,6 kN je síla v posledním zcela dokončeném zatěžovacím kroku zatěžovací 

zkoušky (před zatěžovacím krokem, v němž došlo k úplnému porušení desky). Stejně jako 

tomu bylo při porovnání vypočtených a změřených deformací všech předchozích desek,  

i u této desky je v prvním zatěžovacím kroku (75 kN) průběh vypočtených a naměřených 

deformací podobný. V zatěžovacím kroku 600 kN se změřené a vypočtené deformace ve 

středové části desky liší o 5,2 % a v zatěžovacím kroku 670,6 kN pouze o 1,8 %. Při 

rostoucím zatížení se trhliny při experimentu opět rozvíjely do větší míry, než bylo  

v numerické analýze zohledněno, jak již bylo pozorováno a zdůvodněno u předchozích 

desek. 
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Obr. 133: Srovnání deformací změřených během experimentů a deformací vypočítaných 

numerickými analýzami, vybrané zatěžovací kroky desky D13/G04 
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11 INTERAKCE ZÁKLADU S PODLOŽÍM ŘEŠENÁ 

DALŠÍMI VÝPOČETNÍMI PROGRAMY 

Numerické modely interakce základové konstrukce s podložím, které jsou 

předmětem předložené disertační práce, byly vytvořeny také v dalších programech na bázi 

MKP. Konkrétně se jednalo o PLAXIS 3D FOUNDATION [103], SCIA ENGINEER 

[108] a MKPINTER [26]. V programu PLAXIS 3D FOUNDATION se navzdory názvu 

nejedná o plnohodnotný 3D model podloží, protože prostorový model vzniká protažením 

řezu do hloubky. V programech SCIA ENGINEER a MKPINTER se jedná o povrchové 

modely podloží vycházející z teorie pružného poloprostoru modifikovaného pomocí 

strukturní pevnosti zeminy. Ve zmíněných programech byla také provedena numerická 

analýza experimentálně zatěžované desky na podloží, která byla ve výše uvedeném textu 

předmětem numerické analýzy provedené v systému ANSYS. Možnosti řešení 

interakčních úloh jsou ve zmíněných programech odlišné. Aby bylo možné výsledné 

deformace získané všemi výpočetními programy srovnat, byla ze sady čtyř experimentálně 

zatěžovaných desek vybrána ta z prostého betonu označená D10/G01. Problém týkající se 

modelování rozptýlené výztuže v drátkobetonu včetně jejího výstižného zohlednění tedy 

nemusel být řešen. Všechny programy navíc ani zohlednění výztuže a vliv trhlin v betonu 

neumožňují. Ve zmíněných programech byla proto betonová deska D10/G1 vytvořená jako 

2D lineární model, který byl pro účely srovnání dopočítán také v systému ANSYS. 

11.1 PLAXIS 3D FOUNDATION  

Tento výpočetní systém se využívá především pro řešení geotechnických úloh. 

PLAXIS 3D FOUNDATION (verze 2.1) je specializovaný modul vytvořený pro analýzu 

interakce základů s podložím. Jak bylo v parametrické studii prokázáno volba okrajových 

podmínek a velikost 3D modelu podloží má větší či menší vliv na výsledné deformace. Je 

zřejmé, že velikost modelované oblasti a okrajové podmínky zabraňující posunům uzlů na 

stěnách modelované oblasti musí zaručit, že nebudou negativně ovlivněny výsledky. Do 

numerické analýzy vstupuje mnoho faktorů a jedním z nich je také časová a výpočtová 

náročnost, k čemuž je potřebné při definování úlohy (především její velikosti) přihlédnout. 

Vzhledem k tomu, že PLAXIS 3D FOUNDATION byl vytvořen pro řešení interakce 

základů s podložím, obsahuje takové geometrické prvky, které usnadňují práci při 

vytváření modelu. Jedná se například o předdefinovaný geometrický prvek „floor“ (2D 

prvek s definovanou tloušťkou), který je vhodný pro reprezentování základové desky na 
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podloží. Tento geometrický prvek byl proto také použit při vytváření konkrétního modelu 

desky z prostého betonu D10/G01 (v interakci s podložím), která byla vybrána ze sady 

betonových desek experimentálně zatěžovaných a analyzovaných v předložené disertační 

práci. Zatížení v numerickém modelu bylo definováno jako plošné (Obr. 134), o velikosti  

a na zatěžovací ploše shodující se s experimentem.  

 

Obr. 134:  PLAXIS 3D FOUNDATION: 2D model desky, zatížení. 

Vlastnosti zeminového podloží byly v numerickém modelu definovány 

prostřednictvím vrtu, přičemž hloubka modelu podloží byla definována hloubkou vrtu. 

Okrajové podmínky jsou v programu (a byly tedy i při tvorbě numerického modelu) 

automaticky vytvořeny a nelze je měnit. Okrajovými podmínkami bylo bráněno 

vodorovným posunům uzlů v obvodových stěnách modelu podloží a svislým  

i vodorovným posunům uzlů v dolní podstavě modelu podloží. Žádné okrajové podmínky 

nebránily posunům uzlů v horní podstavě modelu podloží, která reprezentovala terén. Tyto 

okrajové podmínky byly v předchozích částech disertační práce označeny jako varianta B, 

viz Obr. 76. Součástí programu PLAXIS 3D FOUNDATION je automatický generátor 

konečnoprvkové sítě. Konečnoprvková síť byla vytvořena 15 uzlovými konečnými prvky. 

Hustotu sítě lze upravit v nabídce programu PLAXIS 3D FOUNDATION. Při vytváření 

konkrétní úlohy byla pro model desky i model podloží vybrána nejjemnější možná 

konečnoprvková síť.  

V programu jsou podporovány různé materiálové modely, z nichž byl vybrán Mohr – 

Coulombův materiálový model (Obr. 135), kterým lze popsat rozdíl mezi tahovou  

a tlakovou pevností. Předpokladem je pružně ideálně-plastický model, charakteristický tím, 

že do meze plasticity se materiál chová pružně a poté vznikají při konstantním napětí 

plastická přetvoření. Mohr – Coulombův materiálový model je definován pěti parametry. 

Jedná se o Youngův model pružnosti, Poissonovo číslo, úhel vnitřního tření, soudržnost  

a úhel dilatance. Hodnoty těchto parametrů se shodovaly s hodnotami získanými 

zkouškami upraveného podloží, které byly použity i ve výše uvedených numerických 
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analýzách experimentálních zatěžovacích zkoušek prováděných v rámci disertační práce 

v programu ANSYS. 

 

Obr. 135:  PLAXIS 3D FOUNDATION: Mohr – Coulombův materiálový model 

Aby bylo možné srovnat výsledky získané numerickou analýzou v systému ANSYS, 

byl 3D  numerický model v programu PLAXIS 3D FOUNDATION vytvořen se stejnou 

geometrií modelu podloží, jako tomu bylo v 3D modelu podloží v programu ANSYS. 

Velikost oblasti představující podloží byla 8,0 x 8,0 x 8,0 m (Obr. 136). Modul pružnosti 

byl zadán hodnotou 12,5 MPa, která se pohybuje v intervalu hodnot modulu pružnosti 

zeminy zatříděné jako jíl se střední plasticitou. Model podloží byl vytvořen jako 

homogenní kontinuum (Obr. 136) se stejnými vlastnostmi ve všech vrstvách stejně jako 

tomu bylo v modelech vytvořených v systému ANSYS. Numerický model desky, který 

představoval desku z prostého betonu (D10/G01) zatěžovanou během experimentální 

zatěžovací zkoušky, byl vytvořen jako 2D model o půdorysných rozměrech 2,0 x 2,0 m 

s definovanou tloušťkou desky 0,150 m. Materiálové vlastnosti modelu desky byly 

definovány Poissonovým číslem a modulem pružnosti, jehož hodnota byla získána na 

základě laboratorní zkoušky vzorku použitého betonu. Jednalo se o lineární materiálový 

model desky. V takto vytvořeném modelu byla maximální vypočtená svislá deformace ve 

středu desky 13,23 mm a deformace změřená během experimentu (pomocí čidla 

umístěného nejblíže ke středu desky) byla 15,05 mm. 
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Obr. 136:  PLAXIS 3D FOUNDATION: Deformace modelu homogenního podloží, deformace 

desky 

Model podloží byl stejně jako v programu ANSYS vytvořen také jako nehomogenní 

kontinuum (Obr. 137).  

   

                      

Obr. 137:  PLAXIS 3D FOUNDATION: Deformace modelu nehomogenního podloží, deformace 

desky 
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V nehomogenním modelu podloží (Obr. 137) narůstala hodnota modulu pružnosti  

s hloubkou dle rovnice (78). Stejně jako tomu bylo v modelech vytvořených v systému 

ANSYS, také v programu PLAXIS 3D FOUNDATION byl model podloží rozdělen do 32 

vrstev, v nichž hodnota modulu přetvárnosti postupně s hloubkou narůstala. V takto 

vytvořeném modelu byla maximální vypočtená svislá deformace ve středu desky 9,68 mm 

(Obr. 137), přičemž deformace změřená během experimentu byla 15,05 mm. 

V programu PLAXIS 3D FOUNDATION byl také sledován vliv geometrických 

parametrů modelu podloží na výsledné svislé deformace. Byla vytvořená parametrická 

studie, v níž byl sledován vliv hloubky modelu podloží na vypočtené deformace a vliv 

půdorysných rozměrů modelu podloží na deformace. V první části parametrické studie 

byly ve všech modelech zachovány půdorysné rozměry modelu podloží (8,0 x 8,0 m)  

a hloubka modelu podloží se zvětšovala s konstantním nárůstem – 2,0 m, 4,0 m, 6,0 m,  

a 8,0 m, stejně jako v parametrické studii provedené v systému ANSYS. Takto vytvořené 

modely podloží byly provedeny jako homogenní i nehomogenní kontinuum. Graf 

závislosti vypočítaných svislých deformací na hloubce modelu podloží je zaznamenán na 

Obr. 138, vlevo. V druhé části parametrické studie byla ve všech modelech zachována 

hloubka modelu podloží (8,0 m) a půdorysné rozměry modelu podloží se zvětšovaly  

s konstantním nárůstem v násobcích šířky modelu desky – 6,0 x 6,0 m,  

8,0 x 8,0 m a 10,0 x10,0 m, stejně jako v parametrické studii provedené v systému 

ANSYS. Takto vytvořené modely podloží byly provedeny jako homogenní i nehomogenní 

kontinuum. Graf závislosti vypočítaných svislých deformací na půdorysných rozměrech 

modelu podloží je zaznamenán na Obr. 138, vpravo. 

   

Obr. 138:  PLAXIS 3D FOUNDATION: Závislost svislých deformací na hloubce modelu podloží 

(vlevo), závislost svislých deformací na půdorysných rozměrech modelu podloží (vpravo) 

K oběma grafům je nutné připomenout, že změřená deformace byla získána  

v  zatěžovacím kroku, který byl poslední celý dokončený. Betonová deska byla v tomto 
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kroku již dlouho a značně porušená rozvinutými trhlinami, což není v 2D lineárním 

modelu desky zohledněno. Proto jsou všechny vypočtené deformace menší, než naměřená 

deformace vyznačená červenou čarou. Z grafu závislosti deformací na proměnné hloubce 

modelu podloží (Obr. 138 vlevo) je zřejmé, že s rostoucí hloubkou modelu podloží rostou 

také vypočtené svislé deformace. Tento nárůst je v nehomogenním modelu podloží 

mírnější a vypočtené deformace jsou menší, což lze sledovat také v grafu závislosti 

deformací na proměnných půdorysných rozměrech modelu podloží (Obr. 138 vpravo) 

V následujícím grafu na Obr. 139 jsou srovnány výsledné deformace vypočítané 

v programu PLAXIS 3D FOUNDATION (tmavě modře a světle modře) a v programu 

ANSYS. Výsledné deformace získané v programu ANSYS, v němž byla deska D10/G1 

vytvořená (stejně jako v programu PLAXIS 3D FOUNDATION) jako 2D lineární model 

bez vlivu trhlin, jsou označeny žlutě a hnědě. Výsledné deformace získané v programu 

ANSYS, v němž byla deska vytvořená jako 3D nelineární model s vlivem trhlin (což 

tvořilo podstatnou část předložené disertační práce), jsou označeny světle zeleně a tmavě 

zeleně. Světlým odstínem barvy jsou vždy označeny deformace vypočítané pro homogenní 

model podloží, tmavým odstínem jsou označeny deformace získané v modelu 

s nehomogenním modelem podloží. Také v programu PLAXIS 3D FOUNDATION jsou 

výsledné svislé deformace závislé na velikosti volené oblasti představující podloží. Z grafu 

je zřejmé, že deformace 2D lineárního modelu betonové desky vypočtené v programu 

PLAXIS 3D FOUNDATION a ANSYS se téměř shodují. Při srovnání je nutno také uvést, 

že modely v obou programech nebyly vytvořeny stejnými konečnými prvky, což může mít 

také vliv na výsledky. V programu ANSYS byl pro model podloží použit 8-uzlový 

šestistěn, zatímco v programu PLAXIS 3D FOUDATION byl použit 15-uzlový prvek. 

 

Obr. 139:  Srovnání deformací z PLAXIS 3D FOUNDATION a ANSYS 
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11.2 SCIA ENGINEER 

Interakci základu s podložím je možné řešit také s využitím komerčního programu 

SCIA ENGINEER [108]. Protože se jedná o jedno z možných řešení, byl také v rámci 

disertační práce proveden jeden výpočet, jehož výsledky budou sloužit ke srovnání 

s výsledky získanými 3D numerickými modely vytvořenými v programu ANSYS  

a s hodnotami z experimentu. Vzhledem k tomu, že vybraná betonová deska D10/G01 

neobsahovala žádná výztužná vlákna (drátky), nebudou v souvislosti s výztuží nutná 

případná zjednodušení v materiálovém modelu desky.  

V programu SCIA ENGINEER [108] je aplikován tzv. normový model podloží dle 

ČSN 73 1001 [110], který vychází z teorie pružného poloprostoru modifikovaného 

strukturní pevností zeminy. Je-li konstrukce v programu modelována dle Eurokódu 7 

[109], je hodnota součinitele strukturní pevnosti automaticky m = 0,2 a je neměnná. Jedná 

se o povrchový model podloží, který je charakterizován parametry Cx, Cy, Cz. Vlastnosti 

modelovaného podloží se mimo jiné zadávají prostřednictvím parametrů podloží C1x, C1y, 

C1z, a C2x, C2y [167]. C1z je parametr stlačitelnosti pružného podkladu ve směru osy z, který 

představuje pružný odpor proti svislému posunutí w. C2x a C2y jsou parametry deformace 

ve smyku, které zohledňují smykové spolupůsobení materiálu podloží. C1x a C1y jsou 

parametry poddajnosti pružného podkladu ve směru osy x, resp. y, které představují pružný 

odpor proti vodorovnému posunutí u, resp. v (posuny v rovině desky). Program SCIA 

ENGINEER nabízí pro řešení interakce základů s podložím tzv. modul SOILIN, kterým 

jsou dopočítány parametry podloží C1z, C2x a C2y. Parametry C1x, C1y jsou vždy zadány 

uživatelem. Modul SOILIN na základě napjatosti pružného poloprostoru počítá sedání. 

Následně vypočítá parametry C. Vzhledem k tomu, že stanovené parametry C mají vliv na 

kontaktní napětí a to ovlivňuje sedání, a všechny vzájemné závislosti platí  

i naopak, jedná se o iterační výpočet. Iterační cyklus je ukončen ve chvíli, kdy se 

vypočítaná hodnota posunu nebo kontaktního napětí ve dvou po sobě jdoucích cyklech 

téměř neliší (využití kvadratické normy). V autorčině práci [167] byla sledována  

a vyhodnocována závislost deformací vypočtených modulem SOILIN na vstupních 

hodnotách jednotlivých parametrů podloží. Rozdíly v deformacích se vyskytují v závislosti 

na parametrech C2x a C2y. V případě, kdy C2x = C2y = 0, nevstupují tyto parametry do 

iteračního procesu modulu SOILIN a ve výpočtech není zohledněn vliv okolního prostředí. 

Pokud jsou parametry C2x a C2y nenulové, vstupují do iteračního výpočtu a vliv okolního 

prostředí je zohledněn [167]. Při řešení interakce podloží s deskou z prostého betonu 



Disertační práce  Ing. Jana Vašková 

147 

D10/G01 zatěžovanou během experimentu, byl pro výpočet využit právě modul SOILIN. 

Vstupní hodnoty parametrů C2x a C2y jsou nenulové, tzn., že vliv okolního prostředí byl 

zohledněn.  

Do výpočtu vstupovaly stejné hodnoty, jako do všech předchozích uvedených 

programů, ve kterých byla tato úloha také řešena (ANSYS a PLAXIS 3D 

FOUNDATION). Parametry geologického profilu byly definovány modulem přetvárnosti 

Edef = 12,5 MPa a Poissonovým součinitelem . Kromě toho byla zadána objemová 

tíha zeminy γ = 20,0 kN/m
3
, součinitel strukturní pevnosti m = 0,2 (dle EC 7 [109])  

a tloušťka vrstvy definující geologický profil h = 8,0 m. V takto vytvořeném modelu byla 

maximální vypočtená svislá deformace ve středu desky 6,26 mm (Obr. 140). 

 

Obr. 140:  SCIA ENGINEER – deformace modelu desky 

11.3 MKPINTER 

Pro srovnání výsledků řešení interakce podloží s betonovou deskou D10/G01 byla 

tato úloha (se stejnými vstupními hodnotami) analyzována také v nekomerčním programu 

MKPINTER [26], [167]. Výpočet deformací a vnitřních sil desky je proveden metodou 

konečných prvků, přičemž jsou použity izoparametrické deskové prvky s vlivem smyku. 

Průběh kontaktního napětí ovlivňuje deformace desky i podloží. Aby v této nelineární 

interakční úloze vyvolalo kontaktní napětí stejné deformace desky i podloží, je také toto 

řešení prováděno iterační metodou. Výpočet napětí, sedání a kontaktního napětí je řešen 

univerzální metodou výpočtu pomocí Jakobiánu transformace. V programu MKPINTER je 

interakce řešena pomocí numerické integrace výpočtů napjatosti a sedání modifikovaného 

pružného poloprostoru pomocí strukturní pevnosti.  Podrobnější popis a další výsledky  

z programu MKPINTER je uveden v [19], [20], [26], [27]. Porovnání výsledků z programu 

MKPINTER s výsledky získanými jinými programy umožňujícími řešení interakce základ-

podloží byly již také uvedeny např. v [126], [148], [167].  
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11.4 SROVNÁNÍ VYPOČTENÝCH DEFORMACÍ 

V grafu na Obr. 141 jsou srovnány svislé deformace vypočtené různými výpočetními 

programy a postupy. V grafu jsou porovnány svislé deformace vypočtené řešením 

interakce podloží s betonovou deskou D10/G01 v programu ANSYS, PLAXIS 3D 

FOUNDATION, SCIA ENGINEER a MKPINTER. Do grafu jsou zařazeny také hodnoty 

sedání vypočtené dle normativních postupů doporučených v ČSN 73 1001 [110]  

a Eurokódu 7 [109]. 

 

Obr. 141:  Srovnání deformací vypočtených různými výpočetními postupy a programy 

Červenou plnou čarou je označena deformace desky D10/G01 změřená v posledním 

zcela dokončeném kroku zatěžovací zkoušky, tedy v době, kdy už byla deska značně 

porušená trhlinami. V grafu lze sledovat závislost svislých deformací na hloubce 3D 

modelů podloží vytvořených v programu ANSYS (žlutě a zeleně) a PLAXIS 3D 

FOUNDATION (modře). Světle jsou označeny svislé deformace vypočtené na 

homogenním modelu podloží, tmavě jsou označeny svislé deformace vypočtené na 

nehomogenním modelu podloží, v němž narůstá hodnota modulu přetvárnosti s hloubkou. 

V úlohách, ve kterých byla deska modelována jako 2D lineární model (bez vlivu trhlin) 

došlo k velmi dobré shodě ve výsledcích z programu ANSYS (tmavě a světle žlutá 

čárkovaná čára) a PLAXIS 3D FOUNDATION (tmavě a světle modrá čárkovaná čára). 

Vzhledem k tomu, že v modelu desky nebyl zohledněn vliv trhlin, jsou svislé deformace 

vypočtené zmíněnými modely menší než změřená hodnota deformace již značně porušené 

desky. To rovněž platí pro svislou deformaci získanou v programech SCIA ENGINEER 

(fialově) a MKPINTER (růžově), ve kterých byla deska také vytvořena jako 2D lineární 

model bez vlivu trhlin. Ve srovnání s programem ANSYS a PLAXIS 3D FOUNDATION 
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se v programech SCIA ENGINEER a MKPINTER jedná o povrchový model podloží 

vycházející z teorie pružného poloprostoru modifikovaného strukturní pevností zeminy 

(dle EC 7 [109], m = 0,2). Vzhledem k tomu, že se jedná o povrchový model, jeho 

výsledky nejsou závislé na zvolené hloubce řešené oblasti (Obr. 141) tak, jako tomu je  

u 3D modelů v programu ANSYS a PLAXIS 3D FOUNDATION. Využitím rovnice (70) 

dle ČSN 73 1001 [110] byla pro m = 0,1 stanovena hloubka deformační zóny 4,15 m  

a sedání 6,55 mm (hnědě). Hodnota opravného součinitele přitížení m = 0,1 byla určena dle 

tabulky Tab. 10 v ČSN 73 1001 [110]. Ve zmíněné tabulce byl vybrán druh základové 

půdy – Násypy a jiné sypaniny, základové půdy dodatečně zatížené a dosud 

nezkonsolidované, což odpovídá upravenému podloží pod experimentálním zařízením. Dle 

Eurokódu 7 [109] je vždy m = 0,2, hloubka deformační zóny byla stanovena 3,25 m  

a sedání 5,89 mm (černě). Pro obě výše uvedené normami doporučené hloubky, je v grafu 

zřejmé, že různě vytvořenými modely podloží i desky (které nejsou v normách 

jednoznačně specifikovány) lze získat velký rozsah hodnot vypočtených deformací. 

V programu MKPINTER byly kromě deformace 6,41 mm (vypočtené pro m = 0,2 [109]) 

provedeny výpočty také pro m = 0,1 [110], m = 0,01 a m = 0,001. Jak již bylo uvedeno 

výše, čím je hodnota součinitele m menší, tím se deformační chování zeminy více blíží 

chování lineárně pružné hmoty. To bylo zmíněnými výpočty potvrzeno – pro m = 0,1 byla 

vypočtena deformace 7,23 mm, pro m = 0,01 byla vypočtena deformace 9,18 mm a pro  

m = 0,001 byla vypočtena deformace 10,06 mm. 

Jediné výpočty, jejichž výsledné svislé deformace byly větší než změřené deformace 

porušené desky, byly označeny zeleně. Konkrétně jsou to deformace vypočítané 

v programu ANSYS, v němž byla deska vytvořená jako 3D nelineární model s vlivem 

trhlin. Právě zmíněným modelům byla v disertační práci věnována hlavní pozornost. 

Nejvyšší hodnoty vypočtených deformací svědčí o tom, že v takto prováděných 

numerických analýzách byl zohledněn vliv trhlin, vedoucí ke snížení tuhosti modelu 

betonové desky a jejím větším deformacím. Ty jsou samozřejmě také závislé na modelu 

podloží vytvořeném jako homogenní kontinuum (světle zeleně) i jako nehomogenní 

kontinuum (tmavě zeleně). 

Při srovnání deformací získaných z programu ANSYS byl vyčíslen průměrný rozdíl 

cca 66% mezi výsledky 2D lineárního modelu desky bez vlivu trhlin a 3D nelineárního 

modelu desky s vlivem trhlin. Průměrný rozdíl mezi vypočtenými deformacemi 

v analýzách s homogenním a nehomogenním modelem podloží byl cca 29%. Při 

porovnávání byl vždy zachován 3D nelineární model podloží. 

Kromě toho, že použitý výpočetní model ovlivňuje výsledné deformace, ovlivňuje 

také vnitřní síly a napjatost. Porovnávaným parametrem byly deformace, protože byly 

během experimentů měřeny přímou metodou.  
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12 ZÁVĚR 

Hlavní náplní předložené disertační práce bylo numerické řešení interakce základové 

desky (s vlivem výztuže i trhlin) na nehomogenním modelu poloprostoru s aplikací 

prostorových konečných prvků. 

V rešerši odborné literatury (od roku 1885 do roku 2016), která byla provedena před 

zpracováním disertační práce, byly nalezeny desítky různých řešení interakce základové 

konstrukce s podložím. Náročnost návrhu výstižného statického řešení základových 

konstrukcí spočívá hned v několika aspektech, mezi které patří např. vliv fyzikálně-

nelineárního chování konstrukce či nejistoty spojené s popisem vlastností a chování 

základové půdy, která je materiálem přirozeným a její vlastnosti nelze jednoznačně určit.  

Vzhledem k tomu, že analytická řešení interakce základu s podložím byla možná 

odvodit jen pro některé jednoduché tvary základů a průběhy zatížení, jsou stále častěji 

analytická řešení nahrazována řešením numerickým. To poskytuje větší možnosti 

zohlednění reálných faktorů uplatňujících se v interakci podloží s konstrukcí a bylo využito 

i v rámci disertační práce. 

V rámci disertační práce bylo při řešení interakční úlohy základů s podložím, reálné 

podloží nahrazeno jeho idealizovaným a zjednodušeným modelem, tzv. pružným 

poloprostorem. Pro řešení interakčních úloh mezi základovou konstrukcí a podložím byla 

využita metoda konečných prvků s použitím prostorových konečných prvků. Vzhledem  

k tomu, že zemina je látka nestejnorodá a její vlastnosti se liší od idealizace lineárně 

pružné izotropní a homogenní látky, vypočtené hodnoty sedání často nekorespondují  

s hodnotami skutečnými, naměřenými u konkrétních staveb, nebo během experimentů. 

Numerické řešení homogenního pružného poloprostoru, výsledky numerických analýz  

a srovnání s hodnotami naměřenými během experimentálních zatěžovacích zkoušek byly 

autorkou předložené práce publikovány již dříve v odborných časopisech a příspěvcích na 

českých i zahraničních konferencích, viz [112], [128], [137], [155], [157]. V uvedených 

článcích bylo prokázáno, že při tvorbě prostorového modelu s využitím 3D konečných 

prvků jsou výsledky značně závislé na volených především geometrických parametrech. 

Významnými parametry ovlivňující výsledky numerické analýzy jsou mj. velikost 

modelované oblasti představující podloží, volba okrajových podmínek či velikost 

konečnoprvkové sítě. To lze částečně řešit využitím nehomogenního pružného 

poloprostoru. Protože v nehomogenním poloprostoru je jiná koncentrace svislého napětí  

v ose základu než v poloprostoru homogenním, do výpočtů se zavádí koncentrační faktor. 

Významnou předností nehomogenního poloprostoru je to, že hodnota modulu přetvárnosti 
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se zvětšuje s rostoucí hloubkou. Právě nehomogennímu modelu podloží byla  

v předložené disertační práci věnována zvláštní pozornost. Při provedené rešerši českých  

i cizojazyčných odborných textů a publikací týkajících se odvození vztahů vystihujících 

chování nehomogenního poloprostoru, bylo nalezeno až 80 různých matematických 

formulací modelu nehomogenního poloprostoru. Jedno z nejrozpracovanějších a ucelených 

odvození nehomogenního poloprostoru bylo navrženo v roce 1934 Frölichem [39] a dále 

rozpracováno v roce 1939 Ohdem [74]. V rámci disertační práce byla interakce základové 

konstrukce s podložím řešena analýzou prostorového numerického modelu, v němž bylo 

aplikováno analytické řešení nehomogenního poloprostoru navržené Ohdem [74]. Toto 

řešení bylo v disertační práci upraveno pro výchozí stav, ve kterém je skutečná hodnota 

modulu přetvárnosti na povrchu shodná s hodnotou modulu přetvárnosti na povrchu 

modelu podloží (78). 

Pro získání spolehlivých výsledků interakce základové konstrukce s podložím je 

optimální kombinace experimentálních testů, laboratorních i polních zkoušek  

a numerického modelování. Zmíněná kombinace byla využita také v předložené disertační 

práci. S využitím experimentálního zařízení byla v roce 2016 realizována sada 

experimentálních zatěžovacích zkoušek betonových desek, shodných rozměrů, uložených 

na stejném podloží. Desky se lišily především v množství drátků přidávaných do betonu. 

Dávkování drátků se u desek zvyšovalo s konstantním nárůstem. První z desek, která byla 

podrobena zatěžovací zkoušce, neobsahovala žádné ocelové drátky, resp. 0 kg/m
3
. Tato 

deska plnila především funkci referenční desky, s níž bylo možné sledovat vliv drátků  

v betonu ve srovnání s prostým betonem. Další experimentálně zatěžované desky byly 

drátkobetonové s množstvím drátků 25 kg/m
3
, 50 kg/m

3
 a 75 kg/m

3
.  

Vzhledem k tomu, že tři ze čtyř experimentálně zatěžovaných desek byly 

drátkobetonové, byla věnována značná pozornost výstižnějšímu modelu desky se 

zohledněním vlivu drátků v betonové směsi i oslabením průřezu desky vlivem trhlin 

vznikajících při zatěžování. V rámci disertační práce byly vytvořeny 3D numerické modely 

desky s využitím konečného prvku, který umožnil nelineární výpočet betonových 

konstrukcí, simulaci plastického chování (vznik plastických deformací) i porušení tahem 

(vznik trhlin) ve třech vzájemně kolmých směrech a porušení tlakem (drcení materiálu). 

Pro celou sadu experimentálních zkoušek byla v programovém systému ANSYS 

provedena numerická analýza na bázi metody konečných prvků (MKP).  

V rozsáhlé parametrické studii vytvořené ze 180 různých numerických modelů čtyř 

různě vyztužených betonových desek byl sledován a graficky vyhodnocen vliv 

jednotlivých parametrů 3D numerického modelu interakce základové drátkobetonové 

desky s podložím v souvislosti se svislými deformacemi. Bylo prokázáno, že model 
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nehomogenního kontinua poskytuje menší svislé deformace než model homogenního 

kontinua. Důvodem je rostoucí modul přetvárnosti v závislosti na rostoucí hloubce modelu 

podloží vytvořeného jako nehomogenní kontinuum. Bylo také prokázáno, že ve srovnání  

s modelem homogenního kontinua není model nehomogenního kontinua tak silně závislý 

na volených geometrických parametrech modelu podloží. To platí pro závislost svislých 

deformací na volbě okrajových podmínek, na proměnné hloubce modelu podloží  

a proměnné velikosti půdorysné plochy modelu podloží. V parametrické studii byly 

sledovány také rozdíly mezi nejmenší a největší výslednou svislou deformací ve středu 

všech experimentálně zatěžovaných desek, jejichž numerické modely byly tvořeny na 

homogenním a na nehomogenním modelu podloží. Rozsah mezi minimálními  

a maximálními svislými deformacemi v numerických analýzách všech zatěžovacích 

zkoušek byl pro nehomogenní model podloží cca dvakrát menší než pro homogenní model 

podloží. Jednalo se o srovnání geometricky shodných modelů lišících se pouze  

v homogenitě resp. nehomogenitě modelu podloží. Z toho také jednoznačně vyplývá, že 

model podloží vytvořený jako nehomogenní kontinuum poskytuje stabilnější výsledky 

méně ovlivněné volbou geometrie a rozměrů oblasti představující podloží. Byly rovněž 

srovnány hodnoty svislých deformací změřených u jednotlivých desek během 

experimentální zatěžovací zkoušky a výsledné deformace z numerických analýz. Všechny 

výsledné deformace vypočtené na nehomogenním modelu podloží se od skutečných 

naměřených deformací všech čtyř desek neliší více než o 35%, zatímco výsledné 

deformace vypočtené na nehomogenním modelu podloží se liší i o 105%. 

Z parametrické studie v souvislosti se závislostí deformací na proměnné hloubce 

modelu podloží jednoznačně vyplývá, že s rostoucí hloubkou modelu podloží roste také 

rozdíl mezi deformacemi vypočtenými pro jednotlivé varianty okrajových podmínek. Se 

zvětšující se hloubkou modelu podloží se volba okrajových podmínek stává rozhodujícím 

kritériem ovlivňujícím výsledné svislé deformace. V souvislosti se závislostí deformací na 

proměnných rozměrech půdorysné plochy modelu podloží je důležitým poznatkem, že vliv 

okrajových podmínek slábne se zvětšující se půdorysnou plochou modelu podloží a lze 

vyvodit závěr, že při dostatečné velikosti půdorysných rozměrů modelu podloží nezáleží na 

volbě okrajových podmínek. To platí pro homogenní i nehomogenní model podloží. 

Ovšem nehomogenní model podloží poskytuje výsledky, které nejsou tak silně ovlivněné 

zvolenou hloubkou a rozměry půdorysné plochy modelu podloží, jak tomu bylo u modelu 

homogenního podloží. 

I když bylo prokázáno, že výsledné deformace interakce základové konstrukce 

s podložím vytvořeným jako model nehomogenního kontinua, poskytuje deformace lépe 

vystihující reálné deformace, je při tvorbě numerického modelu podloží tvořeného 
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prostorovými konečnými prvky na místě obezřetnost. Volbou geometrie řešené oblasti bez 

předchozí zkušenosti s vlivem zmíněných parametrů může dojít k vytvoření numerického 

modelu, který by nepříznivě ovlivňoval vypočtené deformace a vedl by k výsledkům na 

straně nebezpečné (při nedostatečné velikosti modelu podloží). Samozřejmě se zvětšující 

se velikostí řešené oblasti (při zachování konečnoprvkové sítě), narůstá počet konečných 

prvků a také výpočtový čas potřebný pro řešení úlohy. Optimální velikost numerického 

modelu podloží i s ohledem na výpočtový čas, byla vyhodnocena na základě parametrické 

studie. Je-li šířka základu označena b, optimální hranice modelů podloží je ve vzdálenosti 

1,5b od líce základu na každou stranu a 4,0b do hloubky v kombinaci s okrajovými 

podmínky zabraňujícími vodorovným posunům uzlů v obvodových stěnách a svislým  

i vodorovným posunům uzlů v dolní podstavě modelu podloží. 

Experimentální zatěžovací zkoušky jsou považovány za velmi cenné, protože 

umožnily srovnání naměřených hodnot s hodnotami vypočítanými numerickými modely. 

Změřené a vypočtené deformace ve středové části desek vykazovaly minimální odchylky.  

I když byl numerický model desky vytvořen tak, aby byl zohledněn i vliv trhlin, docházelo 

především na okrajích desky s rostoucím zatížením ke zvětšování rozdílu mezi 

deformacemi změřenými a vypočtenými. Během experimentu docházelo s rostoucím 

zatížením ke vzniku a rozvoji trhlin, které před konečným porušením desky dosahovaly 

hodnot i nad 10 mm. Tak významné porušení betonové desky trhlinami vedlo ke snížení 

tuhosti desky do takové míry, která nebyla ve výpočtech vystižena. Numerické analýzy 

byly totiž prováděny především za účelem komplexního řešení interakce základové 

konstrukce s podložím, která je značně ovlivněna nejen přesností vystižení chování 

trhlinami velmi porušeného betonu, ale především modelem podloží a jejich vzájemným 

spolupůsobením. V disertační práci zmiňované nadzvedávání rohů desky, resp. okrajů 

desky není totiž ovlivněno pouze výstižností nelineárního chování materiálového modelu 

představující beton, ale především poměrem tuhostí modelu desky a modelu podloží. 

I když interakční úlohy „základ-podloží“ lze řešit s využitím různých komerčních  

i nekomerčních programů, v rámci disertační práce byl využit především programový 

systém ANSYS. Výsledky z programu ANSYS byly srovnány s výsledky z programů 

PLAXIS 3D FOUNDATION, SCIA ENGINEER, MKPINTER a také s hodnotami sedání 

vypočtenými dle doporučených normativních postupů. Protože všechny zmíněné programy 

neumožňují zohlednění výztuže a vliv trhlin v betonu, byla pro srovnání výsledků 

zmíněných programů ze sady čtyř experimentálně zatěžovaných desek vybrána ta  

z prostého betonu. Ve zmíněných programech byla betonová deska vytvořená jako 2D 

lineární model bez vlivu trhlin. Došlo k velmi dobré shodě ve výsledcích z programů 
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ANSYS a PLAXIS 3D FOUNDATION, ve kterých byly využity prostorové konečné 

prvky, a z programů SCIA ENGINEER a MKPINTER, ve kterých byly využity plošné 

konečné prvky. Naopak k většímu rozdílu došlo při porovnání výsledků z programů 

ANSYS a PLAXIS 3D FOUNDATION s výsledky z programů SCIA ENGINEER  

a MKPINTER, v nichž je řešena interakce základů s podložím na základě teorie pružného 

poloprostoru modifikovaného pomocí strukturní pevnosti zeminy. Jako univerzální 

program, ANSYS nabízí komplexní řešení interakce „základ-podloží“ s využitím 

prostorových konečných prvků, kontaktních prvků zprostředkujících vzájemnou interakci, 

zohlednění nehomogenity i nelinearity materiálového modelu podloží i desky, včetně vlivu 

výztuže i snížení tuhosti v důsledku trhlin. 

Problematika interakce základové konstrukce s podložím je dlouhodobě  

a celosvětově řešenou problematikou, jak v minulosti, současnosti, tak s nejvyšší 

pravděpodobností i v budoucnu. Z toho vyplývá, a autorka považuje za vhodné 

podotknout, že ucelené závěry disertační práce nepodávají jednoznačné řešení interakce 

základové konstrukce s podložím, ale nabízí jedno z možných řešení ve formě využití 

prostorových konečných prvků v modelu podloží vytvořeném jako nehomogenní 

kontinuum. Významným přínosem přitom je rozsáhlá parametrická studie, která poukazuje 

na konkrétní parametry a faktory ovlivňující výsledky takto vytvořeného modelu podloží.  

Vývoj prací, které byly náplní disertační práce, byl průběžně ovlivňován nejen 

cennými radami z řad odborníků Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava, ale také věcnými 

poznámkami a náměty několika desítek českých i zahraničních recenzentů článků autorky 

disertační práce [112] – [167]. 

V práci byly využity výsledky experimentálních zatěžovacích zkoušek realizovaných 

v rámci projektu Grantové agentury České republiky (GAČR 16-08937S - Stav napětí  

a deformace vláknobetonových kompozitů v interakci se zemním prostředím). 

Vzhledem k závěrům disertační práce se nabízí možné směry dalšího výzkumu v této 

oblasti zaměřené na detailnější nelineární materiálový model drátkobetonu i s vlivem 

značně rozvinutých trhlin, který by přesněji vystihoval deformace desky nejen v její 

středové části, ale také na okraji a ve zvedajících se rozích. Nabízí se také rozšíření 

experimentálních zatěžovacích zkoušek pro různé typy zemin, další typy vyztužení betonu 

či různé rozměry zatěžovaných vzorků. Doporučení vycházející z parametrické studie 

disertační práce by pak bylo možné rozšířit pro větší škálu řešených úloh. Poznatky 

uvedené v disertační práci budou využity v dalším směru výzkumu zaměřeném na rozvoj 

výpočetního programu pro řešení interakce základů s podložím na bázi MKP.  
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