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Diplomová práce se zabývá posouzením a následným zesílením nevyhovující 

konstrukce křížem vyztužené železobetonové stropní desky porušené nadměrným 

průhybem. Práce obsahuje posouzení stávající konstrukce a návrh způsobu sanace 

pomocí systému dodatečně předpínaných lan bez soudržnosti.  
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Diploma thesis is focused on structural assessment and strengthening of the 

reinforced concrete flor slab disturbed by excessive deflection. Thesis included 

assesment of the existing construction and design method of strengthening of the 

floor structure with system using prestressing strands without bond.  

Floor slab, post-tensioned, without bond, base plate, jaw, strengthening, bending, 

bending moment, normal force, deflection, prestressing strand, ultimate and 
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Diplomová práce se zabývá posouzením a následným zesílením nevyhovující 

konstrukce křížem vyztužené železobetonové stropní desky porušené nadměrným 

průhybem. Práce obsahuje posouzení stávající konstrukce na mezní stavy 

únosností a použitelnosti a návrh způsobu sanace pomocí systému dodatečně 

předpínaných lan bez soudržnosti. Návrh sanace včetně posudků obsahuje: 

stanovení krátkodobých a dlouhodobých ztrát napětí, návrh trasování lan, návrh 

konstrukce kotevních prvků a deviátorů. Zesílená konstrukce je ve všech stádiích 

svého působení posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti

Úkolem práce je posoudit nadměrně prohnutou železobetonovou stropní 

desku nad 3. NP a navrhnout její případnou sanaci.  

V první části práce jsou zpracovány informace z podkladů- stavebně 

technického průzkumu a původní projektové dokumentace. 

Na základě podkladů je stanovena problematika práce tj. nadměrný průhyb stropní 

desky uložené na obvodových stěnách poškozující příčkové konstrukce nad i pod 

tímto podlažím. Z podkladů jsou také získána data pro výpočet a posouzení tj: 

geometrie, statické schéma, vyztužení, zatížení a charakteristiky materiálů. 

Pro posouzení stávající konstrukce jsou vytvořeny dva modely v programu SCIA.  

Model 1 uvažuje s podepřením pouze obvodovými stěnami. Tento model nevyhověl 

na mezní stav únosnosti ohybovým momentem ani na mezní stav použitelnosti 

průhybu. 

Model 2 uvažuje, že se i příčkové konstrukce chovají jako částečné podpory. 

V případě modelu 2 je překročena únosnost příčkových konstrukcí a model tak 

nevyhovuje na mezní stav únosnosti. 

Prakticky pozorované poruchy se nacházejí někde mezi teoretickými limitními 

případy odezvy konstrukce danými modelem 1 a 2. Konstrukce je zhodnocena jako 

nevyhovující a je třeba ji zesílit. 

Druhá část práce řeší návrh sanace této stávající desky pomocí systému 

dodatečně předpínaných lan bez soudržnosti, vedených skrze deviátory pod deskou 

a kotvených v kapsách v čelech desky. Cílem návrhu je pomocí předpětí fixovat 

stávající stav a snížit namáhání desky tak, aby na konci své životnosti tj. dalších 50 

let od sanace vyhověla se stávající betonářkou výztuží. 

 Na základě výsledků z modelu 1 a konstrukčních možnostech objektu jsou navrženy 

směry vedení lan, místa osazení deviátorů a kotevních bloků. 

Z geometrie vedení lan jsou stanoveny účinky předpětí na konstrukci a jako další 

zatížení vloženy do modelu 1 s příslušnými součiniteli zohledňující ztráty napětí 

v klíčových fázích působení konstrukce. Spolu s deskou jsou také navrženy a 

posouzeny konstrukce deviátorů, kotevních prvků a dalších částí. 

Konstrukce je po sanaci posouzena jako vyhovující na mezní stavy únosnosti a 

použitelnosti i s původní betonářkou výztuží. Konstrukce je schopna provozu po 

předepsanou životnost tj. dalších 50 let od sanace. 

Poslední část práce řeší technologický postup navržené sanace. 
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Práce se zabývá posouzením a statickým zajištěním nevyhovující 

obousměrně pnuté železobetonové stropní desky nad 3. nadzemním 

podlažím přístavby objektu (označeno průzkum 2018) [9] a návrhem způsobu 

její sanace pomocí systému dodatečně předpínaných lan bez soudržnosti. 

Řešená stropní deska vykazuje nadměrný průhyb a jsou patrné 

deformace a poruchy příčkových dělících konstrukcí nad i pod touto deskou. 

Příčkové konstrukce jsou protkány trhlinami a dochází také k deformacím 

rámů ocelových dveřních zárubní. Samotná stropní deska není v havarijním 

stavu. 

Deska je po většině svém obvodu liniově prostě uložena na obvodových 

nosných stěnách pokračujících do dalších podlaží, které tak dostatečně 

zatěžují okraje desky a lze tak uvažovat s vlivem kroucení. Deska se v 

důsledku nadměrného průhybu opírá i do nenosných příčkových konstrukcí 

pod ní a způsobuje jejich poruchy. Tyto příčkové konstrukce jsou vynášeny 

stropní deskou o podlaží níž (viz. strop nad 2. NP), která je podepřena mimo 

jiné i vnitřní nosnou stěnou umístěnou cca. uprostřed dispozice ve směru 

kratšího rozpětí a nevykazuje tak nadměrný průhyb jako řešená deska nad 3. 

NP. 

 

  
Obr. 1 Potrhané příčky a deformace zárubně 3.NP -[9] str. 12,13 
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Snahou návrhu sanace je eliminace větší části účinků vlastní tíhy tak, aby 

konstrukce na konci své životnosti tj. dalších 50 let od zesílení vyhověla na 

mezní stav únosnosti a použitelnosti se stávající betonářskou výztuží [3]. 

Konstrukci je třeba zafixovat a zabránit dalšímu nárustu průhybu. Je třeba 

zajistit, aby se deska vůbec neopírala o příčkové konstrukce.  

Nejprve je posouzena stávající konstrukce s betonářskou výztuží dle 

platných norem [3]. Po zjištění, že tato deska nevyhovuje zejména na průhyb 

je navržen způsob sanace pomocí dodatečně předpínaných lan bez 

soudržnosti. Dále je konstrukce odlehčena odstraněním a návrhem nových 

lehčích příčkových konstrukcí a nové skladby podlahy 

Napnutá lana vedená v obou směrech jsou kotvena do kapes po 

okrajích desky v úrovni její střednice, kde je vnášena síla od předpětí. Lana 

jsou vedena od kotevních bloků skrze desku šikmo dolů v náhradních 

kabelových kanálcích k jejímu spodnímu lící, kde je svislá složka síly od 

předpětí prostřednictvím dvojice deviátorů vnášena do konstrukce.  

 Kotevní bloky s dvojicí mezilehlých deviátorů tvoří geometrii trasy 

lana, která určuje poměrné rozdělení síly od přepětí do svislého a 

vodorovného směru. 

 Svislé složky síly od předpětí vnášené do konstrukce skrze deviátory 

pomáhají eliminovat namáhání desky a brání nárustu dalšího průhybu 

Odezva konstrukce na předpětí v místě kotevních bloků musí být v rovnováze 

s účinkem místě přilehlého deviátoru. 

Vodorovná složka síly je vnášena do desky v místě kotevního bloku a 

vnáší do desky tlakové napětí. Polohou kotevního bloku je zajištěno, že 

působiště vodorovných sill leží ve střednicové rovině desky, která je v místě 

kotvení vlivem předpětí pouze tlačena a nevzniká tak nepříznivý ohybový 

moment vlivem excentricity působiště předpínací síly.  

Po návrhu potřebného počtu lan a předpínací síly je konstrukce znovu 

posouzena dle platných norem [3]. 
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Obr. 2 Půdorys  2.NP [10] 

Obr. 3 Půdorys  3.NP [10] 
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Obr. 4 Půdorys  4.NP [10] 

Obr. 5 Řez objektem B  4.NP [10] 



8 
 

Budova  je složena z několika po sobě zbudovaných objektů napojených 

na původní budovu Německého spolkového domu z roku 1886 (na obrázku 

6- bez  zvýraznění). 

V roce 1947 vznikla nástavba levého bočního křídla a tento stav setrval 

až do roku 1983, kdy bylo rozhodnuto o generální rekonstrukci celého 

objektu a přístavbě nové budovy ke stávajícímu objektu. Při rekonstrukci byly 

z původního objektu ponechány pouze obvodové stěny, do kterých byly 

vloženy nové konstrukce a k zadní části stávající budovy byla připojena 

novostavba – pětipatrová zadní budova (obrázek 6- zvýrazněno). Tato 

novostavba byla realizována v 90. letech.  

Střední část přístavby byla sanována v roce 2004 (obr.6- sanováno 

2004), důvodem k nutnosti oprav byly nadměrné průhyby stropních desek, 

poškození a deformace příčkových konstrukcí, nedostatky při provádění 

stropních desek (horší beton, menší tloušťky desek a ve středu desky naopak 

větší tloušťky podlah, která právě v tomto kritickém místě ještě více 

konstrukci zatěžuje). 

Východní část přístavby (obrázek 6- průzkum 2018) je připojena k již 

sanované střední části. Konstrukce této částí vykazují shodné problémy a 

nedostatky které byly zjištěny u střední části. Obě části byly realizovány ve 

stejném období 90. let. Tyto prostory jsou využívány pro administrativu. Stáří 

konstrukcí je cca. 30 let. Řešená část konstrukce se nachází právě v této části. 

Poslední jihozápadní část přístavby (obr6-bez poruch) je řešená 

z prefabrikovaných panelových stropů a nedochází zde k poruchám jako u 

předešlých částí objektu, kde jsou stropy z monolitického železobetonu. 

Informace čerpány ze stavebně technického průzkumu [9] 

 

 

 

 



9 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Půdorys celého objektu 3. NP [10] 
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Konkrétně řešenou částí konstrukce je železobetonová stropní deska 

nad   3. nadzemním podlažím přístavby z 90. let (označeno průzkum 2018). 

Stropní deska vykazuje nadměrný průhyb a jsou patrné deformace a poruchy 

příčkových konstrukcí nad i pod touto deskou. Část zatížení desky je vlivem 

nadměrného průhybu přenášeno příčkovými konstrukcemi, které však 

nebyly pro tento účel navrženy.  

 

 

Obr. 7- Půdorys 3. NP -podpory [10] 

B

 

A 

D 

C 

C 

B

 

A 
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Řešená deska je navržena jako obousměrně pnutá železobetonová 

stropní deska čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy s rozpětím 14,15 m 

a 11,9 m.  

Dle původní projektové dokumentace [10] je tloušťka desky 280 mm a 

po okrajích je spojena s železobetonovým věncem výšky 500 mm. 

Deska je po většině svého obvodu spojena s železobetonovým věncem 

výšky 500 mm, který je prostě uložen na obvodových stěnách šířky 370 mm 

a výšky 2800 mm.  

 V místě u původní stěny objektu je část desky uložena do kapsy této 

nosné stěny a ještě podepřena ocelovým nosníkem I 220, který je vynášen 

zasekanými ocelovými nosníky do stěny (Obr. 7 -C) a zbylá část desky na této 

straně spojitě navazuje na již sanovanou část desky (označeno sanováno 

2004-(Obr. 7 -D)).  

Na druhé straně část desky v místě před výtahovou šachtou spojitě 

pokračuje přes nosnou stěnu (Obr. 7-A) a zbylá část je prostě uložena na 

nosné stěně. Prostor před schodištěm je vyskládán z panelů, které jsou 

prostě uloženy na ozub v železobetonovém věnci desky (Obr. 7 -A).  Viz 

podklady [10]. 
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Deska je dle původní projektové dokumentace [10] navržena jako 

křížem vyztužená. Pruty jsou skládány na sebe ve dvou vzájemně kolmých 

směrech.  

Z výkresu původní projektové dokumentace vyztužení desky nad 3. NP 

[10] je patrné, že spodní výztuž je navržena z dvojice prutů, které jsou 

přibližně ve třetině rozpětí spojeny svarem v jeden celistvý prut. Místa svarů 

se prostřídávají, tento konstrukční detail je vzhledem ke kvalitě provádění 

této stavby kritický, neboť spodní nosná výztuž je v těchto místech 

aktivována tahem a nekvalitní stykování by mohlo ohrozit 

provozuschopnost konstrukce. 

Směr Výztuže (1) je rovnoběžný s delším rozpětím desky 14,15 m a směr 

výztuže (2) je rovnoběžný s kratším rozpětím desky 11,9 m.  

Sekaná sonda viz. [9] odhalila, že všechna betonářská výztuž v desce je 

typ „V“ kódovým značením 10 425, průměru 18 mm. Původní projekt [10]  

uvádí typ výztuží „J“ a „E“ s průměry vložek 20 mm a 8 mm.  

 

 

 

Vyztužení desky dle původní projektové dokumentace [10]: 

 

- Spodní výztuž v delším směru (1) J20 po 165 mm 

- Spodní výztuž v kratším směru (2) J20 po 200 mm 

- Horní výztuž v delším směru (1) J20 po 165 mm 

- Horní výztuž v kratším směru (2) E8 po 200 mm 
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Obr. 8- Výkres tvaru desky nad 3. NP původní projektová dokumentace [10] 

Obr. 9- Řez -schéma vyztužení desky nad 3. NP-směr (1)- původní projektová 

dokumentace [10] 
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Obr. 10- Řez -schéma vyztužení desky nad 3. NP-směr (2)- původní projektová 

dokumentace [10] 
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Z předběžného průzkumu konstrukce [9] je patrné, že stropní deska po 

cca. 30 letech vykazuje nadměrný průhyb a způsobuje vážné poruchy v 

příčkových konstrukcích pod i nad tímto podlažím.  

Deska se vlivem průhybu opírá do příček, které však nebyly navrženy 

jako nosné a tak je drtí. Příčkové konstrukce jsou protkány širokými 

trhlinami a také dochází k deformacím ocelových dveřních zárubní. 

 Na odhaleném spodním lící desky v kontrolovaných místech byly 

patrné drobné trhlinky v betonu (všechny pod 0,5 mm šířky). Na spodním 

lící desky lze vidět i odhalenou výztuž nebo nečistoty, které byly ponechány 

v bednění. Deska není v havarijním stavu.  

 

Obrázek 1 Obr. 11- Trhliny na spodním líci desky nad 3.NP – zkušební místa pro Shcmidtův 

tvrdoměr, vpravo lez vidět vyztuž s nulovým krytím – viz [9] – Vizuální prohlídka str. 15-

obr. 22 

Obr. 17- Trhliny v příčkových konstrukcích  [9] obr. 22 str. 18 
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Během stavebně technického průzkumu [9] byla zkoušena tvrdost 

betonu nedestruktivně Schmidtovým tvrdoměrem a zatříděna dle  ČSN 73 

1373 [5].  

 Zatřídění betonu bylo upřesněno destruktivní metodou zkoušení pevnosti v 

tlaku na jádrových vývrtech v souladu s normou ČSN ISO 13822 [6]. 

Z vývrtů byly zjištěny rozdílné mocnosti desky a vrstev podlahy. Bylo 

provedeno nedestruktivní skenování výztuže pomocí profometru a 

georadaru a sekaná sonda do spodního líce desky upřesnila typ výztuže. Byly 

provedeny i sekané sondy nosných a příčkových konstrukcí pro určení druhu 

zdících prvků. (dále viz podklady [9] a statický výpočet P3) 

Obr. 12- Značení a poloha sond a zkušebních míst 3.NP– viz [9] – Vizuální prohlídka str.8 
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Zkoušky betonu viz. [9] určily , že se jedná o beton pevnostní třídy        

C 16/20. Tloušťka nosné železobetonové stropní desky se pohybuje od 240 

mm v jejím středu až do cca. 290 mm při okrajích desky.  

Zatímco mocnost podlahových vrstev se pohybuje od 180 mm v jejím 

středu po cca. 80 mm při krajích [9]. Je patrné, že deska je nekvalitně 

provedena a vykazovala nadměrný průhyb již po jejím odbednění, pokusem 

o vyrovnání počátečního průhybu bylo doplnění podlahových vrstev.  

Jako vrstva podlahy byla zvolena betonová stěrka, která ještě více 

přitěžuje desku v jejím středu, kde je jí nejvíce a dále zvyšuje průhyb a 

poruchy desky. 

Dle původního projektu má deska tloušťku 280 mm. [10] 

Místa vývrtů značena v půdorysném schématu 4. nadzemního podlaží. 

 
Obr. 13- Značení a poloha sond a zkušebních míst 4.NP– viz [9] Vizuální prohlídka str.9 
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Obr. 14- Skladba vývrtů – deska nad 3.NP– viz [9] – Vizuální prohlídka str.44 
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Řešená deska je navržena jako obousměrně pnutá železobetonová 

stropní deska čtvercového půdorysu se zaoblenými rohy s rozpětím 14,15 m 

a 11,9 m.  

Tloušťka železobetonové stropní desky je proměnlivá v jejím středu  cca. 

240 mm, zatímco při krajích cca. 290 mm. Rozdílná mocnost nosné desky je 

způsobena technologií výroby a nadměrným počátečním průhybem. 

 

 

 

 

 

 

Pro výpočet v programu SCIA bude zvolena průměrná hodnota tloušťky 

desky 260 mm (beton C 16/20) a mocnost betonového potěru průměrná 

hodnota 140 mm. Bude tak docíleno průměrné tuhosti desky, ta je u krajů, 

které jsou navíc monoliticky spojeny s železobetonovým věncem podstatně 

vyšší než v jejím středu. Bude zajištěna průměrná mocnost souvrství deska + 

potěr okolo 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15- Schéma vystihující skutečné tloušťky desky a podlahy 

 

Obr. 16- Idealizace konstrukce pro výpočet 
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Na desce bylo provedeno nedestruktivní ověření vyztužení pomocí 

georadaru a profometeru a také sekaná sonda, která upřesnila typ a průměr 

výztužné vložky. [9] 

Z průzkumu je patrné, že místo projektované výztuže typu J o průměru 

20 mm a typu E o průměru 8 mm, je všude použita výztuž typu „V“ dle ČSN 

73 1201 [4]. (10 425)- 410 MPa. Výztuž je nepravidelně rozmístěna, její krytí 

také kolísá a jsou i místa, kde se výztuže v navzájem kolmých proplétají. 

 

Určení průměrných roztečí a hodnot krytí výztuže pro výpočet a posouzení: 

 

- Spodní výztuž v delším směru (1) V 18 po 165 mm, c=35 mm 

- Spodní výztuž v kratším směru (2) V 18 po 200 mm. c=53 mm 

- Horní výztuž v delším směru (1) V 18 po 165 mm, c=100 mm 

- Horní výztuž v kratším směru (2) V 18 po 365 mm, c=118 mm 

 

 

 

 

 
Obr. 18- Schéma rozmístění sond – deska nad 3. NP [9]- obr. 3.2, str. 22  
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Samotná obvodová stěna má tloušťku 450 mm, z toho je 80 mm tvořeno 

tepelnou izolací na straně fasády, 370 mm je zdivo z voštinových pálených 

cihel 290/140/140 mm a pevností 10 MPa se spárou 10 mm vyplněnou 

obyčejnou maltou s pevností 10 MPa.  

Pro výpočet tuhosti a posouzení zdiva  uvažována tloušťka zdiva 370 

mm. Dále se zmíním i o charakteristikách příčkových konstrukcí, neboť jsou 

ve výpočtu pro posouzení uvažovány jako podpory o tuhosti příčky výšky 

3020 mm a tloušťky 150 mm z dutých pálených cihel 290/140/65 mm 

pevnosti 2 MPa se spárou 10 mm vyplněnou obyčejnou maltou s pevností 2,5 

MPa. 

 Stropní deska vynášející tyto příčky (deska nad 2. nadzemním podlažím) 

nevykazuje tak extrémní deformaci, neboť je podporována vnitřní nosnou 

stěnou ve středu dispozice. Příčky se nemají kam posunout, a tak jsou drceny 

průhybem desky nad 3. nadzemním podlažím. Charakteristiky zdiva  

vypočteny na základě informací ze stavebně technického průzkumu [9]. 

 

 

 

 
Obr. 19- charakteristiky zdiva- viz statický výpočet určeno dle [7] ČSN EN 1996-1-1  
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Pro posouzení stávajícího stavu byly vytvořeny dva modely desky 

v programu pro výpočet metodou konečných prvků SCIA, deska je vytvořena 

jako 3D model „x,y,z“. Tyto dva modely jsou teoretické limitní případy, reálná 

odezva konstrukce na působící zatížení je někdy mezi. 

 

1) Model desky 1 – deska podporována pouze obvodovými stěnami, 

které jsou modelovány jako liniová pružná podpora s tuhostí 

obvodové stěny (tato deska pravděpodobně nevyhoví na průhyb a 

mezní stav únosnosti) 

 

2) Model desky 2 – podpory po obvodě stejné jako u desky v modelu 1, 

tedy liniová pružná podpora s tuhostí obvodové stěny ale na roznosu 

zatížení se z části podílí i příčkové konstrukce, které jsou modelovány 

jako liniové podpory s tuhostí příček. Je očekáváno překročení 

únosnosti příček, které lze na reálné konstrukci prostřednictvím 

poruch a přetvoření příček i prakticky sledovat.  

 

Model desky bude stejný pro model 1 i 2  

 

V programu SCIA je vytvořen model desky o plošných rozměrech 

kopírující skutečné světlé rozměry desky zvětšené o teoretické uložení ve 

středu podporových konstrukcí. Vzhledem k různým tloušťkám stropních 

desek v jejím středu 240 mm a při krajích cca. 290 mm budu volit průměrnou 

tloušťku stropní desky 260 mm.  

 Je tak docíleno průměrného plošného zatížení vlastní tíhou i průměrné 

tuhosti desky, ta je u krajů, které jsou navíc spojeny s železobetonovým 

věncem, podstatně vyšší než v jejím středu. 

Obrázky jednotlivých modelů jsou v sekci podpory dále v textu str. 29 i ve 

statickém výpočtu P3. 
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Charakteristiky betonu stropní desky určil stavebně technický průzkum, 

jedná se o beton třídy C 16/20. [9] Ve výpočtu v programu SCIA [11] je použit 

bilineární pracovní diagram betonu v tlaku. 

 

 

 

 

Hodnoty pro beton pevnostní třídy C 16/20 

 

 

Obr. 20- Bilineární pracovní diagram  betonu v tlaku -  dle [3] 

 

Obr. 21- charakteristiky betonu C16/20 - Scia [11] dle [3] 
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Stavebně technologický průzkum [9] určil výztužné vložky jako typ 

„V“ s charakteristickou mezí kluzu 410 MPa  dle [6]. ČSN 73 1201 [4] značí 

třídu oceli jako 10 425, která je zatříděna dle [3] jako B 410. 

 Pro výpočet odezvy konstrukce s vlivem vyztužení ve SCIA je použit 

pracovní diagram betonářské výztuže s vodorovnou větví na mezi kluzu obr. 

24 B. 

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Obr. 22- charakteristiky výztuže  B410 (10 425 V) -  dle [3] 

 

Obr. 23- charakteristiky výztuže  B410 (10 425 V) zadáno do Scia [11]  -  dle [3] 

 

Obr. 24- Návrhový pracovní diagram betonářské oceli s vodorovnou větví na mezi kluzu  

-  dle [3] 
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Podpory v modelu 1- deska tl. 260 mm je po většině obvodu spojena 

s železobetonovým věncem výšky 500 mm, který je podpírán nosnou částí 

obvodové stěny z voštinových pálených cihel šířky 370 mm a výšky 2800 mm. 

Vypočtená pevnost obvodového zdiva je 3,85 MPa.  

Podepření obvodovou stěnou je modelováno jako liniová podpora na 

hraně plochy se zadanou tuhostí obvodové stěny ve směru z. Tuhost je 

určena výškou stěny 2800 mm, modulem pružnosti zdiva Ez=3850 MPa a její 

šířkou 370 mm. 

Deska v místě před výtahovou šachtou spojitě pokračuje přes 

odvodovou stěnu. V místě před schodištěm je deska ukončena uložením na 

obvodovou stěnu a podesta schodiště z prefabrikovaných PZD desek je 

prostě uložena na ozub ve věnci desky. Tato podpora je modelována jako 

kloub na hraně plochy se zadanou tuhostí obvodové stěny pro směr „z“.  

Na protější straně je část desky prostě uložena do kapsy v původním 

obvodovém zdivu a ještě podepřena ocelovým nosníkem podporovaným 

zasekanými ocelovými nosníky do původního zdiva. Tato podpora je opět 

zadána jako podpora na hraně plochy s tuhostí obvodové stěny šířky 370 mm 

pro směr „z“. 

Další část desky na této straně je spojitě navázána na desku ve střední 

části, která již byla staticky zajištěna. Modelováno jako liniové vetknutí pro 

směr x a y. 

 

 

Model desky 2 je totožný s modelem 1 s tím rozdílem, že model 2 

uvažuje se spolupůsobením příčkových konstrukcí, do kterých se deska 

vlivem svého průhybu opírá. 

Podpory jsou zadávány jako liniové podpory se zadanou tuhostí 

příčkových konstrukcí pro směr „z“. Příčkové konstrukce z dutých pálených 

cihel jsou šířky 150 mm, výšky 3020 mm s modulem pružnosti příčky Ep= 650 

Mpa. 
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Obr. 25- Model 1 – pouze obvodové stěny- Scia [11]   

 

Obr. 26- Model 2 – příčky jako podpory- Scia [11]   
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Pro následné kombinace je vytvořeno několik zatěžovacích stavů pro 

stávající stav. Zatížení a zatěžovací stavy jsou pro oba modely stejné. 

 

A) Stálé zatížení [1] 

1) ZS1 – Vlastní tíha desky 

Zvolená průměrná tloušťka železobetonové stropní konstrukce 

260 mm je v automaticky počítána v programu SCIA. 

Objemová tíha železobetonu pro výpočet je ỵ=25 kN/m3

Tíhové zrychlení je pro účel výpočtů 10 m*s-2 

gk0= 0,260*25= 6,5 kN/m2 

 

2) ZS2 – Ostatní stálé zatížení  

Volím průměrnou hodnotu mocností podlahové vrstvy 140 mm, 

Podlaha je z vrstev betonového potěru s objemovou tíhou            

ỵ=22 kN/m3, působí na celou plochu desky 

gk1= 0,140*1*22= 3,08 kN/m2 

 

B) Proměnná zatížení 

1) ZS3 – Užitné zatížení Kategorie B (kancelářské plochy)  

Dle ČSN EN 1991-1-1 (zatížení konstrukcí) [2] 

qk1 = 2,5 kN/m2 

 

2) ZS4 – Přemístitelné příčkové konstrukce 

gk1p=0,15*3,020*6,5=2,945 kN/m  

Dle ČSN EN 1991-1-1 (Zatíženi konstrukcí) [2] 

Za předpokladu, že stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení 

zatížení, může být vlastní tíha lehkých přemístitelných příček 

uvažována jako ekvivalentní rovnoměrné zatížení na plochu qk 

přidané k užitnému zatížení. 

přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 3 kN/m délky příčky: 

 qk1p = 1,2 kN/m2 
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Obr. 28 -Kombinace zatěžovacích stavů - Scia [11]     

 

Obr. 27 -Zatěžovací stavy stávající konstrukce - Scia  [11]     
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KOMBINACE ZATÍŽENÍ DLE ČSN EN 1990 [1] 

 

A) Mezní stavy únosnosti – kombinační rovnice 

Pro MSÚ uvažuji větší z hodnot z kombinačních rovnic 6.10a a 6.10b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinační rovnice pro mezní stav únosnosti stávající konstrukce 

 

(6.10a):  1,35*( gk0+ gk1)+1,5*0,7*( gk1p + qk1)= 16,82 kN/m2 

 

(6.10a):  1,35*(6,5+3,08)+1,5*0,7*(1,2+2,5)= 16,82 kN/m2 
 

 

(6.10b):  0,85*1,35*( gk0+ gk1)+1,5*( gk1p + qk1)=16,54 kN/m2 

 

(6.10b):  0,85*1,35*(6,5+3,08)+1,5*(1,2+2,5)=16,54 kN/m2 

 

Rozhoduje 6.10a  

Návrhová kombinovaná hodnota pro zatížení na Mezní stav únosnosti je 

Fd= 16,82 kN/m2 

 

 

 

 

 

Kombinační součinitele dle provozu [2]   

 

Kombinační rovnice pro mezní stav únosnosti 6.10, 6.10a, 6.10b [1]   
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B) Mezní stav použitelnosti – kombinační rovnice 

 
     

1) Charakteristická kombinace zatížení (ověření nevratných mezních 

stavů) 

 
 

(6,5+3,08)+(1,2+2,5)= 13,28 kN/m2 

 

2) Kvazistálá kombinace zatížení (ověření dlouhodobých účinků, průhyb 

s vlivem dotvarování a smršťování)  

Kategorie B: kanceláře  

 
 

(6,5+3,08)+0,3*(1,2+2,5)= 10,69 kN/m2 

 

3) Častá kombinace zatížení (vratné mezní stavy použitelnosti, vznik 

thlin) 

 

 

 
 

(6,5+3,08)+0,5*(1,2+2,5)= 11,43 kN/m2 
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Deska je navržena jako obousměrně pnutá a je vyztužena při horním i 

dolním povrchu.  [9] 

 

Beton C16/20- XC1                                           

   γc=1,5 

   fck= 16 MPa 

   fcd= fck/ γc= 16/1,5= 10,67 MPa 

   fctm= 1,9 MPa 

   ffctk,0,05= 1,3 MPa 

   Ecm= 27,5 GPa 

 εcu3= 3,5 ‰ 

 

Ocel B410 (10 425 V) 

   γs=1,15 

   fyk= 410 MPa 

   fyd= fyk/ γs= 410/1,15= 356,52 MPa    

   Es= 200 GPa 

 εyd= fyd/Es= 356,52/200000= 1,183 ‰ 

 

   Navrhováno dle ČSN EN 1992-1-1 [3] 

 

 

 Pro výpočet momentu na mezi únosnosti je uvažováno s tloušťkou 

desky 240 mm, neboť nejvyšší hodnoty návrhových ohybových momentů při 

spodním lící desky lze očekávat v jejím středu, kde má deska tloušťku okolo 

240 mm. Šířka pásu desky pro výpočet b= 1 m.  

Při výpočtu momentu na mezi únosnosti ve středu desky je zanedbán 

vliv horní výztuže, neboť těžiště výztuže se nachází hluboko pod povrchem 

horního líce desky a není v ní dosaženo meze kluzu. [9] 

 

Směr 1 (x) - horní výztuž- V 18/165…. Ashx= 15,42*10-4 m2 d1= 109 mm  

Směr 2 (y) horní výzuž- V 18/365.. Ashy= 6,97*10-4 m2 d1=127 mm 
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Výpočet je uvažován s rovnoměrným rozdělením napětí v tlačené části 

betonu a s návrhový pracovním diagramem betonářské výztuže 

s vodorovnou větví na mezi kluzu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet momentu  na mezi únosnosti- Mrd pouze s dolní výztuží: 

 

 

Směr 1 (x) - dolní výztuž- V 18/165…. Asdx= 15,42*10-4 m2 d= 196 mm  

 

Mrd,x= 97,72 kNm 

 

 

 

Směr 2 (y) dolní výzuž- V 18/200.. Asdy= 12,72*10-4 m2 d=178 mm 

 

Mrd,y= 74,41 kNm 

 

 

Podrobněji viz. statický výpočet P3 

 

Obr. 29- stanovení vnitřních sil na průřezu Pro MSÚ- rovnoměrné rozdělení napětí 

v tlačené části betonu -  dle [3] [8] 

 



33 
 

 

 

 

Posouzení na mezní stav únosností (MSÚ)- ČSN EN 1992-1-1 [3] 

Pro „model 1“  

Vypočtené momenty na mezi únosnosti jsou porovnány s návrhovými 

momenty na spodním lící desky „modelu 1“ od návrhové kombinace 6.10a. 

Je vidět, že stávající konstrukce nevyhovuje na mezní stav únosnosti. 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30- Posouzení stávající konstrukce- model 1 na MSÚ- 

kombinace 6.10a - dle [3] [11] 
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K výpočtu je využit program SCIA – posouzení betonu- normově závislý 

průhyb. Tento postup odpovídá postupu výpočtu dle ČSN EN 1992-1-1 [3]. Je 

proveden lineární výpočet s efektivním modulem pružnosti, jsou určena 

místa vzniku trhlin, které mají vliv na snížení tuhosti konstrukce a následný 

výpočet průhybu konstrukce s redukovanou tuhostí vlivem trhlin. 

 Průhyb je stanoven pro kvazistálou kombinaci zatížení na modelu desky 

1 (260mm) s uživatelsky zadanou výztuží viz. obr 32. Výpočet průhybu v SCIA 

neuvažuje vliv smršťování. 

 Lineární průhyb je počítán bez vlivu výztuže i trhlin a jeho maximální 

hodnota ve středu desky je -24,2 mm (obr. 31).  

Pro charakteristickou kombinaci zatížení ověřím mezní napětí pro beton 

v tahu „fctm“ na spodním a horním taženém povrchu desky v obou hlavních 

směrech, v místech překročení mezního napětí betonu v tahu lze očekávat 

vznik trhlin. Maximální tahové napětí je překročeno a vznikají trhliny viz. 

statický výpočet P3. 

Pro výpočet normově závislého dlouhodobého průhybu uvažuje 

program SCIA uživatelsky zadanou výztuž. V místech vzniku trhlin, bude 

automaticky vypočtena snížená tuhost desky. Tyto nové parametry jsou 

použity pro výpočet krátkodobého průhybu s vlivem výztuže a redukovaných 

tuhostí (-113,7 mm) s využitím ideálního průřezu a Ecm. Dlouhodobý průhyb 

(-208,8 mm) je získán součtem krátkodobého průhybu a průhybu od 

dotvarování po 30 letech .  

Hodnota součinitele dotvarování 3,58 se uvažuje dle přílohy B.1 normy 

EN 1991-1-1 [3]. a je závislá na relativní vlhkosti okolního prostředí RH=50%, 

stáří betonu v okamžiku zatížení t0=28 dní a stáří betonu v okamžiku výpočtu 

průhybu t=10950 dní (30 let.). Průhyb od dotvarování je počítán na ideálním 

průřezu s efektivním modulem pružnosti Ecef. 

Výpočet nezahrnuje vliv smršťování. 
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Obr. 31- Lineární průhyb modelu 1- stávající konstrukce od 

kvazistálé kombinace zatížení -Scia [11] 

 

Obr. 32- uživatelem zadaná výztuž pro model 1 i model 2- 

stávající konstrukce-Scia modul beton [11] 
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Limitní průhyb dle EN 1992-1-1 [3]. 

Rozpětí /250 

11900/250= 47,6 mm (limitní průhyb směr y)…nevyhovuje 

14150/250=56,6 mm (limitní průhyb směr x)….nevyhovuje 

Konstrukce nevyhovuje na mezní stav použitelnosti, po 30 letech od uvedení 

do provozu je průhyb s dotvarováním od kvazistálé kombinace -208,8 mm.  

Tento model neodpovídá skutečnosti, ve skutečnosti se deska částečně 

opírá o příčkové konstrukce, které se však poruší.  

Obr. 33- Průhyb stávající konstrukce s dotvarováním po 30 

letech od kvazistálé kombinace pro model 1 – uživatelsky 

zadaná výztuž a součinitel dotvarování-Scia modul beton- 

normově závislý průhyb [11] [3] 
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Posouzení na mezní stav únosností (MSÚ)- ČSN EN 1992-1-1 [3] 

Pro „model 2“. Vypočtené momenty na mezi únosnosti jsou porovnány  s 

návrhovými momenty na spodním lící desky „modelu 2“ od návrhové 

kombinace 6.10a. Samotná deska s uvážením příček jako podpory vyhovuje 

na mezní stav únosnosti ale je překročena únosnost příčkových konstrukcí. 

 

Posouzení ohybových momentů na spodním lící desky model 2: 

Viz. obr 35 a 36 

 
Mrd, x = 97,72 kNm > mxd (6.10a) = 27 kNm … . vyhovuje 

 
Mrd, y = 72,41 kNm > myd (6.10a) = 24,4 kNm … . vyhovuje 

 

 

Příčky vzhledem k jejich nízké tuhosti ve skutečnosti nefungují jako 

plnohodnotné podpory a vlivem reakcí od desky zatížené kombinací 6.10a je 

překročena jejich vypočtená únosnost 𝑁𝑅𝑑𝑚 = 26,784 𝑘𝑁/𝑚, Příčky 

nevyhovují na mezní stav únosnosti se zatížením od kombinace 6.10a            

viz. statický výpočet P3 stanoveno dle [7] . 

 

 

 

 

 

 

Obr. 34- Posouzení stávající konstrukce-model 2 na MSÚ- 

kombinace 6.10a – reakce (z)- dle [3] [11] 
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Obr. 35- Posouzení stávající konstrukce-model 2 na MSÚ- 

kombinace 6.10a (x) - dle [3] [11] 

 

Obr. 36- Posouzení stávající konstrukce-model 2 na MSÚ- 

kombinace 6.10a (y) - dle [3] [11] 
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Limitní průhyb dle EN 1992-1-1 [3]- 

Rozpětí /250 

11900/250= 47,6 mm (limitní průhyb směr y)…VYHOVUJE 

14150/250=56,6 mm (limitní průhyb směr x)….VYHOVUJE 

Při uvážení časté kombinace nedojde ke vzniku trhlin a hodnota průhybu je 

pro kvazistálou kombinaci zatížení s dotvarování po 30 letech s hodnotou 

průhybu 2,9 mm. Konstrukce vyhovuje na mezní stav použitelnosti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 37- Průhyb stávající konstrukce s dotvarováním po 30 

letech od kavzistálé kombinace pro model 2 – uživatelsky 

zadaná výztuž a součinitel dotvarování-Scia modul beton- 

normově závislý průhyb [11] [3] 
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Model desky 1 

 

Nevyhovuje na mezní stav únosnosti [3] : 

 

Návrhové ohybové momenty pří spodním lící od kombinace 6.10a  

překračují vypočtené momenty na mezi únosnosti 

 

 

Nevyhovuje na mezní stav použitelnosti [3] : 

 

Na spodním i vrchním lící desky dochází při uvážení časté kombinace 

zatížení k překročení mezního napětí betonu v tahu a ke vzniku trhlin. 

Dlouhodobý průhyb s dotvarováním od kvazistálé kombinace zatížení 

překračuje limitní průhyb. 

 

Model desky 2 

 

Nevyhovuje na mezní stav únosnosti [3] 

 

 Vypočtené reakce v místech příček od návrhové kombinace zatížení 

6.10a překračují stanovenou únosnost příčkových konstrukcí 

 

 

Skutečná odezva konstrukce na působení zatížení se nacházi někde 

uprostřed intervalu limitních stavů vymezených modelem 1 a modelem 2.  

Konstrukce na první pohled vykazuje jak nadměrný průhyb, tak  lokální 

poruchy příčkových konstrukcí ale nejsou tak extrémní jako z výpočtů na 

jednotlivých modelech.   

V předchozím textu a podrobněji ve statickém výpočtu P3 bylo 

prokázáno, že konstrukce je nevyhovující a je třeba ji odhlehčit a vhodnou 

metodou zesílit. 
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Konstrukce stropní desky nad 3. nadzemním podlažím je nevyhovující a 

je ji třeba odlehčit i staticky zajistit předepnutím. Snahou je fixace konstrukce, 

aby dále nenarůstal její průhyb a redukce části účinků všech zatížení 

působících na konstrukci tak, aby sanovaná konstrukce se stávající 

betonářskou výztuži vyhověla mezním stavům únosnosti a použitelnosti 

během vnášení předpětí do konstrukce i na konci své životnosti 50 let. Viz. 

ČSN EN 1992-1-1 [3].   

Konstrukci je třeba odlehčit nahrazením původních hmotných příček a 

částí podlahových souvrství zatěžujících desku, novými lehčími konstrukcemi, 

dále je nutné zajistit, aby se deska vůbec neopírala o příčkové konstrukce.  

Další redukce účinků zatížení na desku je docíleno návrhem systému 

dodatečně předpínaných lan bez soudržnosti. Je použit jednolanový systém-  

technologie od VSL [15].   

 

Snížení účinků stálých zatížení je dosaženo odstraněním poškozených 

příčkových konstrukcí nad deskou a návrhem nových lehčích konstrukcí ze 

sádrokartonu.  

 

Lehké sádrokartonové dělící konstrukce (výška 3 m) 

3*0,3 kN/ m2 =0,9 kN/m 

Zatížení do 1 kN/m délky ……qkpř = 0,5 kN/ m2 

Viz. ČSN EN 1991-1-1 (Eurokód 1) [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 38-  nově navržená sádrokartonová příčka - dle [2] [14] 
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Dále je odstraněna část podlahového souvrství a nahrazena novou lehčí 

vrstvou. Původní průměrná mocnost vrstvy cementového potěru 140 mm je 

redukována na průměrných 60 mm. 

  

Nově navržená skladba podlahy  

 

1) Nášlapná vrstva vinyl (4,5 mm)…0,085 kN/m2 

2) Desky Rigidur (2*12,5 mm)…0,0575 kN/m2 

3)  Kročejová izolace EPS (30 mm)…0,0066 kN/m2 

4)  Betonový potěr (60 mm)…1,5 kN/m2 

5) Zavěšený podhled 0,30 kN/m2 

 

Celkem 1,95 kN/m2 

 
 

 

Pro tento účel je navržen systém dodatečně předpínaných lan bez 

soudržnosti, který fixuje desku v její rovině vnášením tlakové síly v kotvení 

v čelech desky a zároveň prostřednictvím dvojic vhodně rozmístěných 

deviátorů pod spodním lícem desku odlehčuje působením reakce v místech 

změny směru trasy lana okolo deviátoru.  

Tímto opatřením je eliminována část stálých zatížení působící na desku 

a také je dosaženo fixace konstrukce. 

Je použita technologie od společnosti VSL. Jedná se o jednolanový 

systém sedmidrátových předpínacích lan-Y 1860 S7-15,7-A průměru 15,7 mm 

uloženém v HDPE chráničce vyplněné mazivem pro eliminaci tření. Vnější 

průměr lana včetně chráničky je 19 mm. Výrobce dodává i kotvící prvky, které 

se v tomto případě skládají z kotevních objímek a kuželíků. Pro napínání lan 

je použit jednolanový napínací lis ZPE 23FJ. [15] 

Obr. 39-  nově navržená skladba podlahy 

- dle [2] [14] 
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Konstrukce deviátorů, kotevních a podkladních desek jsou navrženy 

samostatně viz. výkresy P2 a statický výpočet P3. 

 

Předpínací výztuž Y 1860- S7_15,7-A 

Charakteristická pevnost                                                      fpk= 1860 MPa 

Smluvní mez kluzu                                                                 fp0,1,k= 1640 MPa 

Součinitel spolehlivosti materiálu                                       ɣs = 1,15 

Průměr lana                                                                            φp=  15,7 mm 

Plocha jednoho lana                                                              Ap1= 150 mm2 

Modul pružnosti lana                                                             Ep1= 195000 MPa 

Obr. 40-  kotevní objímka a kuželík, schéma napínacího lisu VSL [15]  

 

Obr. 41-  charakteristiky a rozměry 

napínacího lisu, sedmidrátové lano 

v HDPE chráničce s mazivem [15]  
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Lano je vedeno od kotevních bloků skrze desku v pod úhlem vrtaných 

náhradních kabelových kanálcích k deviátorům umístěných pod spodním 

lícem desky.

V Každém směru je vedena dvojice lan kotvených do společných 

kotevních bloků pro tuto dvojici lan. Celkem je napnuto 9 dvojic lan, 6 

v kratším směru desky a 3 v delším směru.  

Některé křížící se dvojice lan jsou vedena společným deviátorem DEV.2 

ve dvou výškových úrovních. Zbylé dvojice lan vedených v jednom směru jsou 

vedena konstrukčně jednodušším deviátorem DEV.1.  

Rozmístění lan závisí na možnostech osazení kotevních bloků, snaha o 

co nejmenší pracnost a zásahy do stávajících konstrukcí.  

Umístění deviátorů je závislé na průbězích ohybových momentů v obou 

směrech desky. Lana jsou napínána z jednoho konce (označeno A) viz. příloha 

P2 – výkresová dokumentace. 

 

 

 

 

 

Pro výpočet vnitřních sil, průhybů a napětí na konstrukci v programu pro 

výpočet metodou konečných prvků SCIA je použit model desky 1 (bez 

spolupůsobení příček). 

Ke stávajícím zatěžovacím stavům jako je vlastní tíha, část ostatního 

stálého zatížení popřípadě užitného zatížení jsou přidány nové zatěžovací 

stavy obsahující svislé a vodorovné složky jednotkového zatížení silou 100 kN  

pro každou dvojici společně vedených lan, celkem tedy přidáno 9 

zatěžovacích stavů. 

 Jednotková síla 100 kN působící na obou koncích lana v místě kotevních 

bloků je rozložena na vodorovné a svislé složky, jejich poměry jsou 

definovány geometrií vedení lan.  

Odezva konstrukce na předpětí v místě kotevních bloků musí být 

v rovnováze s účinkem místě přilehlého deviátoru. 
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Vodorovná složka síly je vnášena do desky v místě kotevního bloku, jeho 

polohou je ve většině případů zajištěno, že působiště vodorovné síly leží ve 

střednicové rovině desky, která je v místě kotvení vlivem předpětí pouze 

tlačena a nevzniká tak nepříznivý ohybový moment od excentricity působiště 

předpínací síly. Vodorovné síly působící v místech deviátorů nejsou 

uvažovány.  

Každý z devíti nově vytvořených zatěžovacích stavů reprezentuje 

zatížení půbobením dvojicí společně vedených a napnutých lan (obsahuje 

dvojici protilehlých vodorovných sil v místech kotvení, svislé síly v místech 

kotvení, které jsou v rovnováze se silami v přilehlých deviátorech). 

Zatěžovací stavy od působení napnutých lan 1 až 9 jsou upravovány 

přiřazeným kombinačním součinitelem dle aktuální potřeby v kombinacích 

zatížení. 

Stálá zatížení [1] 

 

ZS1 – Vlastní tíha desky 

Zvolená průměrná tloušťka železobetonové stropní konstrukce 

260 mm je v automaticky počítána v programu SCIA. 

Objemová tíha železobetonu pro výpočet je ỵ=25 kN/m3

Tíhové zrychlení je pro účel výpočtů 10 m ⋅s-2 

gk0= 0,260 ⋅25= 6,5 kN/m2 

 

ZS14 – Ostatní stálé zatížení – zbylá část potěru 60 mm  

gk1n= 0,060 ⋅1 ⋅22= 1,32 kN/m2 

ZS15 – Ostatní stálé zatížení – nová skladba podlahy  

gk1n= 1,95 kN/m2 -1,32 kN/m2 =0,63 kN/m2 
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Proměnná zatížení 

 

ZS3 – Užitné zatížení Kategorie B (kancelářské plochy)  

Dle ČSN EN 1991-1-1 (zatížení konstrukcí) [2] 

qk1 = 2,5 kN/m2 

 

ZS16 – Přemístitelné příčkové konstrukce – nově navržené 

Dle ČSN EN 1991-1-1 (Zatíženi konstrukcí) [2] 

Za předpokladu, že stropní konstrukce umožňuje příčné roznášení 

zatížení, může být vlastní tíha lehkých přemístitelných příček 

uvažována jako ekvivalentní rovnoměrné zatížení na plochu qk 

přidané k užitnému zatížení. 

přemístitelné příčky o vlastní tíze ≤ 1 kN/m délky příčky: 

 qk1pn = 0,5kN/m2 

 

 

Předpětí [1] 

 

- jednotkové síly 100 kN  

 

ZS5 – Předpětí lano 1  

ZS6 – Předpětí lano 2  

ZS7 – Předpětí lano 3  

ZS8 – Předpětí lano 4  

ZS9 – Předpětí lano 5  

ZS10 – Předpětí lano 6  

ZS11 – Předpětí lano 7  

ZS12 – Předpětí lano 8 

ZS13 – Předpětí lano 9 

 

Pozn. Obrázky zatěžovacích stavů lze najít ve statickém výpočtu P3 

Kombinační rovnice viz. předchozí text v souladu [1], [2] 
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Lana jsou postupně napínána z jednoho konce na tři úrovně napínacího 

napětí. Při napínání lan je uvažováno s maximálním přípustném napětí 

v předpínací výztuži při napínání 1473 MPa 

První krok - 10% (injektáž náhradních kabelových kanálků, technologická 

pauza 24 hodin),  

 Druhý krok 60% a ve třetím kroku dopnuta na maximální přípustné 

napětí při předpínání 1473 MPa ,které podržím po dobu 5 minut pro snížení 

ztrát relaxací výztuže. 

Dvojice lan je ve společném kotevním bloku napínána postupně. Při 

posledním fázi jsou jako první napínány střídavě dvojice lan umístěných po 

krajích desky a postupuji směrem k jejímu středu. Je vhodné prostřídávat 

také směry. U lan napnutých a zakotvených jako poslední lze očekávát 

nejmenší ztrátu vlivem okamžitého pružného přetvoření. 

 

 

V první fázi působení konstrukce je odstraněna část podlahy i 

poškozené příčky nad deskou. Působí ZS1, ZS14 v charakteristické kombinaci 

a všechny zatěžovací stavy od předpětí ZS5 až ZS13 upraveny součinitelem 

pro maximální sílu při napínání 220,95 kN pro každé lano.  

Během této fáze nesmí hlavní napětí na vrchním lící desky při uvážení 

časté kombinace zatížení překročit hodnotu tahové pevnosti betonu 0,7*fctm 

(1,33 MPa).  

Plocha betonu pod podkladní deskou kotvy K1 musí vyhovět na 

maximální tlakové namáhání betonu od předpínacích sil pro dvě lana 441,9 

kN. Je posouzena i konstrukce deviátorů a kotevních bloků viz.  statický 

výpočet P3. 
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Obr. 42- hlavní napětí (2) na vrchním lící desky během vnášení předpětí . fáze 1 

a kombinace s upravenými součiniteli pro předpětí – model 1 

 

Obr. 43- Kotevní oblast -posouzení napětí betonu pod podkladní deskou K1 od 

maximální předpínací síly  
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V druhé fázi, bezprostředně po vnesení plného předpětí do konstrukce 

jsou jíž všechna lana napnuta a zakotvena. Působí ZS1, ZS14 

v charakteristické kombinaci a všechny zatěžovací stavy od předpětí ZS5 až 

ZS13, které jsou upraveny součiniteli zohledňující okamžité ztráty napětí 

v lanech.  

Maximální přípustné napětí při předpínání je sníženo o ztráty vlivem 

pokluzu v kotvě a ztráty třením o náhradní kabelové kanálky a konstrukce 

deviátorů.  

Ztráta postupným předpínáním dvojice lan vlivem okamžitého 

pružného přetvoření není významná a nebude ve výpočtu dále uvažována. 

Ostatní okamžité ztráty jsou ihned kompenzovány opětovným zdvihem válce 

napínacího lisu a předepsaným podržením napínacího napětí po dobu 5 

minut.  

Podržením napínacího napětí lze redukovat ztráty vzniklé relaxací 

předpínací výztuže. Celková ztráta relaxací je určena až v poslední fázi a 

vypočtená redukce podržením napětí do výpočtu nevstupuje, jsou tak 

kompenzovány ztráty vzniklé postupným napínáním v této fázi a další méně 

významné ztráty následujících fázích viz. statický výpočet P3. 

Obr. 44- Posouzení konstrukce deviátoru DEV. 2 – model Scia – srovnávací 

napětí [12]   
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Lana jsou napínána z jednoho konce viz. výkresová dokumentace P2, 

v poslední fázi napínání je lano zakotveno a vznikají okamžité ztráty. Poslední 

napnuté a zakotvené lano je bez ztráty vlivem okamžitého pružného 

přetvoření betonu.  

Tato ztráta vniká v každém již zakotveném laně vlivem dopínání dalších lan, 

která se snaží konstrukci zkrátit a tím zkracují i již zakotvená lana. 

 

 Třetí fáze - okamžik těsně před uvedením do provozu po 60 dnech od 

vnesení plného předpětí do konstrukce. Jsou stanoveny časově závislé ztráty 

vzniklé během této doby od kvazistálé kombinace viz. fáze 2. 

Na konci této fáze na konstrukci působí zatížení ze zatěžovacích stavů 

ZS1, ZS14 v kvazistálé kombinaci a zatěžovací stavy od předpětí ZS5 až ZS13 

snížené o okamžité ztráty a nově i o ztráty vzniklé během 60 dnů od vnesení 

předpětí vlivem relaxace předpínací výztuže a dotvarováním betonu od 

působícího napětí.  

Stáři konstrukce v okamžiku vnesení předpětí je cca 30 let (10950 dní).  

Časový interval pro stanovení ztráty dotvarováním je t0=10950 dní a t=10950 

+ 60 dní =11010 dní. Čas pro výpočet ztráty relaxací výztuže je 60 dní.                                     

Konečná ztráta relaxací je určena až v poslední fázi bez započítání 

redukce podržením napětí, lze tak z výpočtu vypustit i ztrátu od dotvarování 

vzniklou během 60 dnů, která není svou velikostí významná. Celková ztráta 

dotvarování je určena až pro okamžik konce životnosti konstrukce v poslední 

fázi. Viz statický výpočet P3. 

 

Čtvrtá fáze - okamžik těsně po uvedení konstrukce do provozu po 60 

dnech od vnesení předpětí.  

Do výpočtu vstupují ZS1, ZS14 a nově se ke stálým zatížením přidá 

skladba nové podlahy ZS15, užitná zatížení provozem ZS3 s přidáním nově 

navržených příček ZS16 [2] (kvazistálá kombinace). Zatěžovací stavy od 

předpětí ZS5 až ZS13 jsou upraveny součinitelem zahrnujícím vliv okamžitých  

ztrát viz fáze 2. 

  Nanesení nového zatížení příčkami, podlahou a provozem dojde 

vlivem změny křivosti konstrukce k mírnému dopnutí lan. Viz. statický 

výpočet P3. 
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Poslední fáze působení konstrukce je vyšetřována v čase na konci její 

životnosti tj. 50 let od okamžiku vnesení předpětí ve stáří konstrukce 30 

let=10950 dní. 

Začátek této fáze je vzhledem k zanedbatelným ztrátám vzniklých 

během 60 dnů od vnesení předpětí uvažován v okamžiku po vnesení plného 

předpětí do konstrukce a okamžitých ztrátách t0= 10950 dní. 

Pro výpočet ztrát napětí na konci živostnosti působí všechna zatížení 

v kvazistálé kombinaci viz. fáze 4. 

 Čas pro stanovení celkové ztráty vlivem relaxace výztuže 

 je 50let= 43800hod, výpočet nezahrnuje předepsanou redukci ztráty 

podržením napětím během předpínání. Časový interval pro určení ztrát 

dotvarováním je t0= 10950 dní a t= 29200 dní. 

 Se ztrátou vlivem smršťování není vzhledem k aktuálnímu stáří 

konstrukce 30 let vůbec uvažováno. 

Po stanovení dlouhodobých ztrát na konci životnosti od kvazistálé 

kombinace jsou vypočtené ztráty zahrnuty do kombinace 6.10a pro 

posouzení mezního stavu únosnosti na konci životnosti 50 let. Kombinace 

obsahuje zatěžovací stavy od stálých zatížení (ZS1, ZS14, ZS15) a užitných 

(ZS3, ZS16) se součiniteli dle kombinace 6.10a s přidáním zatěžovacích stavů 

od předpětí (ZS5 až ZS13, které jsou součinitelem upraveny o vliv celkových 

ztrát. Podrobnější výpočty všech ztrát viz. statický výpočet P3. 

Obr. 45- Hlavní napětí (1) spodní líc desky po uvedení do provozu od kvazistálé 

kombinace – model 1 
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Obr. 46- Posouzení sanované konstrukce na mezní stav únosnosti MSÚ 6.10a  

na konci  životnosti po odečtení všech ztrát -model 1 [3] 
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[3]

Maximální tlakové napětí v betonu v okamžiku zavedení předpětí při 

použití charakteristické kombinace nemá překročit hodnotu 

0,6*fck=0,6*16=9,6 Mpa. – maximální hodnoty -2,8 MPa vyhovuje. 

Po splnění podmínky lze vyloučit vznik podélných trhlin a nadměrné 

dotvarování.  

Maximální tlakové napětí v betonu na konci životnosti od kvazistálé 

kombinace musí být omezeno hodnotou 0,45*fck 

0,45*16=7,2 MPa – maximální hodnoty -3,5 MPa vyhovuje. 

Po splnění podmínky lze uvažovat s linearitou dotvarování. 

[3]

Napětí v předpínací výztuži nesmí po zakotvení a okamžitých ztrátách 

překročit mezní hodnotu 0,75*fpk=0,75*1860=1395 MPa

[3]

Vypočtené šířky trhlin na spodním lící desky sanované konstrukce od 

kvazistálé kombinace zatížení nepřesahují normově stanovenou hodnotu 

pro stupeň prostředí XC1 -w= 0,4 mm.  

Spodní líc desky je potrhán pouze lokálně a trhliny nepřekračují 

maximální hodnotu 0,1 mm. Konstrukce je téměř bez trhlin. Viz. statický 

výpočet P3. 
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[3]

Obr. 47- Posouzení  sanované konstrukce na mezní stav použitelnosti MSP – 

průhyb s dotvarováním na konci  životnosti po odečtení všech ztrát -model 1 

[3] 
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Ztrátu třením u dodatečně předpínaných konstrukcí lze rozdělit do dvou 

složek.  

 

1) Ztráta třením v důsledku projektované změny směru vedení lan po 

jeho délce.  

 

2) Ztráta třením v důsledku nezamýšlené změny směru vlivem 

nežádoucího zvlnění lana v kabelovém kanálku. 

 

Ztráta třením je přímo úměrná tlaku, kterým je lano přitlačováno 

k podložce v místech změny směru.  

Hodnoty ztrát jsou závislé na součiniteli tření lana o stěny kanálku 𝜇, na 

úhlových změnách po délce lana 𝜃, délce lana v kabelovém kanálku a zvolené 

hodnotě nezamýšlené úhlové změny K (0,005-0,01).  

Ztráty lze také ovlivnit způsobem napínání. Ztrátami třením lze ovlivnit i 

ztrátu pokluzem. [13]   

V našem případě jsou lana napínána z jednoho konce a ztráty třením 

narůstají směrem od napínaného konce lana. Vzhledem k délce lana, 

vypočtená ztráta třením neovlivní ztrátu pokluzem, která se naopak od 

napínaného konce snižuje. 

V lanech dochází ke ztrátám třením v místech deviátorů, kde se mění 

sklony vedení lan a vlivem radiálních sil v oblouku deviátoru vzniká třecí síla 

způsobující ztrátu. Ke ztrátám vlivem nezamýšlené změny směru dochází 

v místech vedení lan skrze náhradní kabelové kanálky. [13]   

 

Ztráty třením se pohybují od 25,7 až 33,4 MPa  

(1,88%-2,27% z maximálního napínacího napětí 1473 MPa) 
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Každé lano je na napínané straně po dosažení maximálního napětí a 

jeho krátkého podržení kotveno zasunutím kotevního kuželíku do kotevní 

objímky.  

Při uvolňování napětí v lisu a následném kotvení se lano snaží 

zasunout společně s kuželíkem do objímky. Lano je fixováno třením mezi 

pramenci kabelů a vnitřní stěnou kotevního kuželíku. Během zasouvání 

kuželíku do objímky se s ním posouvá i stejná část lana. Hodnota ztráty 

pokluzem v případě napínání z jednoho konce směrem k nenapínanému 

konci klesá. [13]   

 Směrem k nanapínanému konci se ztráta pokluzem vlivem tření lana 

snižuje ale úplně nevymizí, viz. obr. 44. 

 Výrobce VSL [15]  uvádí, že maximální pokluz lana je 6 mm, tato 

hodnota je uvažována ve statickém výpočtu P3.  

Ztráta pokluzem je z okamžitých ztrát vzhledem k zvolené maximální 

hodnotě pokluzu nejvyšší.  

Vypočtená ztráta je od cca. 80 až 95 MPa (5,4-6,5% z maximálního 

napínacího napětí) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 48-  průběh ztrát třením a pokluzem po délce lana, A- napínaný konec   
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Vlivem postupného napínání lan vznikne po napnutí naposledy 

napínaného lana v ostatních již napnutých a zakotvených lanech ztráta 

napětí.  

Ztráta vzniká v důsledku okamžitého pružného přetvoření betonu od 

tlakového napětí způsobeným snahou lana se zkrátit a tím zkrátit i celý 

prvek. Toto napětí je do konstrukce vneseno prostřednictvím kotevních 

bloků. [13]   

Po zkrácení předpínaného prvku dochází i ke zkrácení dráhy lana a 

uvolnění částí napětí. U naposledy napnutého a zakotveného lana se ztráta 

neprojeví.  

Tato ztráta je malá a ve výpočtu okamžitých ztrát si ji dovolím zanedbat 

vzhledem k uvážení maximálního pokluzu, maximálního součinitele K (tření) 

a uvážením redukce ztráty relaxací podržením napětí, které nebude 

započteno. Vypočtená ztráta je cca 2,5 Mpa (0,17% z maximálního 

napínacího napětí 1473 Mpa) 

 

Stanovení okamžitých ztrát a předpínací síly po okamžitých ztrátách 

 

 

 
Obr. 49 – Tabulka- okamžité ztráty viz. statický výpočet P2   
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Ztráta relaxací se projevuje v průběhu celého času působení 

konstrukce. Míra velikosti relaxace závisí na úrovni vneseného napětí a na 

čase v okamžiku vnesení napětí.  

Nárůst ztráty relaxací je nejvýraznější na začátku zatěžování. Míru 

relaxace lze snížit použitím lan s nízkou relaxací a také podržením napětí 

v napínacím lisu po určitou dobu v průběhu napínání. V našem případě je 

předepsáno podrdžení maximálního napínacího napětí 1473 MPa po dobu 

5 minut. [13]   

V našem případě jsou použita lana s nízkou relaxací třídy 2 [3] , ztráta 

relaxací před zakotvením, která se započítávají do okamžitých ztrát bude 

eliminována podržením napětí po dobu 5 minut.  

Je stanovena konečná ztráta relaxací na konci životnosti, redukce od 

podržení napětí do výpočtu nevstupuje. Jejím vynecháním jsou spolehlivě 

kompenzovány ostatní méně významné ztráty. 

 Dlouhodobé ztráty jako relaxací, dotvarováním a smršťováním se 

vzájemně ovlivňují. Samostatně stanovená ztráta relaxací s uvážením 

maximálního možného napětí po zakotvení 1394 a čas stanovení 50 let je 

65,5 MPa. (ztráta cca. 4,8% z napětí po okamžitých ztrátách) 

Nanesením nového zatížení ve chvíli uvedení konstrukce do provozu 

dojde ke změně křivosti konstrukce a tím k mírnému dopnutí lan. Nejedná 

se tedy vždy o ztrátu ale opětovné vnesení napětí. Záleží na změně napětí 

v betonu v místě  těžiště vedení lan. [13]   

V našem případě jsou lana vedena pod spodním lícem sanované 

desky.  Pro zjednodušení a zároveň bezpečnost je uvažován rozdíl napětí na 

spodním lící desky před uvedením do provozu a po uvedení do provozu 

uprostřed rozpětí směru vedení lan. 

Vypočtená hodnota dopnutí lana je 7,1 MPa (cca. 0,5 % z napětí po 

okamžitých ztrátách). 
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Konečná ztráta dotvarováním betonu od dlouhodobě působícího 

zatížení je určena pro čas na konci životnosti konstrukce 50 let. Stáří betonu 

v okamžiku zatížení je 30 let. Vypočtená hodnota ztráty dotvarováním je 

 7,1 MPa  (cca. 0,5 % z napětí po okamžitých ztrátách).  

Dlouhodobé ztráty relaxací, dotvarováním a smršťováním se vzájemně 

ovlivňují a jsou sečteny zjednodušeným postupem dle ČSN EN 1992 [3]. 

Smršťování je vzhledem ke stáří 30 let zanedbáno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 50 – Zjednodušený vztah pro výpočet spolupůsobení časově závislých ztrát 

Bez uvážení smršťování P2  [3]. [13]   

 

Obr. 51 – Tabulka- celkové ztráty výpočet P2   
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Spodní líc sanované konstrukce stropní desky nad 3. NP je zbaven 

podhledu a omítek.  

Stropní deska není v havarijním stavu a nevyžaduje podepření stojkami, 

v tuto chvíli je stále podporována stávajícími příčkami v 3. NP. 

 Příčky zatěžující desku ve 4. NP jsou šetrně odstraněny vhodnou 

technologií a stavební suť je ihned odvážena mimo povrch desky. Je třeba 

zabránit dynamickým rázům při odstraňování konstrukcí, například pády 

těžkých předmětů z výšky, vibrace od stavebních strojů. Navrhuji postupné 

ruční rozebírání příčkových konstrukcí popřípadě řezání okružní pilou.  

 Dále jsou odstraněny odnímatelné nášlapné vrstvy podlahy ve 4. NP 

(lino, parkety a jiné) a šetrným způsobem je také odstraněna část 

podlahového souvrství z cementového potěru. V průměru je odstraněno cca. 

80 mm vrstvy cementového potěru, původní průměrná vrstva 140 mm je tak 

redukována na průměrných 60 mm. Po předepnutí jsou nerovnosti 

zapraveny samonivelační anhydritovou stěrkou. Při odstraňování 

podlahových vrstev nesmí docházet k poškozování železobetonové stropní 

desky. 

Technologie a postup prací při odstraňování příček a podlahy je nutné 

před zahájením a v průběhu prací konzultovat se statikem, který musí vždy 

odsouhlasit zahájení dalšího kroku. 

 

V místech osazení kotevních bloků na straně fasády, je postaveno 

dočasné trubkové lešení. Ve vnitřních prostorech je zajištěn přístup ze 

servisní lávky  (místnost 4.36). V nutném rozsahu  je odstraněna část 

podlahového souvrství u podesty schodiště v místech napínání lan 1 a 

2(místnost 4.41). PZD desky výšky 100 tvořící podporu podesty jsou uloženy 

150 mm na ozub ve věnci sanované desky a nesmí dojít k jejich poškození. 

Viz. výkresová dokumentace P3. 
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Otvory v obvodových stěnách a čelech železobetonové desky jsou 

šetrně vyříznuty okružní pilou a ručně začištěny viz. výkresová dokumentace 

P2.01-05.  Při vytvářením otvorů ve zdivu je potřeba mezi jednotlivými 

otvory nechat části bez poškození, aby nedošlo ke snížení svislé únosnosti 

zdiva.  

Před zásahem do čela desky je vhodné najít magnetickým 

vyhledávačem přibližnou polohu stávajících výztuží a snažit se o co nejmenší 

poškození kotevních oblastí výztuží v čele desky.  

V případě kotevních oblastí 1 a 2 na straně napínání je třeba nahradit 

část odstraněného zdiva za budoucím osazením podkladní desky K1 

nesmrštitelnou maltovou směsí Groutex 6003 s vyztužením třmínkem 

vyvedeným pod horním lícem otvoru pro navázání další vkládané výztuže 

při zapravení oblasti. Tento detail je doplněn o ocelový úhelník zahloubený 

do stěny a kotvený závitovou tyčí M 16 do desky (viz. výkres P2.03). 

 Cílem je vytvoření dostatečného prostoru pro jádrové vrtání, osazení 

kotevních bloků a práci s napínacím lisem. Veškeré změny a kroky je nutno 

konzultovat se statikem, který odsouhlasí další postup. 

 

Vrtání náhradních kabelových kanálků probíhá šikmo směrem dolů 

pod předepsaným úhlem pro každý kanálek. Začíná se z místa pro osazení 

kotevních bloků a vrt je veden šikmo dolů skrze desku k jejímu spodnímu 

líci. Při vrtání kanálků je třeba dbát zvýšené přesnosti – maximální odchylka 

nesmí překročit 1°. 

Nejprve je proveden vrt o průměru 120 mm pod předepsaným úhlem 

délky cca. 300 mm (záleží na vzdálenosti souběhu lan z kotevních bloků -2 

lana se sbíhají směrem od kotevních bloků pod úhlem 14°). Po dosažení 

předepsané délky vrtu o průměru 120 mm se vrtná hlavice vymění a ve 

středu předcházejícího vrtu se začne pod stejným úhlem vrtat kanálek o 

průměru 52 mm, kde budou lana již vedena vedle sebe. Konec vrtání 

nastane po dosažení spodního líce desky v místech určení. 
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 Každý vývrt je doplněn o šikmo nahoru vedoucí otvor průměru 16 mm 

pro odvzdušnění při následném zainjektování náhradních kanálků 

nesmrštitelnou injektážní maltou Groutex. Vrt pro odvzdušnění se vede 

z vnitřního líce obvodové stěny šikmo dolů k nejvýše položenému místu ve 

vrtu o průměru 120 mm. viz výkresová dokumentace P2. 

Jsou vyznačeny  polohy a natočení jednotlivých deviátorů dle výkresu P2. 

Deviátory musí být osazeny a natočeny tak, aby bylo umožněno volné vedení 

kabelů od kotevních bloků bez zbytečného přídavného tření nebo otlačovaní 

kabelů o konstrukci deviátoru vlivem jeho chybného osazení. Změny polohy 

deviátorů lze uskutečnit pouze po konzultaci se statikem. 

 Ve stávajících příčkách ve 3. NP jsou vyříznuty otvory aby bylo umožněno 

osazení deviátorů a vedení lan. Spodní líc desky ve styku s roznášecí deskou 

deviátoru je zabroušen a ostatní nerovnosti jsou vyrovnány podmáznutím 

roznášecí desky vrstvou tl. min. 2 mm z nesmrštitelné maltové směsi Groutex 

6003 těsně před finálním osazením deviátoru.  

Dva pracovníci na pojízdném lešení vyzvednou deviátor (max. 50 kg)  na 

finální místo osazení k dolnímu povrchu stropní desky a vyznačí si polohu 

otvorů pro kotevní . Jsou vyvrtány otvory průměru 14 mm skrze celou 

tloušťku desky pro kotvení závitovou tyčí M2 8.8 -360 mm (každý deviátor 4 

ks). Viz výkres P2.08 . 

 Roznášecí plocha deviátoru je opatřena vrstvou nesmrštitelné maltové 

směsi Groutex 6003 (min. tl. 2 mm), přiložena na vybroušený povrch 

spodního líce desky a zajištěna kotevními šrouby. 

Nesmrštitelná maltová směs musí tuhnout do nabytí hodnoty 

0,7*pevnosti v tlaku cca. 24 hodin, práce s maltou je možné provádět za 

příznivých klimatických podmínek od 5 °C 30 °C. 

Vyskytují se zde dva typy deviátorů, jeden pro jednosměrně vedená lana 

(DEV.1) a druhý pro vedení lan v přibližně navzájem kolmém směru ve dvou 

výškových úrovních (DEV. 2). 

Deviátory jsou na zakázku vyrobené zámečnické výrobky z úpalků U 

profilů a plechů. Součásti jsou k sobě svařovány povětšinou koutovým 

svarem na dostupných místech. 
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 Materiál deviátorů je ocel S 355. Hrany, které mohou přijít do styku 

s předpínací výztuží jsou zaobleny. Konstrukce deviátorů jdou opatřeny 

antikorozním nátěrem. Viz výkresy P2.06-07. 

 

Podkladní deska K1 s rozměry 290 mm a 280 mm z plechu tl. 20 mm je 

vyrobena z oceli S 355. Uprostřed desky je kruhový otvor průměru 120 mm 

se zabroušenými hranami pro provlečení lan. Deska je opatřena 

antikorozním nátěrem ( viz. výkresová dokumentace P2.) 

Dosedací plocha pro podkladní desku kotevního bloku je zabroušena 

popřípadě vyrovnána nesmrštitelnou maltovou směsí. V případě kotevní 

oblasti u lan 1 a 2 v místnosti 4.41 je před osazováním desek doplněna část 

chybějícího materiálu nad jádrovým vývrtem nesmrštitelnou maltovou 

směsí viz. výkres P2. Maltová směs musí před zahájením předpínání nabýt 

0,7*pevnosti (viz. předchozí text.). Při osazování podkladní desky K1 je třeba 

dbát zvýšené přesnosti při provádění. Poloha desky je ve svislém řezu 

kolmá na směr vedení lana, maximální odchylka nesmí překročit 1° 

zamýšleného sklonu vedení lan.  
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Lana jsou protažena skrze jednotlivé deviátory a náhradní kabelové 

kanálky až do míst kotevních bloků. Přesah lana za podkladní desku K1 je 

min. 1 m na každou stranu.  

Skrze otvor podkladní desky K1 jsou do jádrového vývrtu vsunuty vodící 

plechy R1, které svým zaoblením zajistí plynulý souběh lan. Jedná se o dvojici 

plechů tl. 6 mm, délky 220 mm, výšky 50 mm z oceli S 355, které jsou zaobleny 

(poloměr 4050 mm) a ve třetinách spojeny pásky plechů R2 přivařených ke 

spodním hranám vodícího plechu R1. Lano je vedeno nad spojovacími pásky 

a po napnutí se opře o bočnice vodících plechů.   

Nyní lze na konce dvojic společně vedených lan navléknout kotevní 

desku K2, lana jsou protažena skrze předem vyvrtané a vybroušené otvory 

v desce K2. Deska K2 je přiložena do finální polohy k podkladní desce K1 a je 

k ní bodově přivařena. Je třeba dbát zvýšené přesnosti a nepoškodit lana při 

bodovém svařování.  Maximální odchylka nesmí překročit 1° zamýšleného 

sklonu vedení lan. 

 Kruhová kotevní deska K2 má průměr 210 mm a tl. Plechu 25 mm ocel 

S 355. Deska je opatřena otvory pro protažení lan a vybroušeným žlábkem, 

který umožní osazení kotevní objímky tak, aby byla osazena kolmo na směr 

lana a zapadla do kotevní desky.  
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Napínání provádí řádně proškolení pracovníci za dozoru specialisty VSL.  

Obsluha napínací soupravu musí být držitelem Strojnického průkazu pro 

obsluhu napínací soupravy. 

 

Napínací zařízení: 

Pro napínání předpínacích kabelů se používají napínací soupravy. Napínací 

soupravy se skládají z dvoučinného dutého hydraulického napínacího lisu s 

kotevním zařízením, hydraulického čerpadla a tlakoměru. 

Pro předpínání bude použit napínací lis I (ZPE 23FJ), technologie VSL  

Rozměry: 

Délka: 790 mm 

Průměr 116 mm 

Zdvih pístu: 200 mm 

Plocha pístu: 47,1 mm2 

Max. nosnost 230 kN 

Provozní tlak: 488 bar 

Hmotnost: 23 kg 

 

 

 

 

 

Maximální přípustné napětí v předpínací výztuži 

 𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min. (0,8 ⋅ 𝑓𝑃𝑘; 0,9 ⋅ 𝑓𝑃01𝑘) =  

𝑝,𝑚𝑎𝑥 = min. (0,8 ⋅ 1860; 0,9 ⋅ 1640) = min. (1488 ⋅ 1473) = 1473 𝑀𝑃𝑎 

 

Lana jsou napínána na maximální přípustné napětí 1473 MPa 

 

 

 

 



66 
 

 

Je provedena kontrola osazení deviátorů, kotevních bloků a všech lan. 

Lano se zakotví v místě pasivní kotvy (značeno P) zatáhnutím kuželíku do 

kotevní objímky, která zapadne do vybroušeného žlábku. 

 Na napínané straně ručně nasunu napínací lis na lano. Důležitá je 

kontrola správnosti nasazení lisu (souosost lisu s napínaným kabelem a zda 

čelo lisu plně dosedá na kotevní objímku).  

V každém kotevním bloku jsou vedena dvě lana, která jsou ihned po 

sobě napínána. Kabel se napíná postupně v několika krocích, v každém kroku 

se provede kontrolní odečet délky přesahu kabelu a porovná s teoretickým 

výpočtem prodloužení kabelu. Napínání je prováděno v souladu s ČSN 73 

2401.  

Lana po krajích desky jsou dopínána jako první a pokračuje se směrem 

do středu dispozice. Je vhodné symetrické střídání stran i směrů. Navržený 

postup při dopínání viz. výkres P2 

 

 

V první fázi jsou všechna lana postupně napínána přibližně 10% 

maximálního přípustného napětí při napínání 𝑝,𝑚𝑎𝑥 = 1473 𝑀𝑃𝑎, pro jedno 

lana je předepsaná síla 25 kN.  

Napnutím je dosaženo stabilizace polohy všech lan v kanálcích, 

deviátorech a kotevních blocích. Lana jsou kontrolována zda nedochází 

k přídavnému tření kabelů o hrany deviátorů vlivem nepřesností při instalaci 

všech prvků. Po schválení statikem lze pokračovat v dalších krocích a provést 

injektáž kabelových kanálků a také začít s šetrným odstraňováním příčkových 

konstrukcí ve 3. NP. 
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Náhradní kabelové kanálky jsou injektováný vysokopevnostní 

nesmrštitelnou maltovou směsí Groutex 6003 z nejnižších konců otvoru při 

spodním líci desky. Injektáž se provádí dle postupu na obrázku. 

Následuje technologická pauza nutná k nabytí min. 0,7*pevnosti 

injektážní malty (cca. 24 hodin). Během technologické pauzy vzniká ztráta 

napětí krátkodobou relaxací výztuže, která je eliminována v dalších fázích 

napínání. 

Obr. 52- Technologický postup injektáže viz VSl [15] 
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Po dostatečném vytvrdnutí injektážní malty jsou lana napínána na cca. 

60% finálního napínacího napětí, pro každé lano je předepsána síla 130 kN.  

Během technologické pauzy, kdy zrovna není lano napínáno vzniká 

ztráta napětí krátkodobou relaxací výztuže, kterou eliminuji při poslední fázi 

napínání na 100% napínacího napětí. 

 

 

V poslední fázi jsou lana po krajích desky dopínána jako první a 

pokračuje se směrem do středu dispozice. Je vhodné symetrické střídání 

stran i směrů. Navržený postup při dopínání viz. výkres P2 

Lana napnutá na finální předepsanou sílu 220 kN jsou zakotvena a 

vznikne u nic ztráta pokluzem v kotvě viz technologický postup kotvení.  

U lan ve středu konstrukce, která jsou dopínána jako poslední vniká po 

zakotvení nejmenší ztráta napětí postupným napínáním vlivem okamžitého 

pružného přetvoření betonu. Tato ztráta vniká v každém již zakotveném laně 

vlivem dopínání dalších lan, která se snaží konstrukci zkrátit a tím zkracují i již 

zakotvená lana. 

Před zakotvením každého lana je podrženo pístem napínacího lisu 

maximální napětí 1473 MPa po dobu 5 minut, je tak docíleno redukce ztráty 

relaxací předpínací výztuže. 

 

 

Kuželík svírající lano na pasivní kotvě je již zasunut do kotevní objímky 

a na straně pasivní kotvy nedochází k pokluzu.  

Na straně aktivní kotvy je dosaženo požadovaného napínacího napětí, 

tlak v lisu se sníží a je dosaženo rovnoměrného zakotvení pramenců 

v kotevní objímce. Tření mezi pramenci kabelů a klínky kotevního kuželíku 

drží lano napnuté ale dochází k zasunutí kuželíku do objímky a s ním se 

posouvá i část lana. Výrobce VSL uvádí, že maximální pokluz lana je 6 mm, 

tato hodnota je uvažována ve statickém výpočtu.  

Po zakotvení všech lan jsou přesahy lan za kotevním kuželíkem 

zkráceny na cca 50 mm aby bylo možné následné zapravení kotevní oblasti. 
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Po zajištění konstrukce předepnutím lze odstranit zbylé příčkové 

konstrukce pod touto deskou. Realizuje se nově navržené souvrství podlahy 

a také nové vylehčené sádrokartonové příčky ve 4. NP. Konstrukce 

deviátorů s provlečenými lany jsou zakryty zavěšeným sádrokartonovým 

podhledem z desek tloušťky 15 mm zavěšených na rámu z hliníkových 

profilů kotvených do spodního líce desky. Výsledná světlá výška od podlahy 

ve 3. NP po podhled je 2650 mm. 

Do otvorů v nosných stěnách jsou vloženy třmínky z betonářské 

výztuže B500B z prutů průměru 8 mm viz výkresy P2.02-0.5. Následně otvor 

zapraví nesmrštitelnou maltovou směsí Groutex 6003. Po dostatečném 

zatvrdnutí lze nanést povrchové vrstvy. Otvory na straně fasády jsou navíc 

opatřeny tepelnou izolací z fasádního EPS 100 mm pro snížení možnosti 

výskytu tepelných mostů. Zapravení kotevních oblastí viz. výkresy P2.02-05. 
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Úkolem práce bylo posoudit nadměrně prohnutou železobetonovou 

stropní desku nad 3. NP a navrhnout její případnou sanaci.  

V první části práce jsou zpracovány informace z podkladů- stavebně 

technického průzkumu a původní projektové dokumentace. 

Na základě podkladů byla stanovena problematika práce tj. nadměrný 

průhyb stropní desky uložené na obvodových stěnách poškozující příčkové 

konstrukce nad i pod tímto podlažím. 

Z podkladů jsou také získána data pro výpočet a posouzení tj: 

geometrie, statické schéma, vyztužení, zatížení a charakteristiky materiálů. 

Pro posouzení stávající konstrukce byly vytvořeny dva modely 

v programu SCIA.  

Model 1 uvažuje s podepřením pouze obvodovými stěnami. Tento 

model nevyhověl na mezní stav únosnosti ohybovým momentem ani na 

mezní stav použitelnosti průhybu. 

Model 2 uvažuje, že se i příčkové konstrukce částečně chovají jako 

podpory. V případě modelu 2 byla překročena únosnost příčkových 

konstrukcí a model tak nevyhovuje na mezní stav únosnosti. 

Prakticky pozorované poruchy se nacházejí někde mezi teoretickými 

limitními případy odezvy konstrukce danými modelem 1 a 2. Konstrukce je 

zhodnocena jako nevyhovující a je třeba ji zesílit. 

 

Druhá část práce řešila návrh sanace této stávající desky pomocí 

systému dodatečně předpínaných lan bez soudržnosti, vedených skrze 

deviátory pod deskou a kotvených v kapsách v čelech desky. Cílem návrhu je 

pomocí předpětí fixovat stávající stav a snížit namáhání desky tak, aby na 

konci své životnosti tj. dalších 50 let od sanace vyhověla se stávající 

betonářkou výztuží. 

 Na základě výsledků z modelu 1 a konstrukčních možností objektu jsou 

navrženy směry vedení lan, místa osazení deviátorů a kotevních bloků. 

Z geometrie vedení lan byly stanoveny účinky předpětí na konstrukci a 

jako další zatížení vloženy do modelu 1 s příslušnými součiniteli zohledňující 

ztráty napětí v klíčových fázích působení konstrukce. Spolu s deskou jsou 

také navrženy a posouzeny konstrukce deviátorů, kotevních prvků a dalších 

částí. 

Konstrukce po sanaci je posouzena jako vyhovující na mezní stavy 

únosnosti a použitelnosti i s původní betonářskou výztuží. Konstrukce je 

schopna provozu po předepsanou životnost tj. dalších 50 let od sanace. 

Poslední část práce řeší technologický postup navržené sanace. 
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