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Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit stropní konstrukci 

Moravskoslezské vědecké knihovny (dále jen „MSVK“) v Ostravě. Stavba se má 

nacházet v centru města na ulici 28. října.  

Práce obsahuje dvě varianty provedení stropní konstrukce. Původní varianta 

uvažuje předpjaté průvlaky a trámy, které jsou vzájemně propojeny betonovou 

deskou. Jako alternativní řešení je navržena ocelobetonová stropní deska.  

Vnitřní síly pro dimenzování byly spočteny metodou konečných prvků 

v softwaru Scia Engineer 20 a ověřeny zjednodušenými metodami v MS Excel. Návrh 

předpětí a časově závislá analýza byly provedeny na 2D prvcích. Výsledky jsou 

následně aplikovány na prostorový model podlaží. 
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Objekt MSVK se má realizovat v centru Ostravy na ulici 28. řijna. Kromě 

samotné budovy knihovny o 8 nadzemních podlažích mají být součástí nově 

budovaného komplexu také garáže umístěné ve dvou podzemních podlaží, které 

mají nahradit stávající velkokapacitní parkoviště na místě stavby. Celé dílo má být 

obklopeno vodní plochou.  

Hlavní část budovy – knihovna nabývá půdorysných rozměrů 35,82 x 35,82 m 

se zahrnutím specifického opláštění budovy, díky kterému dostal objekt označení 

„Černá kostka“. Segment knihovny má být zbudován na kombinaci hlubinného a 

plošného zakládání. Piloty Ø900 mm jsou rozmístěny pod jednotlivými 

železobetonovými jádry v rastru 2,175 x 2,4 m. Mimo jádra je budova založena 

plošně na základové desce tloušťky 500 mm. Podlaží jsou koncipována tak, aby byla 

dispozičně otevřená. Z toho důvodu jsou výrazně omezeny svislé nosné konstrukce 

a narůstá tak rozpětí konstrukcí vodorovných. Jednotlivá podlaží se zároveň 

půdorysně mění a mezi sebou vytváří galerie. Výška budovy nad úrovní 1.NP 

dosahuje 41,62 m. Střecha je navržena jako plochá, pochozí a měla by vynášet celou 

tíhu opláštění.  

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Obr.1: Půdorys řešeného podlaží – 4.NP] [1] 

JÁDRO B 

JÁDRO C 

JÁDRO A 

P2 

P1 
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Svislé nosné prvky zde tvoří pouze 3 samostatná jádra z železobetonu. Šířky 

stěn jsou proměnné v rozmezí 200–600 mm. Jádra A a C vynášejí schodiště. Kromě 

toho půdorysně největší jádro A obsahuje výtahové šachty, veškeré sanitární a 

technické zařízení. Jádro B pak obklopuje průběžné šachty po výšce budovy. Mezi 

svislé konstrukce patří točitá schodiště ramene šířky 1,1 m, která jsou umístěna vždy 

v místě galerie a zavěšena na strop následného podlaží. Konstrukční výška běžného 

podlaží dosahuje 4,4 m.   

 

 
Vodorovné konstrukce jsou původně navrženy z dodatečně předpjatých 

průvlaků o rozměru 1900x1000 mm. Průvlak P1, centricky uložený na jádru B, 

je vyložen směrem k jádru C, ke kterému je připojen pomocí předpínací výztuže. 

Z tohoto důvodu je v okolí jádra rozšířen, a to na šířku 2400 mm. Na jádru A je pak 

uložen průvlak P2, který je lokálně zúžen na šířku 650 mm.  

V kolmém směru jsou vedeny předpjaté trámy, které překonávají světlé 

rozpětí 17,2 m a mimo jádro A přesahují průvlak P2 o délku 5,75 m. Na konci jsou 

pak vzájemně propojeny ztužidlem. Průřez stojiny trámu je 780x300 mm, výška 

desky 120 mm. Světlé rozpětí mezi trámy je pravidelné šířky 1,5 m. U okrajových 

trámů je pak výjimečně 1,05 m. 

 

 
[Obr.2: Průřezy prvků stropní konstrukce nad 3.NP] 
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Pro návrh stropní konstrukce byly uvažovány uvedené materiály. Stupeň 

prostředí je zvolen jako XC1.  Sortiment předpínacích výztuží a jejich komponentů je 

převzatý z katalogu firmy Freyssinet. [2] 

 

 

BETON C40/50 – XC1 

γc = 1,5 

fck = 40 MPa 

fcd = 
fck

γc

 =  
40

1,5
 = 26,67 MPa 

fctm = 3,5 MPa 

Ecm = 35 GPa 

εcu3 = 3,5 ‰ 

                [Obr.3: Pracovní diagram betonu – bilineární] [3] 

 

 

BETONÁŘSKÁ OCEL B500B 

γs = 1,15 

fyk = 500 MPa 

fyd = 
fyk

γs

 =  
500

1,15
 = 434,78 MPa 

ES = 200 GPa 

εyd =  
fyd

Es
 =  

434,78

200000
 = 2,17 ‰ 

                [Obr.4: Pracovní diagram betonářské oceli] [3] 

 

 

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ Y1860S7 – 15,7 

γp = 1,15 

fpk = 1860 MPa 

fp0,1k = 1640 MPa 

fpd = 
fp0,1k

γp

 =  
1640

1,15
 = 1426 MPa 

Ep = 195 GPa 

εpd =  
fpd

Ep
 =  

1426

195000
 = 7,31 ‰ 

                [Obr.5: Pracovní diagram předpínací oceli] [3] 
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Zatížení bylo stanoveno na základě ČSN EN 1991-1-1. [4] Kategorie pro užitné 

zatížení byla zvolena jako E1. Vzhledem k velikosti tohoto zatížení a charakteru 

podlaží nejsou dále uvažovány přemístitelné příčky jako součást užitného zatížení.  

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Vlastní tíha stropní konstrukce:     Generována softwarem 

Podlahy:       1,21 kN/m2 

Podhled:       0,2 kN/m2 

TZB:        0,5 kN/m2 

Tíha dobetonávky průvlaku P1:    6,25 kN/m 

Vlastní tíha schodiště:     Generována softwarem 

Schodišťové stupně:      1,96 kN/m2 

Zábradlí schodiště:      0,225 kN/m 

 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 

Užitné zatížení kategorie E1 – skladovací prostory: 7,5 kN/m2 

Užitné zatížení kategorie A – schodiště:   3,0 kN/m2 

 

KOMBINACE 

Kombinace byly provedeny dle normy ČSN EN 1990. [5] Ve výpočtových 

modelech se uplatňuje shodný princip rozdělení zatížení. V následující tabulce je 

uvedena struktura skupin zatěžovacích stavů. V modelech časově závislé analýzy 

jsou veškerá zatížení rozdělena do samostatných stavů dle času jejich aplikace na 

konstrukci. Na průvlacích a v prostorovém modelu je uváženo i nepravidelné 

rozmístění užitného zatížení.  

 

 
 

Kombinace 6.10a a 6.10b – MSÚ  

Σj≥1(γG,j * Gk,j) + γP * P + γQ,1 * ψ0,1 * Qk,1 + Σi>1(γQ,i * ψ0,i * Qk,i)  6.10a 

Σj≥1(ξj * γG,j * Gk,j) + γP * P + γQ,1 * Qk,1 + Σi>1(γQ,i * ψ0,i * Qk,i)   6.10b 

 

Charakteristická kombinace – MSP   

Σj≥1Gk,j + P + Qk,1 + Σi>1(ψ0,i * Qk,i)      6.14 

  

Kvazistálá kombinace – MSP  

Σj≥1Gk,j + P + Σi>1(ψ2,i * Qk,i)       6.16 

 

 

 

 

Skupina Druh skupiny Druh zatížení Popis

SZ1 Standard Stálé Stálé složky zatížení typu vlastní tíha, ostatní stálé atp.

SZ2 Výběrová Užitné Užitné zatížení kategorie E1

SZ3 Standard Předpětí Kabely předpínací výztuže, ekvivalentní zatížení

SZ4 Výběrová Užitné Užitné zatížení kategorie A
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Statická analýza konstrukce byla provedena v softwaru Scia Engineer 20. 

Tento program nedokáže počítat časově závislou analýzu (dále jen „TDA“) na 

prostorových úlohách [6], a proto je výpočet rozdělen mezi samostatné 2D modely 

a prostorový model. Dlouhodobé ztráty předpětí budou do prostorové modelu 

vneseny skrze součinitele δ, které sníží účinky předpětí v kombinačních rovnicích.  

 

 
Výsledky prutových modelů trámů a průvlaků posloužily k prvotnímu návrhu 

předpětí. Jejich statické schéma se v průběhu návrhu několikrát měnilo v závislosti 

na poznatcích z prostorového modelu. Podpory byly zadány jako idealizované.  

Dráha kabelů byla nejvíce ovlivněna otvory v prvcích, které musela 

respektovat. Změny předpětí byly odhadnuty pro všechny prvky shodně 10 % 

v případě ztrát krátkodobých i dlouhodobých. Předpětí bylo navrženo dle  

tří limitních podmínek. První dvě podmínky jsou uvažovány i pro čas t0, kdy beton 

dosahuje 7denní pevnosti. 

 

σ < fctm   pro charakteristickou kombinaci 

σ < -0,6 * fck  pro charakteristickou kombinaci 

σ < -0,45 * fck  pro kvazistálou kombinaci 

 

 
Upravené modely byly následně využity ke stanovení ztrát předpětí pomocí 

modulu TDA.  

 

 
[Obr.6: Model průvlaku P2 pro užití TDA]  

 

Časová posloupnost výstavby pro výpočet ztrát: 

1. Betonáž trámů a průvlaků (-7 dní); 

2. předepnutí průvlaků (0 dní); 

3. předepnutí trámů (0 dní); 

4. dobetonování dolního jádra, zalití kapes na P1, betonáž schodiště u P1 (5 dní); 

5. připnutí průvlaků P1 k dolnímu jádru, odstranění bednění pod celou 

konstrukcí (12 dní); 

6. dobetonování horních stěn (42 dní); 

7. betonáž schodiště nad trámy (102 dní); 

8. ostatní stálé zatížení (128 dní); 

9. proměnné zatížení (700 dní); 

10. životnost (18250 dní). 
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Uvedené fáze popisují výstavbu podlaží. Vzhledem k omezením programu 

nebylo možné některé z bodů pro oba typy prvků (trámy, průvlaky) zahrnout, např. 

dobetonování horních stěn. Zmíněny jsou pouze pro úplnost.  

Pro každý kabel byla stanovena průměrná ztráta předpětí a převedena na 

součinitel δ. Dále výsledky modulu TDA dávají přehled o deformaci jednotlivých 

prvků. Výsledky jsou pouze orientační, jelikož chování v prostorovém modelu 

nebude zcela stejné. Dostáváme ale přibližnou představu. 

 

 
[Obr.7: Deformace trámu T2.1 při užití TDA]  

 

 
[Obr.8: Deformace průvlaku P2 při užití TDA]  

 

 

 
K posouzení konstrukce stropu na mezní stavy byl vytvořen prostorový 

model. V programu Scia Engineer 20 bylo sestaveno 4. podlaží MSVK. Točitá 

schodiště byla nahrazena reakcemi ze samostatných modelů. Trámový strop mezi 

průvlaky je zadán jako nosníky T průřezu, které jsou tuhými rameny spojeny 

s průvlaky. Deska s žebry na excentricitě se na takovéto konstrukci ukázala poměrně 
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nečitelná z hlediska vnitřních sil, a proto byl uvažován uvedený typ modelování 

trámového stropu. 

 

 
[Obr.9: Prostorový model] 

 

Trámy, průvlaky, ztužení a stěnové prvky jsou vzájemně propojeny tuhými rameny, 

aby se zajistilo monolitické spolupůsobení. Excentrické uložení průvlaku P1 k jádru 

C bylo nahrazeno stejným způsobem. Stěny 3. a 4. NP jsou pak zakončeny 

idealizovanou tuhou podporou. 

 
[Obr.10: Prostorový model – vazby mezi prvky] 

 

Kabely byly v prostorovém modelu rozděleny do samostatných zatěžovacích stavů, 

kterým byly v kombinačních rovnicích přiřazeny příslušné součinitele δ pro simulaci 

dlouhodobých ztrát předpětí. Posouzení prvků proběhlo na takto vypočtené vnitřní 

síly. Lineární deformace stropní konstrukce s uváženými ztrátami předpětí odpovídá 

maximálnímu průhybu 10,5 mm. 
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[Obr.11: Deformace ve směru z předpjaté konstrukce] 

 

 Vnitřní síly na konstrukci byly ověřeny pro charakteristickou kombinaci 

pomocí zjednodušených metod.  

 

 
Pro posouzení byly vybrány 3 typické prvky. Kratší trám T1 o světlém rozpětí 

17,2 m a průvlaky P1 a P2.  

Z hlediska mezního stavu použitelnosti bylo ověřeno omezení napětí 

v betonu a v předpínací výztuži. Napětí v betonu bylo vykresleno po délce prvků 

v softwaru Scia Engineer 20. Místa s největší hodnotou napětí byla kontrolována 

výpočtem v MS Excel na ideálním průřezu. Hodnoty napětí v kabelech pro posouzení 

jsou převzaty z prutových prvků a výsledků TDA.  

V mezním stavu únosnosti byla ověřena únosnost v ohybu při působení 

předpínací síly a dále únosnost při kombinaci posouvající síly a kroucení. V případě 

trámu T1 byly hodnoty kroutících momentů Mx zanedbatelné, a proto byl posouzen 

pouze na smyk. U vybraných posudků byl ověřen mezní stav i pro čas t0. 

Průřezy prvků vyhověly na namáhání ohybem bez nutnosti doplnění 

betonářské výztuže. Navrženy byly alespoň pruty odpovídající minimální ploše 

vyztužení As,min. V případě trámu T1 byla navržena konstrukčně i smyková výztuž. U 

průvlaků již docházelo k nezanedbatelnému vlivu kroutících momentů a v důsledku 

toho byly na tyto účinky dimenzovány odpovídající výztuže ve formě třmínků a 

přídavných podélných prutů. 
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Součástí práce bylo navržení alternativního zastropení podlaží. Stanovena 

byla tato základní kritéria: 

• zachování výšky stropní konstrukce 1 m; 

• zachování polohy otvorů v nosných prvcích pro vedení VZT; 

• dosažení minimálních průhybů; 

• splnění mezního stavu únosnosti a použitelnosti. 

 Nejvhodnější volbou se zdálo být využití spřažené ocelobetonové desky díky 

kombinaci předností obou materiálů a schopnosti překlenout daná rozpětí.  

Navrženy byly průřezy IPE 750x196 jako náhrada dodatečně předpjatých 

trámů a dvojice profilu HEB 900 na místo průvlaků. Výška betonové desky byla 

snížena na 100 mm, kvůli dodržení původního návrhu. Stěny jádra C jsou pro tento 

případ protaženy tak, aby mohly průvlak P1 podepřít přímo. Změna byla provedena 

i v rámci pevností třídy betonu. 

 

BETON C30/37 – XC1    BETONÁŘSKÁ OCEL B500B   

γc = 1,5       γs = 1,15 

fck = 30 MPa      fsk = 500 MPa 

fcd = 
fck

γc

 =  
30

1,5
 = 20 MPa    fsd = 

fsk

γs

 =  
500

1,15
 = 434,78 MPa  

Ecm = 32 GPa      ES = 200 GPa 

εcu3 = 3,5 ‰      εyd =  
fyd

Es
 =  

434,78

200000
 = 2,17 ‰ 

     

KONSTRUKČNÍ OCEL S235    KONSTRUKČNÍ OCEL S355  

γM0 = 1,0      γM0= 1,0 

fy = 235 MPa      fy = 355 MPa 

fyd = 
fyk

γs

 =  
235

1,0
 = 235 MPa    fyd = 

fyk

γs

 =  
355

1,0
 = 355 MPa 

Ea = 210 GPa      Ea = 210 GPa    

 

Výpočtové modely byly vytvořeny pro trámy T1, T2.1 a pravou část průvlaku 

P2. Kontrola mezních stavů v případě trámů prokázala poměrně velkou rezervu. 

V případě průvlaku bylo nutné zvýšit pevnost oceli kvůli únosnosti v ohybu. I při užití 

ocelových průřezů s vysokou tuhostí a spřažení se ukázalo, že dochází k vyšším 

průhybům než v případě desky z předpjatého betonu. Dodatečně byl také vytvořen 

zjednodušený prostorový model bez účinků zatížení točitými schodišti. Stropní 

konstrukce v prostoru vykázala průhyb 63 mm. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

 

 
 

[Obr.12: Prostorový model ocelobetonového stropu] 

 

 

 
 

 

[Obr.13: Deformace ve směru z ocelobetonové konstrukce] 
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Úkolem práce bylo navrhnout a posoudit stropní konstrukci objektu MSVK. 

Projekt byl v rámci diplomové práce ve spoustě ohledů zjednodušen. Konstrukční 

detaily jako otvory, kotevní oblasti a excentrické uložení průvlaku P1 by vyžadovaly 

samostatné výpočetní SAT modely pro přesnější posouzení a návrh výztuže.  

Navržená úroveň předpětí by mohla být optimalizována pro snížení lokálních 

namáhání prvků, za předpokladu, že by se připustily tahové trhliny. Toto kritérium 

v práci alespoň zajistilo, že nebylo nutné opakovat návrh předpětí po výpočtu ztrát, 

jelikož u některých prvků byl překročen předpoklad 10% ztrát. 

Kvůli omezením softwaru Scia Engineer 20 bylo potřeba celkovou analýzu 

konstrukce přizpůsobit daným podmínkám. Spočtené ztráty modulem TDA jsou do 

prostorového modelu zaváděny jako průměrné hodnoty skrze redukční součinitele, 

což sice přiblíží hodnoty napětí, ale plně nerespektuje chování některých ztrát jako 

je závislost na poloze předpínací výztuže a průběhu vnitřních sil.  

Posuzované prvky předpjaté stropní konstrukce vyhoví na mezní stavy. Stejně 

tak je přijatelný průhyb konstrukce. Z výsledků TDA v kapitole 5.2 lze pozorovat 

výrazný vliv dotvarování na vzepětí do doby vnesení proměnného zatížení. Následně 

bude dotvarování zvyšovat průhyb.  Rozdíl je však větší na straně přírůstku vzpínání 

prvku, a tak je pravděpodobné, že výsledný průhyb bude menší než 10,5 mm.  

Oproti tomu se návrh alternativního řešení stropu ukázal z hlediska průhybu 

nevýhodný. Deformace je v tomto případě 6x větší. I když je splněna limitní 

podmínka, průhyb by mohl ovlivnit vzhled navazujících konstrukcí a funkčnost 

zařízení.  

K variantě předpjatého stropu byla zpracována výkresová dokumentace 

včetně výkresů výztuže dvou vybraných prvků. Armatura byla provedena 

v programu CADKON RCD. 

V práci by bylo dále možné pokračovat řešením již zmíněných detailů pomocí 

SAT modelů, drobnými úpravami kabelových drah v případě trámů či dimenzováním 

dalších prvků.  
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A   plocha, průřezová plocha  

Aa  průřezová plocha ocelového průřezu 

Ac   průřezová plocha betonu  

Ai   průřezová plocha ideálního průřezu  

Ak   průřezová plocha náhradního průřezu v kroucení  

As   průřezová plocha betonářské výztuže  

As,min   minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,max   maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

b   šířka průřezu  

bw  šířka stojiny 

beff  efektivní šířka průřezu 

c   navržené krytí výztuže 

cnom   jmenovitá tloušťka betonové krycí vrstvy  

cmin   minimální tloušťka betonové krycí vrstvy  

cmin,b  minimální tloušťka betonové krycí vrstvy – požadavek soudržnosti 

cmin,dur  minimální tloušťka betonové krycí vrstvy – podmínky prostředí 

Δcdev   povolená výrobní odchylka krycí vrstvy od nominální hodnoty  

Δcdur,y  přídavná odchylka z hlediska spolehlivosti 

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 

d   účinná výška průřezu 

dg   největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

e  excentricita 

Ea   modul pružnosti konstrukční oceli 

Ecm   sečnový modul pružnosti betonu  

Ep   modul pružnosti předpínací výztuže 

Es   modul pružnosti betonářské výztuže 

fbd   návrhové mezní napětí v soudržnosti  

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku  

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku  

fcm   průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fctm   průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu  

fctk   charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu  

fyk   charakteristická mez kluzu betonářské výztuže  

fpk  mez kluzu předpínací výztuže 

fp0,1k  smluvní mez kluzu předpínací výztuže 

fpd  návrhová hodnota napětí v předpínací výztuži  

fyd   návrhová mez kluzu betonářské výztuže  

Fa  návrhová hodnota síly v tlačené/tažená části ocelového průřezu 

Fc  návrhová hodnota síly v tlačené části betonového průřezu 

Fs  návrhová hodnota síly ve výztuži 

ΔFp  zbytková využitelná předpínací síla 

gk   charakteristická hodnota stálého zatížení  

gd   návrhová hodnota stálého zatížení  

Gk   charakteristická hodnota síly od stálého zatížení  
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Gd   návrhová hodnota síly od stálého zatížení  

h   výška průřezu  

hs   tloušťka desky 

hf  výška pásnice 

hw  výška stojiny 

h0   náhradní rozměr prvku  

I   moment setrvačnosti průřezu  

Ia   moment setrvačnosti ocelového průřezu  

Ic   moment setrvačnosti betonového průřezu 

Ii   moment setrvačnosti ideálního průřezu 

KZ  krátkodobé ztráty 

DZ  dlouhodobé ztráty  

l   délka 

Leff  efektivní rozpětí 

lb,rqd   základní kotevní délka  

lbd   kotevní délka  

lb,min   minimální kotevní délka  

l0   stykovací délka  

lo,min  základní stykovací délka 

Mx  ohybový moment kolem osy x 

My  ohybový moment kolem osy y 

MEd   návrhová hodnota působícího ohybového momentu 

Mpk  charakteristická hodnota momentu od předpětí 

Mpd  návrhová hodnota momentu od předpětí 

MTOT   součet návrhových hodnot momentu od předpětí a zatížení 

MRd   návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti  

MSÚ  mezní stav únosnosti 

MSP  mezní stav použitelnosti 

n  poměr tuhosti konstrukční oceli a betonu 

NEd   návrhová hodnota působící normálové síly  

MTOT   součet návrhových hodnot normálové síly od předpětí a zatížení 

NRd  návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti 

qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení  

qd   návrhová hodnota proměnného zatížení  

R  podporová reakce 

Si   statický moment plochy výztuže k těžišti ideálního průřezu  

s  skutečná osová vzdálenost mezi pruty 

smin  minimální dovolená světlá vzdálenost mezi pruty 

smax  maximální dovolená osová vzdálenost mezi pruty 

ss  maximální skutečná osová vzdálenost mezi pruty 

su  minimální skutečná světlá vzdálenost mezi pruty 

t  čas 

TDA  časově závislá analýza 

tef  tloušťka náhradního tenkostěnného průřezu v kroucení 

TEd  návrhová hodnota kroutícího momentu 

TRd,c  kroutící moment na mezi vzniku trhlin 
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TRd,max  kroutící moment na mezi únosnosti 

TRd,max  kroutící moment na mezi únosnosti výztuže proti kroucení 

uk  obvod střednice náhradního průřezu v kroucení 

VEd   návrhová hodnota působící posouvající síly  

VTOT  součet návrhových hodnot posouvající síly od předpětí a zatížení 

VRd,c   návrhová hodnota odolnosti ve smyku bez smykové výztuže  

Vmin   minimální návrhová hodnota odolnosti ve smyku  

VRd,s   návrhová hodnota smykové odolnosti se smykovou výztuží 

w  průhyb 

wlim  limitní průhyb 

x   poloha neutrální osy vůči tlačenému okraji průřezu 

z   rameno vnitřních sil 

ZS  zatěžovací stav 

α  součinitel vlivů 

αe   poměr modulů pružnosti betonářské výztuže a betonu 

β(t0)  součinitel vyjadřující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení 

βc(t,t0) součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení 

γc   součinitel spolehlivosti betonu  

γp   součinitel spolehlivosti předpínací výztuže 

γs   součinitel spolehlivosti betonářské výztuže  

γG   součinitel stálého zatížení  

γQ   součinitel proměnného zatížení  

δ  redukční součinitel ztrát předpětí 

εcu   mezní poměrné přetvoření betonu  

εyd   mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εs   poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εca   poměrné přetvoření betonu vlivem autogenního smršťování 

εcd   poměrné přetvoření betonu vlivem vysychání  

εcs   poměrné přetvoření betonu vlivem celkového smršťování 

εpd  mezní přetvoření předpínací výztuže 

εp,c  celkové přetvoření předpínací výztuže v MSÚ 

εp,z  základní přetvoření předpínací výztuže 

λ  součinitel definující účinnou výšku tlačené oblasti 

ρ   stupeň vyztužení 

σd  napětí v dolních vláknech 

σh  napětí v horních vláknech 

σp  normálové napětí v předpínací výztuži 

Ø   průměr výztuže, kanálku 

ϕ(t,t0)   součinitel dotvarování  

ϕ0   základní součinitel dotvarování  

ϕRH  součinitel vyjadřující vliv vlhkosti prostředí 

ψ  kombinační součinitel 
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