
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  

  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  
  

PŘEDPJATÁ STROPNÍ KONSTRUKCE NÁKUPNÍHO CENTRA 
THE PRESTRESSED FLOOR CONSTRUCTION OF THE SHOPPING CENTRE 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   Bc. ZUZANA MIECHOVÁ  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               doc. Ing. LADISLAV KLUSÁČEK, CSc. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
 
BRNO 2012                   



Diplomová práce  Leden 2012 
Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra  Brno 
A) Textová část  Bc. Zuzana Miechová 

VUT FAST, Ústav BZK  2 
     

 



Diplomová práce  Leden 2012 
Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra  Brno 
A) Textová část  Bc. Zuzana Miechová 

VUT FAST, Ústav BZK  3 
     

 



Diplomová práce  Leden 2012 
Předpjatá stropní konstrukce nákupního centra  Brno 
A) Textová část  Bc. Zuzana Miechová 

VUT FAST, Ústav BZK  4 
     

Abstrakt  
Cílem diplomové práce je návrh předpjaté stropní konstrukce nákupního centra. Jedná se  

o bodově podepřenou plnou desku s maximálním rozpětí polí 16,0*16,6 m. Konstrukce je navržena  

z dodatečně předpjatého betonu s použitím předpínací výztuže bez soudržnosti - 4-lanových 

monostrandů za použití podkladů firmy VSL SYSTÉMY (CZ) s.r.o. Součástí práce je rovněž 

zjednodušený návrh stropní konstrukce z ŽB, kterou podpírá mnohonásobně větší množství sloupů. Je 

provedeno srovnání obou typů stropních konstrukcí, uvedení výhod i nevýhod daných řešení. Statická 

analýza a výpočet vnitřních sil je proveden programem Nexis 32 3.60.15.  

  
Klí čová slova 
nákupní centrum, dodatečně předpjatá stropní konstrukce, předpínací systém VSL, 4-lanový 

monostrand, návrh předpínací výztuže, návrh betonářské výztuže, posouzení MSÚ a MSP, výkresy 

výztuží  

  
  
  
Abstract 

The aim of the Master´s thesis is to design the prestressed floor construction of the shopping 

centre. The construction is supported by the columns with the maximal span dimension 16,6 m.  

The design is made according to the VSL (VSL International Ltd.) slab system - post-tensioned slab 

prestressed by the unbonded system of 4 monostrand units. In the thesis there is also made a simplified 

design of the reinforced concrete floor construction supported with the bigger amount of the columns. It 

is made a comparison of the both types of the floor slabs and the evaluation of their advantages and 

disadvantages. The statical analysis and the calculation of the internal forces is assessed by the program 

Nexis 3.60.15 32.  

  
Keywords 
shopping centre, prestressed floor construction, VSL post-tensioning system, 4 monostrands units, 

design of the monostrands, design of the reinforcement, ultimate limit state, useability limit state, 

drawings  
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1. Úvod 

Cílem mé diplomové práce je navržení alternativy stropní konstrukce nákupního centra – 

Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava, kterou bude podpírat méně sloupů než konstrukci 

navrženou projektantem stavby. Princip redukce množství sloupů je založen na odstranění každého 

druhého sloupu z obou směrů konstrukce. V B3) Výkresová dokumentace jsou umístěny výkresy 

půdorysů obou typů stropní desky (V06 a V07). Zdvojnásobení rozpětí mezi sloupy vede na nutnost 

předepnutí stropní konstrukce oproti původnímu návrhu, který je zamýšlen z železobetonu. Popud 

k tomuto záměru je dán myšlenkou, že snížením množství sloupů je zvětšen volný prostor pod stropní 

konstrukcí sloužící jako garážová stání, je omezena možnost nárazu automobilů do sloupů a celý prostor 

je možné lépe využít a efektivněji rozmístit jednotlivá parkovací stání. 

 

2. Informace o objektu 

Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava je snahou investora o vytvoření objektu 

občanské vybavenosti v samé blízkosti centra města. Jde především o zhodnocení stávajícího 

architektonicky cenného komplexu pivovaru a objektu OD Breda & Weinstein připojením nových částí 

a tím vytvoření společenského centra sloužícího lidem z širokého okolí. Vizualizaci zamýšleného 

objektu je možné shlédnout na Obr. 1. 

 
Obr. 1 Vizualizase společenského centra Breda & Weinstein, Opava – převzato z [15] 

 
Navrhovaný komlex nákupního centra je tvořen jak stávajícími budovami, tak přistavenými 

novými objekty. Stávající objekty určují charakter novému komplexu, proto také geometrie je 

přizpůsobená právě jím. Uplatňuje se rovněž materiálová a tvarová rozdílnost mezi stávajícími a nově 
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navrženými stavbami. Nové stavby především umocňují význam stávajících a materiálovým řešením jim 

dávají vyniknout. Tvarové řešení viz Obr. 2. 

Komplex je založen na pilotách, nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový 

skelet doplněný nosnými železobetonovými stěnami, lokálně doplněný o ocelové konstrukce. Stropy  

u nově budovaných částí jsou zamýšleny jako železobetonové monolitické desky. 

Nově budované objekty jsou zamýšleny jako 6-ti podlažní (levá část) – 1PP, 1NP, 1 NP mezanin, 

2 NP, 3 NP, 4 NP a 5-ti podlažní (pravá část) – 1PP, 1NP, 2NP, 3NP, 4NP stavby - viz Obr. 3.  

 

 
Obr. 2 Tvarové řešení Společenského centra Breda & Weinstein – převzato z [15] 

Pozn. Hnědou barvou jsou vykresleny nové objekty, modrou stávající. 

 

Obr. 3 Řez objektem  – převzato z [15] 

 
3. Navrhovaná předpjatá stropní konstrukce 

3.1. Základní údaje 

Řešená stropní konstrukce se nachází v levé části nově budovaného objektu. Řeší se strop  

nad 1PP. 1PP – 1NP mezanin jsou podlaží sloužící k parkování vozidel návštěvníků, při návrhu stropní 

konstrukce je k této skutečnosti přihlíženo. 
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Jelikož je rozpětí levého objektu cca 50*80 m bylo nutné stropní konstrukci rozdělit na 2 

dilatační celky, aby bylo možné zanedbat účinky teploty a smršťování. V místě dilatace jsou umístěny 

zdvojené sloupy a zdvojené stěny – princip zobrazen na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Dilatace stropní konstrukce – převzato z [16] 
 

Návrh předpjaté stropní konstrukce se týká jednoho dilatačního celku a to toho nalevo z Obr. 5. 

  
0br. 5 Dilatační celky    Obr. 6 Rozmístění předpínacích vložek 

 
3.2. Obecné informace o stropní konstrukci      Obr. 7 Tvar sloupů 

Stropní konstrukce je navržena jako monolitická betonová deska o tl. 

380 mm, hlavní výztuží desky jsou dodatečně předpjaté nesoudržné 

předpínací vložky, vedlejší výztuž tvoří vložky betonářské. Stropní deska je 

téměř po celém obvodu podepřena souvislou železobetonovou stěnou o tl. 

350 mm, v místě dilatace je deska podepřena sloupem tvaru oválu viz Obr. 7 

a železobetnovou stěnou délky 21,9 m a o tl. 300 mm, tato stěna není 

průběžná z důvodu umožnění průjezdu aut. V místech, kde stěna chybí je strop podepřen pro zamezení 

vzniku nadměrných deformací železobetonovým trámem, jehož rozměry byly předběžně navrženy  

na 300*850 (š*v) mm. Stejné sloupy, jako je sloup na obvodu konstrukce, podpírají desku i v ploše, 

x 

y 
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celkové množství sloupů je 5 a tím rozdělují desku na jednotlivá desková pole o maximálním rozpětí 

16,0*16,6 m. Ve výkresu V07 v B3) Výkresová dokumentace je zakreslena popsaná geometrie.  

   

3.3. Zatížení působící na konstrukci 

Stropní konstrukce je zatížena stálým zatížením, které v sobě zahrnuje zatížení vlastní tíhou 

předpjaté stropní desky, zatížení skladbou podlahy z 1NP a příčkami z tvarovek Ytong P2-500, které 

v 1NP oddělují samotný prostor garáží od technických místností. 

Podlaha pokrývající nosnou konstrukci je určena k pojíždění vozidly. Před samotnou pokládkou 

podlahy je nutné, aby byly upraveny pracovní a dilatační spáry a v celé ploše konstrukce byla provedena 

penetrace. Na takto připravený povrch je možné položit vodotěsnou membránu a začít nanášet 

cementový potěr a finální krycí vrstvu, kterou je syntetická bezespará podlahovina. V prostoru garáží 

mají podlahy dle [12] mít minimální sklon 0,5 % směrem k podlahovým vpustím na odtok vody, z toho 

důvodu je nutné podlahu vyspádovat, spádovou vrstvou je v tomto případě cementový potěr. 

Pro zaručení bezproblémového odtoku vody bude ještě uvedena do provozu technická četa, která bude 

denně kontrolovat prostory garáží a případnou stojatou vodu odklízet. Skladba podlahy je uvedena 

v B2.1) Statický výpočet. 

Rovněž na konstrukci bude působit proměnné zatížení, které je dáno zatížením užitným. 

Parkovací stání jsou určena pro vozidla skupiny 1, kterými jsou dle [12] osobní automobily, motocykly, 

mopedy a jejich přípojná vozidla, vzhledem k tomuto faktu je možné užitné zatížení uvažovat pro 

kategorii F: dopravní plochy, tíha vozidla <= 30 kN. 

 

3.4. Charakteristika předpínacího systému 

3.4.1. Předpínací vložky 

Stropní konstrukce je navržena jako dodatečně předpjatá s nesoudržnými předpínacími vložkami, 

vložky jsou umístěny, jak ve sloupových pruzích, kde vytváří skryté průvlaky, tak v polích a to v obou 

na sobě kolmých směrech viz Obr. 6. Předpínací výztuž tvoří kabely složené ze svazků 3 nebo 4 

sedmidrátových lan typu Y 1968 S7-15,0-A, typ lan je navržen dle podkladů firmy Voestalpine Austria 

Draht GmbH. Materiálové charakteristiky lana jsou uvedeny v B1) Použité podklady. Při počátečním 

návrhu množnství lan, rozmístění lan po konstrukci, návrhu kotev a dalších náležitostí se vychází 

především z podkladů firmy VSL SYSTÉMY (CZ), s.r.o.. 

Jsou navrženy parabolické dráhy kabelů. Při návrhu dráh se vychází z předpokladů rozdělení 

momentů od vlastní tíhy po konstrukci. Návrh dráh je detailně popsán v B2.2) Průvodní zpráva  

ke statickému výpočtu. 

Jednotlivá lana jsou uložena v HDPE kanálcích injektovanými mazivem. 
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Přesné rozvržení kabelů v konstrukce viz VO2 - Výkres předpínací výztuže v B3) Výkresová 

dokumentace. 

 

3.4.2. Předpínání a zakotvení 

Napínání se děje na obou koncích kabelu, přičemž se provede nejdříve napínání kabelu z prvního 

konce na napětí 1552 MPa pro skryté průvlaky a 1503 MPa pro mezisloupové pruhy, poté se z druhého 

konce kabel dopne na stejné napětí jako při napínání z konce prvního. 

Před napínáním se na kabel osadí kotevní objímka a klínky a pro osazení montážního zařízení se 

na konce lan osadí kovové montážní špičky. 

Pro předpínání se použije předpínací zařízení ZPE 23 FJ, typ I – viz Obr. 8, popř. ZPE 7A, typ 

III. Samotné napínání je provedeno řádně proškolenými pracovníky. Napínání se provádí v souladu 

s ČSN 732401 „Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu“. 

Při naběhnutí požadované předpínací síly v kabelu se pro dosažení rovnoměrného zakotvení 

pramenců v kotevní objímce sníží tlak v lisu. Pokluz v kotevní objímce je uvažován hodnotou 3 mm. 

Pro kotvení jsou použity aktivní kotvy VSL typ SO 6-4 – viz Obr.9. 

 

 
Obr. 8 Napínací lis 

 

 
Obr. 9 Aktivní kotvení VSL typ SO 6-4 
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3.5. Vyztužení stropní konstrukce betonářskou výztuží 

Betonářská výztuž je navržena v místech, kde součet návrhových momentů od všech složek 

zatížení a momentů od předpětí přesáhne moment na mezi únosnosti při posuzování mezního stavu 

únosnosti při namáhání osovou silou a ohybem. Návrh je proveden v B2.1) Statický výpočet. 

Pokud není přesažen moment na mezi únosnosti je dostačující vyztužení pouze předpínacími 

vložkami a betonářská výztuž se umístí jen na základě minimálních požadavků z hlediska konstrukčních 

zásad. 

Na základě vyšetřování mezního stavu únosnosti při námáhání smykem na protlačení je zjištěna 

nutnost navržení smykové výztuže – jsou voleny smykové trny na protlačení – Schöck Bole O, montážní 

list se zakreslením pokládky viz B1) Použité podklady. Návrh proveden v B2.1) Statický výpočet. 

Rozmístění betonářské výztuže k zachycení působících normálových sil a momentů je zakresleno 

na výkrese V03 Výkres horní betonářské výztuže a schématu S01 Schéma dolní betonářské výztuže 

v B3) Výkresová dokumentace. V případě veškeré dolní betonářské výztuže se jedná pouze o výztuž 

konstrukční, jsou navrženy øR14/300 jak pro směr x, tak y, alternativou by bylo vyztužení kari sítí 

ø10/150/150. Smyková výztuž na protlačení uvedena na samostatném výkresu V04 v téže části. 

 

4. Železobetonová stropní konstrukce 

4.1. Základní údaje 

Jedná se o konstrukci navrženou projektantem stavby a zamýšlenou realizovat na strop nad 1PP 

v místě garážových stání, tak jak je tomu s navrhovanou alternativou předpjaté stropní konstrukce. 

Konstrukci je rovněž nutno oddilatovat. 

Jelikož nejsou o této konstrukci poskytnuty informace ohledně jejího vyztužení na mezní stav 

únosnosti při ohybu, je betonářská výztuž předběžně navržena, aby bylo možné v závěru tohoto 

dokumentu provést porovnání s konstrukcí předpjatou. Návrh betonářské výztuže je realizován na levou 

část dilatované desky, stejně tak, jak tomu je u desky předpjaté. 

 
4.2. Obecné informace o stropní konstrukci            Obr. 10 Tvar sloupů 

 Stropní konstrukce je navržena jako monolitická betonová deska 

o tl. 280 mm, hlavní výztuží jsou betonářské vložky. 

 Železobetonová stropní deska je podepřená stejným způsobem jako deska 

předpjatá, jen s vyjímkou počtu a rozměrů sloupů a výšky ztužujícího trámu. Tedy 

po celém obvodu je deska podepřena souvislou železobetonovou stěnou o tl. 350 

mm, v místě dilatace je deska podepřena 3 sloupy tvaru oválu viz Obr. 10 a 

železobetnovou neprůběžnou stěnou délky 21,9 m a o tl. 300 mm. V místech, kde stěna chybí je strop 
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podepřen železobetonovým trámem o rozměrech 300*650 (š*v) mm. Stejné sloupy, jako je sloup  

na obvodu konstrukce, podpírají desku i v ploše, celkové množství sloupů je 39, maximálním rozpětí 

deskových polí je 8,0*8,3 m. Ve výkresu V06 v B3) Výkresová dokumentace je zakreslena popsaná 

geometrie.      

   
4.3. Zatížení působící na konstrukci 

Jedná se o stejné účinky zatížení, jaké byly aplikovány na předpjatou stropní desku. 

 

4.4. Betonářská výztuž                

Ve stropní desce je navržena betonářská výztuž na účinky ohybu, schéma výztuže je uvedeno 

v B1) Použitých podkladech, jedná se o schémata S02-S05.  Výztuž je navržena jen předběžně pro účely 

ekonomického shodnocení – předběžný návrh vyhodnocen programem Recoc, jednotlivé výkazy 

výztužných profilů jsou uvedeny u schémat. 

Betonářská výztuž na účinky smyku při protlační nebyla navrhována. 

 

5. Srovnání jednotlivých řešení 

5.1. Geometrie 

5.1.1. Množství, plocha, obvod a objem sloupů 

Pro ŽB konstrukci je v posuzované stropní části umístěno 39 sloupů, v případě předpjaté stropní 

konstrucke je toto množství rapidně sníženo a to na pouhých 6. Pokud je vzato v úvahu množství sloupů 

pro oba dva dilatační celky, tak by množství sloupů pro případ ŽB desky činilo 72 a předpjaté 13, což 

znamená snížení počtu sloupů o 81,9 % u předpjatého stropu. 

Z hlediska celkové plochy, kterou sloupy půdorysně zaujímají v obou dilatačních celcích, by to 

v případě ŽB stropní desky bylo 17,7 m2 , u předpjaté pak 13,3 m2, což je pro předpjatou o 26,6 % méně. 

Obvod 1 sloupu u ŽB desky je roven 1,9 m, celkový obvod všech 72 sloupů pak 136,8 m,  

pro předpjatou stropní desku číní obvod 1 sloupu 3,6 m, celkový obvod všech 13 pak 46,8 m.  

U předpjaté stropní desky došlo tedy ke snížení celkového obvodu sloupů o 65,8 %. 

Objem betonu pro 1 sloup u ŽB desky činí 6,08 m3, celkové množství objemu betonu  

pro všechny slopupy v 1PP pak 437,8 m3 při výšce podlaží 3,2 m. Pro předpjatou stropní desku je objem 

betonu připadající na 1 sloup roven 11,5 m3 a pro všechny sloupy je dán hodnotou 149,8 m3, tj.  

o 65,8% méně. 

Přehled výsledků v Tab. 1. 
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 Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Množství sloupů [-] 13 72 

Množství sloupů [%] 18,1 100 

Půdorysná plocha sloupů [m2] 13,3 17,7 

Půdorysná plocha sloupů [%] 73,4 100 

Obvod sloupů [m] 46,8 136,8 

Obvod sloupů [%] 34,2 100 

Objem sloupů [m3]] 149,8 437,8 

Obvod sloupů [%] 34,2 100 

 

Tab. 1 Srovnání sloupů 

 
Obr. 11 Předpjatá stropní konstrukce 

 
Obr. 12 Železobetonová stropní konstrucke 
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5.1.2. Tloušťka stropní desky 

Tloušťka předpjaté stropní desky činí 380 mm a ŽB 280 mm. To je navýšení o 100 mm 

pro předpjatý strop vůči stropu ŽB. Co se týče celkového spotřebovaného objemu betonu, tak u ŽB 

desky je tomu 1197,3 m3 a u předpjaté 1624,8 m3, tedy o 427,5 m3 více betonu je nutno použit  

pro vybudování desky předpjaté, v procentuálním vyjádření je to navýšení o 35,7 %. 

Přehled výsledků v Tab. 2. 

 

 Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Tloušťka [mm] 380 280 

Tloušťka [%] 135,7 100 

Objem desky [m3] 1624,8 1197,3 

Objem desky [%] 135,7 100 

Tab. 2 Tloušťka a objem stropní desky  

 

5.1.3. Maximální rozpětí deskových polí 

Maximální rozpětí deskového pole pro případ předpjatého stropu je rovno 16,6*16,0 m, 

maximální rozpětí deskového pole pro případ ŽB je 8,3*8 m. Toto znamená navýšení rozpětí pro každý 

směr o 100% u desky předpjaté. 

Přehled výsledků v Tab. 3. 

 Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Rozpětí [mm] 16,6*16,0 8,3*8,0 

Rozpětí [%] 200 100 

Tab. 3 Rozpětí maximálního pole desky 

 

V příloze B3) Projektová dokumentace jsou uvedeny výkresy V06 a V07 s půdorysy 

jednotlivých typů řešení, z půdorysů je zřejmé rozmístění a rozměry sloupů a rozpětí jednotlivých polí 

desky pro oba dilatační celky. Z Obr. 11 a Obr. 12 je patrné rozmístění sloupů pro řešený dilatační celek. 

 

5.2. Parkovací stání 

 Dle [12] je minimální šířka parkovacího stání pro vozidla skupiny 1 rovna 2,4 m,  minimální 

délka 4,5 m a minimální šířka komunikace je určena na 6,0 m.  V řešeném případě jsou stání navržena 

2,4*5,3 m a šířka komunikace v nejuzších místech splňuje noremní předpis. 
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Pro takto navržené rozměry stání vzrostlo snížením množství sloupů množství parkovacích míst 

ze 139 na 155, tedy došlo k navýšení o 11,5 %. 

Návrh rozmístění pro oba typy stropní konstrukce je uveden na výkresech V08 a V09 v části B3) 

Projektová dokumentace. 

 

5.3. Množství výztuže 

Srovnání zde provedeno jen pro betonářskou výztuž zachycující ohyb, smyková výztuž desek či 

distanční se v tomto případě nebere v úvahu. 

Pro oba typy stropní konstrukce byl určen výkaz betonářské výztuže dle vykreslení jednotlivých 

výztužných oblastí v programu Recoc. Přehled a množství výztuže uveden v Tab. 4. 

 

 Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Profil [mm] 12 14 20 8 12 20 

Hmotnost [t] 3,57 22,7 2,53 0,37 22,03 12,41 

Celkem [t] 28,8 34,81 

Navýšení o 15 % [t] - 5,22 

Celkem [t] 28,8 40,03 

Tab. 4 Množství betonářské výztuže 

 

Jelikož je stropní konstrukce z ŽB navrhována jen předběžně, je nutno zohlednit výztuž nutnou 

na přesahy jednotlivých prutů, z tohoto důvodu je u železobetonového stropu zavedeno 15% navýšení 

dostatečně zohledňující tuto skutečnost. 

U přepjaté konstrukce je nutno rovněž k tonáži betonářské výztuže započítat i výztuž předpínací, 

výpočet hmotnosti proveden s průměrnými délkami lan, proto i v tomto případě se zavádí 15% navýšení 

tonáže. Po 15% navýšení činí hmotnost lan předpínací výztuže v dané konstrukci 29,67 t. Tedy celková 

tonáž oceli: 

ŽB stropní deska – 40,03 t. 

Předpjatá stropní deska – 58,47 t. 

 

 Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Množství [t] 58,5 40,0 

Množství [%] 146,2 100 

Tab. 5 Shrnutí daného množství 
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Z tabulky je zřejmé, že předepnutím konstrukce se navýšila tonáž oceli 1,5-krát. 

 

5.4. Ekonomické shodnocení 

Cenová kalkulace provedena pro řešenou část stropní konstrukce, objem ŽB stropu činí 583,6 m3 

a předpjaté stropní konstrukce  792,0 m3. Cena za 100 m3 betonu uvažována 272 575 Kč viz [21]. 

Pro betonářskou výztuž se uvažuje jednotná cena a to 15 Kč/kg viz [19] a [20]. 

Pro předpínací výztuž se vychází z cenové nabídky firmy Freyssinet, cenová nabídka doložena 

v B1) Použité podklady. 

Cena 1 kg předpínací výztuže včetně započítání hodnoty kanálku činí 36,5 Kč. Jedna kotva je 

oceněna na 500 Kč, v konstrukci se počítá s 275 kusy kotev. Cena jednotlivých stropů uvedena v Tab. 6. 

 

Cena 

[K č] 

Předpjatá stropní 

deska 

ŽB stropní deska 

Betonářská výztuž 432 000 600 045 

Předpínací výztuž 1 082 955 - 

Kotvy  137 500 - 

Beton 2 158 794 1 591 838 

Celkem 3 811 249 2 191 883 

Celkem [%] 173,9 100 

Tab. 6 Cenové shodnocení stropních konstrukcí 

 

6. ZÁVĚR 

6.1. Porovnání stropních desek 

Z výše uvedených kalkulací vyplývá, že původní záměr, kterým byla snaha o navýšení volného 

prostoru a zefektivnění plochy pro rozmístění garážových stání byl splněn, snížením počtu sloupu se 

volná plocha garáží navýšila, kdy plocha zabíraná sloupy se snížila cca o ¼ z původní. Množství 

parkovacích stání vzrostlo o 11 %, rovněž snížením počtu sloupů klesla pravděpodobnost možného 

nárazu automobilu do konstrukce sloupu. Pokud uvažujeme navýšení objemu betonu u předpjaté stropní 

konstrukce, měli bychom brát v úvahu i objem sloupů, po takovéto kalkulaci je možné konstatovat, že 

objem betonu v obou typech konstrukcí si je téměř roven. Rovněž výpočet tloušťky sloupu u předpjaté 

stropní konstrukce byl proveden jen předběžně, což opět vede na možné snížení objemu betonu  

po přesném určení rozměrů. 

Rozpětí, na které je předpjatá stropní konstrukce navržena je mnohem větší než je možné 

překlenout deskovou konstrukcí z železobetonu, toto je velkou výhodou v případě, kdy si ceníme 
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především volného prostoru a relativně tenkých stropních konstrukcí. Ovšem nutné je vzít v potaz, že 

cena za vyztužení takto navržené konstrukce rapidně vzroste, v řešeném případě více než 1,7-krát (bez 

uvažování ceny sloupů). Je tedy vždy na investorovi, pro kterou variantu se rozhodne a zda výhody, 

které plynou z návrhu předpjaté konstrukce jsou natolik významné, že je ochoten zaplatit vyšší cenu. 

Samozřejmě výše uvedené kalkulace byly provedeny jen předběžně a s nedostatečnou znalostí 

všech okolních vlivů promítajících se do ceny, avšak myslím si, že pro představu přibližného shodnocení 

je provedená kalkulace dostačující. 

 

6.2. Shrnutí 

Předpjatá stropní konstrukce je navržena na velká rozpětí v obou směrech, která se běžně tímto 

typem stropní konstrukce neřeší, proto bylo desku nutné významně předepnout. Nejvíce kritickými 

místy pro vyztužení byly oblasti and sloupy, kde hodnoty návrhových momentů dosahovaly vysokých 

hodnot. Rovněž atypičnost tvaru konstrukce nesnižovala náročnost při vyrovnávání momentů od vlastní 

tíhy opačným momentem od ekvivalentního zatížení parabolickýh lan. Při řadě posudků, jak už  

při vyšetřování mezního stavu únosnosti či použitelnosti konstrukce vykazovala anomálie, a proto bylo 

nutné opět uvažovat nad jinými možnými lepšími řešeními. Jako cvičný příklad byla konstrukce ideální 

pro detailní prozkoumání problematiky předpínaných deskových stropů. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL Ů 

Latinská písmena 

A  plocha 

a  pořadnice k těžišti 

Ac  plocha betonu 

Ap1  plocha 1 předpínacího lana 

Ap1  plocha všech lan 

Ast  plocha betonářské výztuže 

Asw  plocha třmínku 

c  betonová krycí vrstva 

cnom  nominální hodnota betonové krycí vrstvy 

e  excentricita lana od těžiště průřezu 

Ecm sečnový modul pružnosti betonu 

Ep  modul pružnosti předpínací výztuže 

Es  modul pružnosti betonářské výztuže 

Fcc  výslednice v tlaku betonu (vnitřní síla) 

fcd návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v tahu  

fpd  návrhová hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

fpk charakteristická hodnota pevnosti v tahu předpínací výztuže 

fpk0,1 smluvní mez kluzu předpínací výztuže 

Fs  výslednice v tahu v betonářské výztuži (vnitřní síla) 

fyd  návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

gd  návrhová hodnota stálých složek zatížení 

gk  charakteristická hodnota stálých složek zatížení 

h  výška stropní desky 

I moment setrvačnosti 

l  rozpětí pole 

lbd  kotevní délka 

Md návrhový moment od všech složek zatížení (obálka 6.10a a 6.10b) 

Mk charakteristická hodnota momentu od všech složek zatížení (6.14b) 

Mpm~  moment od předpětí v čase t~ 
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Mpm0  moment od předpětí v čas t0 

MRd  moment na mezi únosnosti 

Mvlastní tíha  moment od vlastní tíhy konstrukce 

Mψ2,Q kvazistálá hodnota momentu od všech složek zatížení (6.16b) 

ø  profil, průměr výztužné vložky  

Pm~  normálová síla od předpětí v čase t~  

Pm0  normálová síla od předpětí v čase t0 

Pm0,max maximální hodnota síly v předpínací výztuži po vnesení předpětí do betonu 

Pmax  maximální předpínací síla v předpínací výztuži během předpínání 

qd  návrhová hodnota proměnného zatížení 

qk  charakteristická hodnota proměnného zatížení 

s  osová vzdálenost mezi vložkami 

S  plocha řešené části 

sn  světlá vzdálenost mezi vložkami 

u  průhyb konstrukce 

uf  maximální dovolený průhyb 

VEd  posouvající síla 

wk  šířka trhliny 

wmax  maximální dovolená šířka trhliny 

zcc  vzdálenost výslednice v tlaku v betonu od těžiště betonové části průřezu 

zp  vzdálenost výslednice v předpínací výztuže od těžiště betonového průřezu 

 

Řecká písmena 

αe poměr modulů pružnosti oceli a betonu 

γc dílčí součinitel vlastností materiálu pro beton 

γp  dílčí součinitel materiálu pro předpínací výztuž 

γs  dílčí součinitel vlastností materiálů pro ocel 

∆Fp  „zbytková“ síla 

∆σp,ULS  „zbytková“ únosnost 

∆σpc  ztráta předpětí dotvarováním betonu 

∆σpep ztráta předpětí postupným napínáním 

∆σpr  ztráta předpětí relaxací předpínací výztuže 

∆σpr+ps+pc  dlouhodobé ztráty celkem 

∆σpr
cor redukce ztráty předpětí od relaxace předpínací výztuže podržením napětí při předpínání 
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∆σps ztráta předpětí smršťováním betonu 

∆σpw  ztráta předpětí pokluzem 

∆σpµ  ztráta třením 

εcu3 mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

εp  poměrné přetvoření předpínací výztuže 

εs  poměrné přetvoření betonářské výztuže 

ρs  stupeň vyztužení 

σA
p0,x napětí po ztrátách třením při napínání z konce A v místě x 

σcs  napětí v betonu v přilehlých vláknech k výztuži 

σd  napětí v dolních vláknech betonu 

σE
p0,x  napětí po ztrátách třením při napínání z konce E v místě x 

σh  napětí v horních vláknech betonu 

σp,max  maximální přípustné napětí v předpínací výztuži během předpínání 

 σpa  napětí v čase zakotvení, po krátkodobých ztrátách 

σpm~  napětí na konci životnosti konstrukce 

σpm0  napětí v čase zakotvení, po krátkodobých ztrátách 

σpm0,max  maximální přípustné napětí v předpínací výztuži po vnesení předpětí do betonu 

σs  napětí ve výztuži 

φ(~,t0)  součinitel dotvarování 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

OD obchodní dům 

tl. tloušťka stropní desky 

ŽB železobeton 

ČSN EN převzatá (harmonizovaná) Evropská norma 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 

Tab. tabulka 

Obr. obrázek 

popř. popřípadě 
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SEZNAM PŘÍLOH 

B1) Použité podklady 

B2.1) Statický výpočet 

B2.2) Průvodní zpráva ke statickému výpočtu 

B3) Výkresová dokumentace 

 


