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Abstrakt�
Bakalá�ská práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové, lokáln� podep�ené stropní 
desky parkovišt� a nájezdové rampy, vypracováním výkresu tvaru a výztuže �ešené 
konstrukce. Sou�ástí práce je i teoretická �ást zabývající se opat�eními p�i vestavb� do 
proluky. Výpo�et vnit�ních sil byl proveden v programu SCIA Engineer ve dvou r�zných 
modelech. Dále byl proveden i kontrolní výpo�et zjednodušenou metodou sou�tových 
moment� a výsledky byly porovnány. �
�
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posouvající síla, výztuž, dimenzování �
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Abstract�
Bachelor thesis describes the design and assessment of monolithic concrete, locally supported 
roof structures of parking place and ramp, elaboration of shape and reinforcemenet drawings 
of selected structural element. The work also includes the teoretical part dealing with 
measures for buildings located in the gap. Calculation of internal forces was performed by 
komputer program SCIA Engineer in two different models. It was control by simplified 
method of summary moments and results were compared.  
�
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1. ÚVOD

V první �ásti bakalá�ské práce je charakterizována konstrukce jako celek z hlediska 

použitých materiál�, konstruk�ního systému, rozm�r� a umíst�ní. Je zde také uveden základní 

technologický postup provád�ní a jednoduchý výkaz navržených prvk�. 

V teoretické �ásti jsou stru�n� popsány možné opat�ení p�i vestavbách do proluk, 

zp�soby namáhání a možných porušení základových konstrukcí a druhy pažení stavebních 

jam. Je zde uveden základní statický návrh pro posouzení mikropilot, které jsou v prostorách 

proluky nejvíce užívaným stabiliza�ním prvkem.  

 Druhá �ást se již zabývá popisem návrhu �ešené konstrukce parkovišt� a nájezdové 

rampy a porovnáním výsledk� z jednotlivých model� zpracovaných v programu SCIA 

Engineer. Sou�ástí práce jsou i výkresy tvaru a navržených výztuží. 

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

V této technické zpráv� je uveden popis všech základních konstrukcí �ešeného objektu 

parkovišt� a k n�mu navazující nájezdové rampy. Je zde také stru�n� popsána technologie 

provád�ní a d�ležité detaily pro realizaci stavby. 

2.1. Konstruk�ní systém 

Jedná se o jednopodlažní objekt umíst�ný mezi administrativní budovou a nákupním 

centrem, který slouží jako parkovišt�. Jde tedy o stavbu umíst�nou v proluce. Systém je 

tvo�en železobetonovou deskou tlouš�ky 300 mm, železobetonovými kruhovými sloupy o 

pr�m�ru 300 mm a ztužující podp�rnou st�nou tlouš�ky 300mm. Konstruk�ní výška je 2,5m. 

P�íjezdová rampa je od desky parkovišt� a ostatních konstrukcí dilata�n� odd�lena a má 

tlouš�ku 200mm. Plochu parkovišt� tvo�í základní vnit�ní pole o rozm�rech 4,8 x 3,9m a 7,0 x 

4,8m a konzolovité vyložení krajních polí. Celkový rozm�r je 17,6 x 31,3metr�. Objekt není 

zast�ešen a nachází se v lokalit� m�sta Brna. 

2.2. Geologické pom�ry

V daném území byl proveden inženýrsko-geologický pr�zkum, z jehož výsledk� by 

vycházel návrh základové konstrukce. V míst� objektu parkovišt� byly provedeny dv� sondy, 

ze kterých byla ur�ena zemina v míst� základové spáry. Jde o zeminu F5-ML o Rdt=150kPa 

v rozsahu celého objektu.  
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2.3. Založení objektu 

Objekt je založen na základové desce, jejíž dimenzování není p�edm�tem tohoto 

statického výpo�tu. Protože se ale jedná o stavbu umíst�nou v proluce, je d�ležité posoudit 

vliv založení na již stávající základy a jejich vzájemné ovlivn�ní. 

2.4. Stropní konstrukce 

Konstrukce stropu je provedena jako bodov� podep�ená deska bez ztužujících trám� a 

skrytých hlavic. Deska je spádovaná ve sklonu 1,5-2% pro odvod vody pomocí vtok�. 

Pr�m�rná tlouš�ka desky je stanovena na 300mm. Na spádové vrstv� je provedena povrchová 

tenkovrstvá úprava ze Sika CarDeck Elastic o tlouš�ce 5mm. P�dorysné rozm�ry desky jsou 

17,6m x 31,3m. Rozm�ry jednotlivých polí jsou r�zné v obou sm�rech. Po�et polí v kratším 

sm�ru je 5, v delším sm�ru 8. T�ída betonu byla zvolena C 35/45 vzhledem ke st�ídav�

mokrému a suchému prost�edí. Použitá ocel je pevnostní t�ídy B500. Dimenzování je 

provedeno na zatížení od vlastní tíhy desky, uloženého schodišt�, sn�hu a na nahodilé zatížení 

vozidly s tíhou do 30 kN.  

Výztuž je vázána v pravoúhlém systému dle výkres� výztuže. P�i horním povrchu jsou 

navrženy profily R12 a R14, které jsou dopln�ny konstruk�ní výztuží profilu R10 v oblasti 

nulových záporných moment�. Výztuž p�i spodním povrchu je uprost�ed nejv�tšího pole 

z profilu R12, ostatní výztuž je vzhledem k velmi malým ohybovým moment�m pouze 

konstruk�ní a je navržena na minimální stupe	 vyztužení. Výztuž je ukládána v hlavním 

rastru po 200mm. Stykování p�esahem je provedeno dle konstruk�ních zásad v závislosti na 

sv�tlém rozp�tí p�íslušného pole. Minimální krytí bylo pro t�ídu prost�edí XD3 stanoveno na 

60mm.  

Smyková výztuž proti protla�ení byla navržena profilu R6 ve tvaru kruhových smykových 

žeb�í�k�. Jejich tvar je r�zný podle umíst�ní sloupu, viz výkres horní výztuže. 

Výztuž proti �et�zovému z�ícení byla navržena ze t�ech profil� R16. Stykování bude 

provedeno v délce minimáln� 850mm, viz výkres dolní výztuže. 

Distan�ní podložky byly navrženy od firmy Dis Tech, pro spodní výztuž typ DRUWELL 

s požadovaným krytím 60mm. Podložky pro horní výztuž ve tvaru žeb�ík� délky 2m a výšky 

110mm typu DISTA.  
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2.5. Nájezdová rampa 

Nájezdová rampa tvo�í samostatný dilata�ní celek a je podporována dv�ma 

železobetonovými kruhovými sloupy o pr�m�ru 300mm a st�edovou zdí tlouš�ky 300mm. 

Rampa byla dimenzována na mezní stav únosnosti. Deska je železobetonová, tlouš�ky 

200mm a je opat�ena povrchovou tenkovrstvou úpravou Sika CarDeck Elastic o tlouš�ce 

5mm. T�ída betonu byla zvolena C 35/45 vzhledem ke st�ídav� mokrému a suchému 

prost�edí. Použitá ocel je pevnostní t�ídy B500. Dimenzování je provedeno na zatížení od 

vlastní tíhy desky, sn�hu a nahodilé zatížení vozidly s tíhou do 30 kN. Výztuž je vázána 

v pravoúhlém systému dle výkres� výztuže rampy. P�i horním povrchu jsou nad podporovou 

zdí navrženy profily R8, které jsou dopln�ny rozd�lovací výztuží profilu R6. Hlavní nosná 

výztuž p�i spodním povrchu je z profilu R8, rozd�lovací R6. Smyková výztuž není nutná. 

Minimální krytí pro t�ídu prost�edí XD3 bylo stanoveno na 60mm. Distan�ní podložky pro 

spodní výztuž byly navrženy typu DRUWELL s požadovaným krytím 60mm, pro horní 

výztuž typu DISTA výšky 50mm. Mezi konstrukci rampy a desky se vloží dilata�ní lišta, 

která zajiš�uje realizaci dilata�ní spáry. 

2.6. Sloupy 

Sloupy jsou navrženy kruhového pr��ezu o pr�m�ru 300mm. V dolní �ásti sloupu je 

do výšky 1m nad podlahu realizována ochrana sloup� nát�rem Sikagard 550W Elastik pro 

p�eklenutí trhlin. Posouzení a návrh sloupu nejsou p�edm�tem tohoto statického výpo�tu. 

2.7. Schodišt�

Schodišt� je provedeno jako železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými 

stupni. Posouzení a návrh schodišt� není p�edm�tem tohoto statického výpo�tu. 

2.8.  Materiály

Beton:   C 35/45 

Ocel:   B500 

Navržené profily: Ø 14mm, Ø 12mm, Ø 10mm , Ø 8mm, Ø 6mm 

T�ída prost�edí: XD3 

Konstruk�ní t�ída: 4 
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2.9. Podmínky pro provád�ní 

Bedn�ní musí být dostate�n� tuhé tak, aby vyhovovalo požadavk�m na maximální 

povolené odchylky i po provedení betonáže. P�ed samotnou betonáží je nutné provést 

kontrolu uložené výztuže. Ukládání betonu do bedn�ní musí probíhat tak, aby nedošlo 

k rozmíšení jednotlivých betonových složek a kvalita betonu byla stejná ve všech �ástech 

konstrukce. Po uložení betonu je nutné sm�s zhutnit a zbavit jí vzduchových pór� a 

kontrolovat tlouš�ku krytí. 
erstvý beton je nutné ošet�ovat, p�edevším zajistit dostate�nou 

vlhkost na povrchu kropením po dobu 7-10dn�. Betonáž nesmí být provád�na za teplot 

nižších než 5 C. Odbed	ování je možné provád�t u sloup� a st�n po nabytí 70% požadované 

pevnosti po 28dnech. U stropních desek po nabytí alespo	 75% požadované pevnosti s tím, že 

po dobu dalších 20 dn� musí být podep�ena bodov� v rozte�i 3x3m.  

3. OPAT�ENÍ P�I VESTAVB� DO PROLUKY

3.1. Zp�soby namáhání a porušení 

P�i stavbách v proluce je nejd�ležit�jší zajistit základové konstrukce stávajících i 

nových objekt� tak, aby nedošlo k poškození, nestejnom�rnému sedání nebo dokonce ke 

zhroucení základ�. Ty jsou v�tšinou zna�n� excentricky namáhány od nosných st�n nebo 

sloup� t�sn� p�istav�ných k sousední stavb�. Zemina pod základem je zat�žována z obou 

objekt� zárove	 a musí toto zatížení, které je �asto �ádov� v desítkách meganewton�, 

bezpe�n� p�enést. P�ekro�ení únosnosti zeminy zap�í�iní sedání obou základ�, což se projeví 

prasklinami ve zdech a stropních konstrukcích. Vzdálenost, po kterou se oba základy 

ovliv	ují, lze ur�it podle roznášecího úhlu zeminy, který závisí na druhu a vlhkosti zeminy. U 

základ� umíst�ných t�sn� vedle sebe je výchozím bodem zajišt�ní stejné hloubky základové 

spáry (obr.1a,b) a odd�lení objekt� dilata�ní spárou. 

 Jedním z �astých p�ípad� vzájemného ovlivn�ní sousedních budov je výstavba 

suterénu v blízkosti nepodsklepeného domu. V tomto p�ípad� je nutné zajistit st�ny výkopu 

tak, aby nedošlo ke zhroucení zeminy do výkopu. Vhodná volba roubení je závislá na druhu 

zeminy, výskytu podzemní vody, velikosti a hloubce výkopu, použitých technologiích 

výstavby atd. Pokud je pažení pouze do�asné, st�ny suterénu musí po vystav�ní p�evzít 

zatížení a bezpe�n� vzdorovat zemnímu tlaku. Další možností je postupné podkopávání a 

prohlubování základ� sousedního objektu. Tato varianta je ale technologicky pom�rn�
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náro�ná a vyžaduje souhlas vlastníka nemovitosti. Pon�kud dražší alternativou je také 

možnost podchycení stávajících základ� mikropilotami. Excentrické zatížení základ� a 

p�itížení základové p�dy lze omezit nap�íklad založením štítové st�ny na základovém 

p�ekladu (obr.1e), založením na patkách nebo odsunutím základu sm�rem dovnit� a 

obvodovou st�nu umístit na konzolové vyložení (obr.1f) [1]. Použít také m�žeme tzv. krátký 

základový pás, který spojuje krajní patky s nejbližšími vnit�ními patkami. 

�� ��������������������������������������

Obr. 1 

3.2. Možnosti podchycení základ� [2] 

3.2.1. Pažení stavebních jam

Roubení stavebních jam m�žeme rozd�lit z hlediska životnosti na do�asné a trvalé. Do�asné 

roubení p�ebírá pažící funkci pouze do té doby, dokud není vystav�na suterénní �ást objektu, 

která p�evezme zatížení od zemních tlak�. Podle technologie m�že v zemi z�stat nap�. jako 

ztracené bedn�ní, nebo je zlikvidováno. Naproti tomu trvalé roubení z�stává po celou dobu 

životnosti stavby a celou dobu p�enáší zatížení. V�tšinou se jedná zárove	 o konstrukci 
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suterénních obvodových zdí. Dále je možno pažící konstrukce d�lit na voln� stojící (obr. 2a), 

jednonásobn� kotvené (obr. 2b) a vícenásobn� kotvené (obr. 2c). 

Výstavba v m�stské zástavb� a prolukách, ve které využíváme pažení, vyžaduje �ešení 

problém� r�zné složitosti v mnoha rozdílných oborech. Ve fázi p�ípravy a pr�zkumných 

�inností je t�eba se vypo�ádat s nep�esnou nebo chyb�jící projektovou dokumentací okolní 

zástavby, se snahou investora o minimalizaci náklad� na �ádný geotechnický pr�zkum a se 

snahou o co nejv�tší využití prostoru na úkor tuhosti a bezpe�nosti konstrukce. V pr�b�hu 

projektování se �eší problémy spojené hlavn� s výskytem a druhem podzemních vod. 

V pr�b�hu realizace se jedná zejména o stísn�né podmínky, nejasné vedení inženýrských sítí 

a vliv dynamických ú�ink� na okolní stavby od stroj� a za�ízení. Nejvyšší nár�st výstavby byl 

zaznamenán v Praze, kde od roku 1999 do dnešní doby byla zastav�na v�tšina významn�jších 

proluk. 

Statický výpo�et pažících konstrukcí je základním p�edpokladem jejich bezpe�ného a 

hospodárného návrhu. Vychází se z teorie mezních stav�, p�i�emž rozhodující je p�evážn�

mezní stav použitelnosti, a to z hlediska p�ípustných deformací pažící konstrukce a okolní 

zástavby. Ve vlastním statickém výpo�tu se posuzují tyto návrhové situace: 

� ��	��
�����	��������������������	��������������������
�����������������������

����������������������
��������������� �����!���������
�����	�������	���

� ��	���"�#��������������	����������������

� ��	���������#����$��#������$��������������

� ��	����	��"�������������������������$�������������"������������$�����

����������

� ��	����	��"�����������#��%���������	�����������������������

� ��	������� ���������%�������������
������������$������"���������$���&�

Krom� toho se posuzuje celková vnit�ní i vn�jší stabilita pažící konstrukce. P�i návrhu i 

výstavb� je nutné zahrnout monitoring pažící konstrukce a to jak p�i realizaci, tak i po dobu 

pln�ní funkce. Rozsah monitoringu je stanoven na základ� studie navržené projektantem v 

p�ípravné a projektové fázi výstavby. Do monitoringu lze za�adit geodetické m��ení svislých i 

vodorovných deformací, které je zajišt�no p�esnou nivelací a trigonometrickým m��ením 

daných stabilizovaných bod�. Tyto body m�žou být umíst�ny na pažící konstrukci i na 

sousední zástavb�. Další sledované veli�iny jsou síly v kotvách nebo rozp�rách, kolísání 

hladiny spodní vody a výjime�n� je možno m��it pom�rné deformace pro stanovení nap�tí 
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v p�íslušném pr��ezu. Veškeré výsledky m��ení jsou pr�b�žn� zaznamenávány a uchovávány 

jako podklad pro další pr�b�h výstavby.  

Mikrozáporové pažení

Je alternativou nej�ast�ji užívaného záporového pažení. Využívá se ve stísn�ných prostorách, 

kde nelze uplatnit v�tší stavební techniku a tam, kde je pot�eba co nejmenší tlouš�ka pažení 

pro co nejv�tší využitelný prostor proluky budoucí stavby. Skládá se z mikrozápor, výpln�

mezi nimi, p�evázek a kotev. V první fázi se provede vrt pro mikrozáporu. Do vrtu je vložena 

silnost�nná trubka nebo válcovaný profil, nej�ast�ji I nebo HEB. Pata je fixována hubeným 

betonem C5, C10, cementovou �i vápennou stabilizací, nebo pouze mokrým pískem. Zbytek 

vrtu je vypln�n v�tšinou nesoudržným materiálem. Mezi takto zhotovené mikrozápory se 

vkládají pažiny (bu� výd�eva, nebo ocelové pažnice), pop�. se použije st�íkaný beton 

s výztužnou KARI sítí. Pažiny se umís�ují hned po provedení výkopu na vhodnou hloubku, 

která závisí zejména na charakteru zeminy. V první etáži se pažení zasouvá shora za zápory. 

V dalších etážích se již pažiny ukládají z líce a jejich délka se upravuje p�ímo na míst�. Velmi 

d�ležitým krokem je zhutn�ní zeminy za pažící konstrukcí, které zabrání vzniku kaveren. 

Kvalita zhutn�ní významn� ovlivní další chování celé konstrukce. Poté se umístí stabiliza�ní 

prvky (kotvy nebo rozp�ry) do p�evázek, které umož	ují ekonomické rozmíst�ní kotev nebo 

rozp�r (zpravidla u každé druhé mikrozápory). P�evázky jsou obvykle ocelové nebo 

železobetonové a navrhují se v r�zných výškových úrovních. Záporové pažení se nej�ast�ji 

provádí jako do�asné pažení rýh nad hladinou podzemní vody. 

Obr. 2 
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3.2.2. Prohlubování stávajících základ�

Další možností zajišt�ní základ� je jejich prohloubení do pot�ebné hloubky. T�sn� vedle 

podchycovaného základu se vyhloubí pracovní šachta. Pod�ezávání se provádí od rohu 

budovy po díl�ích pracovních záb�rech. Stávající základ se podkope až na úrove	 budoucí 

základové spáry. V její úrovni je vybetonován podklad pro nový základ. Ze spodní plochy 

starého základu se vyjmou nesoudržné �ásti a uvoln�né kameny. Na betonový podklad se 

za�ne vyzdívat nová konstrukce základ� sahající až ke spodní hran� starého základu. Oba 

základy je nutno d�kladn� spojit kvalitní maltou. Zdivo musí být provedeno z nenasákavého a 

tvrdého materiálu. Rovn�ž je možno použít beton vylitý do p�edem zhotoveného bedn�ní. V 

dalším pracovním záb�ru se postup opakuje a do p�edchozího záb�ru je možné vrátit se až po 

dostate�ném zatvrdnutí betonu, pop�. malty. 

3.2.3. Podchycování základ� mikropilotami

Ú�elem je zpevnit a zlepšit vlastnosti podloží pod stávajícími základy pomocí mikropilot. Ty 

p�enesou zatížení do v�tších hloubek, kde je lepší únosnost podloží. Výhodou mikropilot je 

možnost provád�ní i ve velmi stísn�ných podmínkách. S ohledem na svou štíhlost (150-

300mm) jsou ur�eny p�edevším pro p�enos osových sil tahových nebo tlakových. Využití 

vnit�ní únosnosti mikropiloty je zajišt�no upnutím ko�ene pomocí injektáže do okolní zeminy. 

Mikropiloty lze d�lit podle zp�sobu uvedení do funkce na nep�edt�žované, p�edtížené a 

p�edpjaté. Pro ú�ely podchycování se užívají hlavn� p�edtížené a p�edpjaté, protože výsledné 

deformace jsou pak minimální. Možnosti podchycení jsou uvedeny na obr. 4 a 5 [3]. 

Postup provád�ní

Nejprve se vyvrtá maloprofilový vrt pro budoucí mikropilotu pomocí hydraulické vrtné 

soupravy. Technologie vrtání se zvolí na základ� vlastností zeminy. Vrt se vyplní cementovou 

zálivkou, pop�. maltou. Do vrtu se vloží výztuž mikropiloty, nej�ast�ji silnost�nná ocelová 

trubka s perforací v ko�enové �ásti. Mén� využívanou výztuží je armokoš. Po �áste�ném 

zatvrdnutí zálivky se do trubky vloží dvojitý obturátor a za�ne se injektovat. Pod velkým 

tlakem se roztrhne zálivka a dojde k promíchání injek�ní sm�si se zeminou. (Obr. 3) 
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Obr. 3 

Obr. 4 

Obr. 5 
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Statický výpo�et

Osovou únosnost mikropiloty lze stanovit statickým výpo�tem nebo statickou zat�žovací 

zkouškou. Statický výpo�et lze rozd�lit na: 

�� '��
���(�����������#��	���	����)���

Umv = Ums + Ump

Kde Ums je únosnost na plášti ko�ene mikropiloty a Ump je únosnost paty tla�ené 

mikropiloty v p�ípad� vetknutí nebo op�ení do hornin R1 až R3. V ostatních zeminách 

Ump zanedbáváme.  

�� '�	���������(�������	���	����

Závisí na plochách a pevnostech tla�ené výztuže a betonu s užitím díl�ích sou�initel�. 

Dále je u tla�ených mikropilot t�eba uvažovat se vzp�rem. Kritická síla Ncr závisí na 

modulech pružnosti a setrva�nosti výztuže i betonu a na délce mikropiloty. P�edpokládá 

se, že zatížený prut je uložen na poddajné podložce charakterizované modulem 

deformace. 

V p�ípad� mikropilot namáhaných i ohybem se posuzuje vnit�ní únosnost ohýbaných 

mikropilot s výztužnou trubkou. Nejprve je zjišt�na poloha neutrální osy a následn� stanoven 

moment únosnosti. (Obr. 6) 

        Nap�tí v oceli  v malt�

Obr. 6 
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4. POSOUZENÍ BODOV� PODEP�ENÉ STROPNÍ 

KONSTRUKCE

4.1. Okrajové podmínky 

Konstrukce byla vymodelována v programu SCIA, a to ve dvou rozdílných modelech. 

První model pouze jako 2D plošná konstrukce s podporami v místech sloup�, p�i�emž kloub 

byl tuhý v ose Z a pooto�ení Rx, Ry bylo volné. Druhý model jako 3D prostorová konstrukce 

se sloupy a nosnou st�nou. (Obr. 8) Klouby byly modelovány jako pln� vetknuté do podloží. 

Zat�žovací stavy, nastavení sít� (P�íloha 4) i rozd�lení deskových polí jsou stejné pro oba 

modely. Jako stálé zatížení byla uvažována vlastní tíha konstrukce o velikosti 7,5 kN/m2 a 

liniové zatížení od schodišt� o velikosti 22,2 kN/m. Užitné zatížení o velikosti 2,5 kN/m2

spadá do kategorie F, dopravní plochy s tíhou vozidla do 30 kN. Jako klimatické zatížení 

p�sobí pouze sníh v oblasti I o velikosti 0,56 kN/m2. Zatížení od ú�inku v�tru na desku se 

neuvažuje, p�edpokládá se p�enesení ú�inku v�tru do ztužujících st�n. 

  

Zat�žovací stavy: 

a)                                             b)                                               c) 

                  d)                                               e)                                               f) 

                  g)                                               h)                                               i) 
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                   j)                                               k)                                               l) 

                  m)                                              n)                                               o) 

Obr. 7: a) stálé, plné užitné, sníh; b)-o) užitné 

4.2. 3D model 

Pro návrh výztuže a posouzení konstrukce bylo použito výsledk� vnit�ních sil ze 3D 

modelu, proto je dále popsán podrobn�ji. Dimenza�ní momenty jsou hodnoty redukované 

pr�m�rovacími pásy o ší�kách jednotlivých sloupových pruh�. Tyto hodnoty lze použít pro 

p�ibližné srovnání s výsledky ze zjednodušené metody sou�tových moment�. 

Obr. 8 
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Pro p�ehledn�jší ur�ení jednotlivých dimenza�ních hodnot na ploše konstrukce je 

použito následujícího zna�ení. (Obr. 9) Výsledky a pr�b�hy jednotlivých moment� na ploše i 

v �ezech jsou uvedeny v p�íloze 4. 

Obr. 9 

4.3. Srovnání výsledk�

Rozdíly výsledk� mezi ob�ma modely jsou minimální, �ádov� v jednotkách kNm. 

(Tab. 3, Tab. 4) Výsledky z ru�ního výpo�tu (Tab. 2) se liší již více, ale pro �ádovou kontrolu 

jsou dosta�ující. Rozdíly jsou zp�sobené velikostí sít� kone�ných prvk� a jejím tvarem. Pro 

dimenzování výztuže bude použito výsledk� vnit�ních sil z prostorového modelu. (Tab. 1, 

P�íloha 4) 

RU
NÍ VÝPO
ET 

*+,-./�0�1�2�3�

����� ��$�� ���
��������� ���
������� ��	��������&� ��	���������

��
��$���� �45�56� 78�46� �86�96� 4:�86�

�������� �;�:6� 8�:6� �59�<6� 54�56�

=�
��$���� �:>�>6� 7<�96�

�������� �7;�66� 7:�96�
Tab. 2 
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2D MODEL 

*+,-./�0�1�2�3�

����� ��$�� ���
��������� ���
������� ��	��������&� '�	���������

��
;� �7>�6:� 4�6<� �>8�46� :5�:8�

8� �77�:>� 4�89� �:<�67� :4�56�

=�
�� �� �� �48�85� 74�<9�

�� �� �� �58�8� 7:�>4�
Tab. 3 

3D MODEL 

*+,-./�0�1�2�3�

����� ��$�� ���
��������� ���
������� ��	��������&� '�	���������

��
;� �79�97� :�;;� �>:�<;� :>�4>�

8� �76�>:� :�48� �:;�5<� :7�:9�

=�
�� �� �� �48�68� 74�8>�

�� �� �� �5;�5<� 7:�:8�
Tab. 4 

5. ZÁV�R

Jako návrhové hodnoty moment� pro dimenzování výztuže byly brány výsledky ze 3D 

modelu, který by m�l nejlépe vystihovat skute�né chování konstrukce. Skute�né hodnoty 

vnit�ních sil, které v reálné konstrukci vznikají, se od vypo�tených liší v závislosti na 

nastavení sít� kone�ných prvk�, rozdílném uložení a tvaru konstrukce i na technologii 

provedení. Zda jsou hodnoty reálné, se ov��ilo zjednodušenou metodou sou�tových moment�. 

Pro ú�ely navrhování této konkrétní stavby by byl posta�ující jednoduchý 2D model, jehož 

výsledky jsou tém�� srovnatelné a �asová náro�nost na modelování je mnohem menší. V 

reálném návrhu by také musely být zohledn�ny základové podmínky a ovlivn�ní základu již 

stávající zástavbou. Posouzení nájezdové rampy je závislé na zvolení statického schématu. 

Vzhledem k neúplné projektové dokumentaci nem�že být zajišt�no, že zakreslená podélná 

st�na rampu skute�n� podporuje, a proto byl jako statické schéma zvolen spojitý nosník. Ve 

skute�nosti proto rampa m�že být p�edimenzovaná. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJ�

Platné normy: 


SN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 


SN EN 1991-1 až 4: Zatížení stavebních konstrukcí 


SN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – 
ást 1-1: Obecná pravidla pro 

pozemní stavby 


SN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
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