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Abstrakt 

Cílem práce bylo statické zajištění zámku v Miroslavských Knínicích. Bylo nutné zámek 
prozkoumat z několika ohledů a najít znaky porušení. Následně analyzovat a navrhnout vhodné 
zajištění jednotlivých částí. Rozdělit do etap výstavby a posoudit návrh zajištění z hlediska 
únosnosti materiálů. Na závěr vytvořit podrobnou dokumentaci v rozsahu vhodném pro provedení. 
Na základě inženýrsko-geologického a vizuálního průzkumu bylo navrženo vodorovné ztužení 
předpínacími lany ve třech úrovních. První úroveň “A” se skládá z uzavřeného okruhu předpjatých 
železobetonových pasů, doplněného o příčné a konstrukční předpjaté železobetonové pasy. Další 
úrovně “B,C” slouží k zajištění horní stavby a jsou navrženy metodou předpínacích lan vedených v 
náhradních kabelových kanálcích. 

Klíčová slova 

zámek, obvodové zdivo, základy, předpjaté železobetonové pasy, zděná klenba, trhliny, statické 
zajištění, horizontální ztužení, příčné ztužení, předpínací výztuž, metoda náhradních kabelových 
kanálků, sekaná drážka, kotevní deska, táhlo, zapouzdřená kotva, tuhost konstrukce 

Abstract 

The aim of this final thesis was static protection for castle in Miroslavské Knínice. It was necessary 
to explore several respects and find signs of violation. Next analyze and propose suitable assurance 
of individual parts. Separe into the stages of construction and to consider the proposal in terms of 
ensuring the resistance of materials. Finally create a detailed documentation in the range suitable for 
performance. Based on engineering geology and visual survey was designed horizontal bracing 
prestressing cables at three levels. The first level "A" consists of a closed circuit of prestressed 
reinforced concrete passports, supplemented by the cross and construction of prestressed reinforced 
concrete passports. Next level "B,C" is used to secure the top of the building. Levels “B,C” are 
proposed using prestressed cable in spare cable channels. 

Keywords 

castle, external wall, strip foundations, prestressed reinforced concrete passports, masonry vault, 
crack, static protection, horizontal bracing, cross bracing, prestressed cables, the spare cable 
channels, cutting groove, base plate, tie, protect anchor, rigidity of the structure  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Úvod

Úkolem( diplomové( práce( je( vypracování( sta$ckého( zajištění( zámku( v( Miroslavských(
Knínicích,( které( se( nachází( nedaleko( krajského( města( Znojma.( Zámek( má( bohatou(
historii,( nejen( z(pohledu(dějin,( ale( také( z(pohledu( stavebního.(První(písemná( zmínka(o(
zámku( pochází( z( listopadu( 1262.( Není( potom( divu,( že( stavba( si( prošla( historickým(
vývojem(několika( generací( panovníků,( ale( také( nutnými( rekonstrukcemi,( které( přinesly(
materiály(a(technologické(postupy(několika(významných(architektonických(slohů.(I(když(si(
zámek(prošel(řádkou(let,(nejzachovanější(prvky(nesou(renesanční(styl.(Velkou(úlohu(hrají(
rekonstrukce( v( průběhu( II.( světové( války,( kdy( zámek( sloužil( všem(možným( účelům.( V(
dnešní( době( je( ovšem( dominantou( nevelké( obce( a( také(místo( veškerého( dění.( Kromě((
obecního( úřadu,( knihovny( nebo( archivu( obce( se( zde( lidé( scházejí( za( účelem( slavnosi,(
významných( údálosi,( nebo( dokonce( divadelních( představení.( Je( zřejmé,( že( významná(
památka( jako( tato( si( zaslouží( své(místo( a( rekonstukce( v( podobě( sta$ckého( zajištění( a(
dalších(stavebních(úprav(je(tou(správnou(cestou.((

Budova(zámku(leží(v(těsné(blízkos$(rybníku,(vodního(toku(a(hustých(vzrostlých(stromů.(To(
vše(zapříčiňuje(narušení(stavby(v(podobě(ujíždění(zámku(směrem(k(rybníku(spolu(s(řadou(
nemalých( trhlin.( Ty( se( nachází( především( v( blízkos$( severní( čás$.(Několik( významných(
trhlin( se( vytvořilo( i( v( interiéru.( Zámek( leží( ve( svahu,( který(má( velký( podíl( na( špatném(
sta$ckém(stavu.((

Našim(cílem(je(najít(vhodné(řešení,(které(zajisi(konstrukci(ve(stabilní(poloze(po(několik(
dalších( let.(Ovšem(zásah(do(budovy(nesmí(nega$vně(narušit( současný(stav(konstrukce.(
Vhodnost(sta$ckého(řešení(a(vzniklé(vlivy(je(nutno(podložit(sta$ckými(výpočty(a(na(závěr(
vše( zakreslit( do( výkresové( dokumentace.( Důležitou( čási( bude( rovněž( postup( prací((
a(zvolené(metody(provádění,(které(v(oblas$(rekonstrukcí(hrají(velkou(roli(a( je(nutné(se(
jim(podrobně(věnovat.((

�10
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1. Popis objektu

Obec(Miroslavské(Knínice(se(nachází(v(severní(čás$(okresu(Znojmo(a(od(města(Znojma(je(
vzdálený( 29( km( severovýchodně.( Dále( leží( na( rozhraní( Bobravské( vrchoviny((
a(Dyjskosvrateckého(nížinného(úvalu,(v(údolí(Našiměřického(potoka(v(nadmořské(výšce(
280( 3( 320(m.n.m.(Celková( rozloha(katastrálního(území( je(863(ha.(V(obci( žije(okolo(290(
obyvatel.(

�11

Obr.%1:%Východní%pohled%na%zámek%v%Miroslavkých%Knínicích

Obr.%2:%Poloha%obce%Miroslavské%Knínice
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1.1---Historie-zámku-

Samotný(zámek(leží(v(západní(čás$(obce(obklopený(zámeckým(parkem.(Počátky(objektu(
nejsou(zcela( jasné.(Zřejmě( již(kolem(poloviny(13.(stolei,( tedy(v(době(vlády(markraběte(
Přemysla,(který(je(znám(jako(pozdější(český(král(Přemysl(Otakar(II.,(existovalo(v(Knínicích(
šlech$cké( sídlo.( Nedaleko( tvrze( již( v( této( době( stál( malý( kostel( sv.( Mikuláše.( První(
nepřímá( písemná( zmínka( o( majiteli( knínické( tvrze( pochází( z( 29.( listopadu( 1262,( kdy(
Ekhard( z( Miroslavi( prodal( spolu( s( manželkou( Anežkou( oslavanskému( klášteru( zboží( v(
Troskotovicích.((

(

V( průběhu( let( až( do( poloviny( 19.( stolei( byla( obec( spolu( se( zámkem( v( držení( různých(
šlech$ckých( rodů.( K( nejznámějším( patřil( majitel( Krumlova( Beneš,( Jan( z( Lichtenburka((
a(Bítova,(Václav(z(Lomnice,(majitel(Náměště,(dále(Jan(z(Žeroina,(hrabě(z(Haugvic(a(hrabě(
Mitrovský.( V( roce( 1869( chudnoucí( šlechta( prodala( panství( majitelům( cukrovaru((
v( Modřicích( a( pak( až( do( první( světové( války( byli( vlastníky( různí( další( bohai( rakouši(
měšťané.((
Zámek(spolu(se(zámeckým(parkem,(hlavicí(a(filiálním(kostelem(sv.(Mikuláše(v(zámeckém(
parku(byly(prohlášeny(za(kulturní(památky.(

�12

Obr.%3:%Poloha%zámku%v%obci
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1.2---Popis-zámku-

Dvoupatrový( zámek( je( tvořen( čtyřmi( křídly,( které( uzavírají( nepravidelný( lichoběžníkový(
tvar.(Půdorysné(rozměry(činí(v(nejdelších(stranách(48(x(45m(a(hřeben(střechy(v(nejvyšším(
místě( dosahuje( okolo( 13m.( Vnitřní( část( půdorysu( je( tvořena( nádvořím,( které( prošlo(
nedávnou(rekonstrukcí.((

(

U( jížní( strany( zámku( se( nachází( zimní( zahrada( přístupná( jak( z( prvního( podlaží,( tak( po(
točivém( schodiš$( ze( zámeckého( parku.( Vnější( fasádu( na( východním( křídle( zdobí(
kordonová(římsa(spolu(s(plas$ckým(obkladem(umístěným(pod(okny(prvního(nadzemního(
podlaží.((

Do( budovy( je( možno( vstoupit( třemi( vchody.( Jeden( z( uvedených( je( spíše( únikovým(
východem,( na( který( navazuje( nájezd.( Druhý( je( užíván( jako( provozní( nebo( údržbový(
východ.( Třei( a( to( hlavní( vchod( je( tvořen( vstupní( bránou( obklopenou( dominantními(
falešnými( sloupy.( V( přízemí( můžeme( najít( sídlo( úřadu( obce,( společenské( místnos$((
a( především( místnos$( sloužící( správě( obce.( Přízemí( je( zastropeno( valbovými( nebo(
křížovými( klenbami.( Okolo( nádvoří( obíhá( podloubí( s( pilířovými( arkádami(
a(pruskými(klenbami.(Uprosřed(nádvoří(se(pak(nachází(nově(zrekonstruované(kamínkové(
chodníky(a(kašna.(

�13

Obr.%4:%Slepý%půdorys%zámku%a%blízké%okolí
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Hlavní(komunikační(prostor(mezi(podlažími(je(tvořen(třemi(schodiš$(a(to(ve(východním,(
severním( a( západním( křídle.( Díky( dotacím( z( evropských( fondů( se( kompletně(
zrekonstruovaly(tři(místnos$(v(severovýchodní(čás$.(První(nadzemní(podlaží(je(využíváno(
především( za( kulturními( účely.( Nachází( se( zde( společenský( sál( spolu( se( sociálním(
zařízením.(Ale(také(pro(mne(nejzajímavější(část(a(to(divadelní(pódium(spolu(s(tělocvičnou(
sloužící( jako( hlediště.( Tělocvična( prochází( prvním( i( druhým( podlažím.( Propojení( obou(
podlaží( vzniklo( díky( snížení( stropní( konstrukce( prvního( patra.( Do( tělocvičny( je( možné(
vstoupit(ze(schodiště(v(západním(křídle(nebo(přes(pódium,(které(podlahově(navazuje(na(
první(nadzemní(podlaží.(Pro(divadelníky( je(zde(také(šatna(a(společenská(místnost.(Další(
místnos$(slouží(k(různým(účelům(obyvatelů(obce.(

Budova( je(zastřešena(valbovou(střechou,(kde(v(roce(2001(byla(provedena(rekonstrukce(
střešního( pláště.( Původní( krovní( konstrukce( se( doplnila( o( nové( podpůrné( prvky(
a(nahradily(se(rizikově(porušené(čás$.(Krov(je(tvořen(stojatou(stolicí(masivních(rozměrů(
jednotlivých(prvků.(Půdní(prostor(je(zcela(nevyužíván.((

V( celém( objektu( se( nachází( celkem( devět( komínových( průduchů.( Z( toho( pět( komínů(
začíná( až( v( prvním( nadzemním( podlaží.( Z( větší( čás$( prochází( masivními( stěnami((
a(z(místnosi( jsou(tedy(neviditelné.( (Efek$vně(využívaná( je(pouze(polovina(komínových(
těles.(

Okolí( zámku( představuje( zámecký( park( tvořen( okrasnou( zelení,( vzrostlými( stromy((((
a(kamínkovými(chodníky.(V(parku(se(nachází(filiální(kostel(sv.(Mikuláše,(menší(koupaliště,(
studny(a(především(dva(rybníky(s(propojovacím(vodním(tokem.(Jeden(z(nich(leží(v(těsné(
blízkos$( budovy.( Zámek( je( plně( napojen( na( technickou( infrastrukturu,( která( prochází(
parkem(a( je(nedílnou(součási(budovy.(Z(východní(strany(parku(se(rozléhá(původní(část(
obce(a(naopak(ze(západní(čás$(vzniká(nová(výstavba.(

Z(materiálového(hlediska(se(jedná(o(zděnou(konstrukci(z(plných(pálených(cihel(klasického(
rozměru.(Klenby(jsou(rovněž(zděné(z(pálených(cihel(kladené(na(šířku(u(křížových(kleneb(
nebo( na( výšku( u( valených( kleneb.( Stropní( konstrukce( v( druhém( podlaží( se( skládá(
z( tradičních( trámových( dřevěných( stropů( ze( spodní( čás$( podbité( dřevěnými( deskami((
a(rákosovou(omítkou.(Z(horní(čás$(je(pak(záklop(s(násypem(a(půdními(cihlami.(Stěny(jsou(
zapraveny( vápenou( omítkou.( V( celém( zámku( se( nenachází( žádná( historická( nebo(
umělecká(povrchová(úprava(nebo(dokonce(cenná(freska.(Otvory(jsou(vyplněny(dvojitými((
i(jednoduchými(dřevěnými(okny(staršího(data.(Dveřní(otvory(jsou(směsí(několika(typů.((
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2. Inženýrsko-geologický průzkum a geodetické zaměření

Abychom(mohli(začít(hledat(vhodné(řešení(pro(sta$cké(zajištění(je(nutné(znát(informace(
o( tvaru( konstrukce,( základových( poměrech,( zatřídění( zeminy( nebo( hladiny( podzemní(
vody.(A(to(vše(je(nemožné(bez(bližšího(geologického(a(geode$ckého(zaměření,(která(jsou(
samostatnou(přílohou(této(práce.((

První(geode$cké(zaměření(proběhlo(v(rámci(zdigitalizování(katastrálního(území,(o(které(si(
zažádala( sama( obec( a( zároveň( tvoří( jedinečný( podklad( pro( diplomou( práci.( Přesné(
zaměření(půdorysu(zámku(a(výšek(podlaží(umožnilo(se(přesněji(zabývat(detaily(porušení,(
hledaní(vhodného(zajištění,(ale(také(kvalitní(podklad(pro(výkresovou(dokumentaci.(Druhé(
zaměření( je( spojeno( s( geologickými( sondami( a( kopanými( šachtami,( kde( bylo( potřeba(
zaměřit(polohu(sond(a(výšky(základových(poměrů.((

Z( obrázku( (obr.% 5)( je( zřejmé,( že( bylo( vykopáno( jedenáct( šachet( v( několika(místech( po(
obvodu,(ale(i(v(nádvoří(zámku.(Dále(byly(vyvrtány(tři(sondy(v(okolí(narušené(čás$(zámku.(
Zaimco( šachty( byly( hloubeny( pouze( do( úrovně( úložné( spáry,( tak( u( sond( se( podařilo(
dostat(do(hloubky(od(jednoho(až(do(čtyř(metrů.((
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Obr.%5:%Poloha%kopaných%šachJc Obr.%6:%Poloha%vrtaných%sond
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Celkem( bylo( odebráno( 18( vzorků( půdy( (číselně( od( 874( 3( 891),( které( byly( podrobeny(
laboratorním( zkouškám.( Ty( prokázaly,( že( půda( je( tvořena( především( z( jílovité( hlíny(
a(místy( z( hlinitého( písku( žlutohnědé( až( žlutošedé( barvy.( Tento( výsledek( byl( využit( při(
stanovení( koeficientu( klouzavého( tření( po( zemině( (f( =( 0,3)( pro( zjištění( vodorovné( síly(
působící( od( ihy( porušené( čás$( zámku.( To( pak( posloužilo( k( návrhu( zajištění( základové(
konstrukce.( Z( kopaných( sond( jsme( zjis$li( tvar( původních( základových( pasů( a( hloubku(
založení(vůči(okolní(zemině.(Tvary(základů(ve(většině(případů(navazují(na(nadzákladové(
zdivo(bez(odsazení((a(jsou(tvořeny(plochými(kameny(spojenými(hlínou.((

Podzemní(voda(byla(nalezena(v(šachtách(č.(4,(7,(12,(13,(15,(16(a(ve(všech(třech(sondách.(
Je(vidět,(že(v(nálezech(hladiny(spodní(vody(není(žádné(pravidlo(a(šachty(s(nálezem(jsou(
rozmístněny( nepravidelně.( To( zřejmě( zapříčinila( hloubka( kopaných( šachet.( Kdyby( se(
prohloubyly( pravděpodobně( bychom( na( hladinu( narazili.( Každopádně( zjištěný( fakt( je(
nutný( poznamenat( a( počítat( s( ním( ve( sta$ckém( řešení.( Především( při( volbě( prostředí((
a( návrhu( betonových( pasů( hraje( hladina( podzemní( vody( velkou( úlohu.( Jako( prostředí(
bylo(zvoleno(XC1(3(beton(uvnitř(budov(s(nízkou(vlhkosi,(beton(trvale(ponořený(ve(vodě.(
Obě( dvě( charakteris$ky( jsou( vyhovující( návrhu( zajištění,( protože( kromě( betonových(
základových(pasů(byly(navrženy( i(betonové(předpjaté(průvlaky((viz(P.3),(které(se(budou(
nacházet( uvnitř( budovy.( Konkrétně( ve( skladbě( stropních( konstrukcí,( kde( je( vlhkost(
minimální.((

Bližší( informace( o( stavu( půdy( a( její( charakteris$ky,( geode$ckém( zaměření,( výkresové(
dokumentaci(a(fotodokumentaci(jsou(v(příloze(P.6.(
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3. Diagnostika poruch - trhlin

Stejně( jako( geologické( a( geode$cké( zaměření( napomáhá( ke( správné( volbě( sta$ckého(
zajištění,(tak(i(průzkum(stavby(v(podobě(hledání(poruch(je(důležitou(součási,(bez(které(
bychom( se( neobešli.( Je( nutné( se( zabývat( typem( porušení,( jeho( charakteris$kami,(
příčinami(vzniku(a(vlivem(na(celou(stavbu.(Pokud(nemáme(k(dispozici( speciální(zařízení(
nebo( podklady( podrobné( diagnos$ky,( tak( jako( to( bylo( v( našem( případě,( je( nejlepší(
vhodnou(metodou(vizuální(průzkum.(Ten(nám(může(pomoci(najít(kri$cká(místa(porušení,(
které(se(nejčastěji(objevují(v(podobě(trhlin.(Tvar,(šířka(nebo(směr(trhlin(nám(může(určit(
druh( porušení( a( především( pohyb( konstrukce.( V( případě( průzkumu( knínického( zámku(
právě( trhliny( jsou( im( nejdůležitějším( aspektem,( které( narušují( konstrukci( a( v( mnoha(
případech(dosahují(velkých(šířek.((

Další(možnou(příčinou(poruch(může(být(okolní(vegetace.(Pod(objekty( je(dle(studií(větší(
vlhkost( než( v( okolní( půdě,( a( proto( se( kořeny( stromů( stahují( pod( stavbu.( Kořeny( ( při(
přijímání( vody( vytváří( podtlak( v( podobě( tahového( napěi,( které( následně( působí( na(
spodní(stavbu(a(může(vyvolat(vodorovné(posuvy.(

Díky( ochotě( a( přátelskému( přístupu( starosty( obce( jsem( měl( možnost( v( libovolném(
časovém( úseku( si( celý( zámek( projít( a( vše( důkladně( zaznamenat.( Pro( vizuální( průzkum(
jsem(využil(pásmo,(šablonu(pro(měření(šířek(trhlin((obr.%7)(a(fotoaparát(pro(zaznamenání(
fotodokumentace.((

(
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Obr.%7:%Šablona%pro%měření%šířek%trhlin
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Diagnos$ku( trhlin( jsem( rozdělil( do( dvou( čási.( První( jsou( interiérové( trhliny,( druhé(pak(
exteriérové(neboli( vnější( trhliny(na(obvodovém(zdivu(objektu.( Při( procházení(místnosi(
a(okolí(zámku(jsem(vždy(zaznamenal(tvar(trhliny,(její(šířku,(délku(a(charakter(vektorového(
posunu.(Jak(bývá(zvykem,(tak(rozhodnui(pro(rekonstrukci(je(vždy(až(ta(poslední(možnost.(
Ve(většině(případů(je(až(havarijní(stav(im(pádným(důkazem(a(v(případě(tohoto(objektu(
není(jinak.(Jelikož(jsem(se(k(průzkumu(dostal(právě(v(tomto(stavu(konstrukce,(tak(podle(
mého(názoru(vizuální(průzkum(jednoznačně(postačil(pro(stanovení(příčin(poruch(a(není(
nutné(delšího(sledování(stavu(trhlin(pomocí(sádrových(des$ček(nebo(jiného(zařízení.(

3.1---Interiérové-trhliny-

Do(stavu(konstrukce(a(druhu(porušení(zásadně(vstupují(vnitřní( trhliny,(které(nebyly( tak(
četné( jako( vnější,( ale( dosahovaly( až( několikanásobných( šířek.( Pro( představu( nejširší(
trhlina(v(přízemí(zámku(má(okolo(20(mm,(nejmenší(pak(0,8(mm.(Trhliny(se(vyskytovaly(
především(v( severním(křídle,(a( to(nejblíže( čelní(obvodové( stěně.(Přesněji( ve(vrcholcích(
kleneb,(v(oblas$(nad(překladami,(dále(svisle(přes(celé(stěny,(ale(dokonce(i(v(podlahách.((
I( když( větší( i( drobné( rekonstrukce( místnosi( nebo( samotného( zapravování( trhlin(
znemožňovalo( najít( všechna( kri$cká( místa,( tak( je( jednoznačné,( že( trhliny( se( hojně(
vyskytují(a(je(potřeba(zajis$t,(aby(se(dále(nerozšiřovaly.(
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Obr.%8:%Trhlina%v%klenbě%schodišťového%prostoru
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Obr.%9:%Svislá%trhlina%napříč%celou%stěnou Obr.%10:%Trhlina%nad%překladem

Obr.%11:%Rozvětvená%soustava%trhlin Obr.%12:%Trhlina%v%podlaze%nad%podloubím
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3.2---Vnější-trhliny-

Nejvíce(trhlin(lze(najít(na(východní(a(západní(straně.(Projevují(se(na(obvodovém(zdivu(v(
podobě(svislých(trhlin(nad(nebo(mezi(okny(a(klenbeném(podloubí(v(podobě(podélných(
trhlin( napříč( celého( podloubí.( Šířky( trhlin( se( pohybují( v( rozmezí( od( 0,1( do( 4(mm( a( v(
jednom( extrémním( případě( do( 35( mm.( Tato( trhlina( ovšem( není( způsobena( vlivem(
pohybu( konstrukce,( ale( stářím(materiálu( a( působením( klima$ckých( vlivů.( To( dokazuje((
i(fakt,(že(trhlina(se(nachází(na(opačné(straně(zámku(než(je(sta$cky(narušená(část.(
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Obr.%13:%Trhlina%mezi%okny%1.%a%2.%podlaží Obr.%14:%Trhlina%nad%oknem

Obr.%15:%Trhlina%mezi%okny%1.%a%2.%podlaží
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Obr.%16:%Rozvětvená%trhlina%na%západní%straně Obr.%17,18:%Nad%a%mezi%okenní%trhlina

Obr.%19:%Trhlina%v%pilíři%podloubí Obr.%20:%Průběžná%trhlina%v%klenbě
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3.3---Analýza-trhlin-

Po( podrobném( průzkumu( celého( objektu( přišlo( na( řadu( pečlivé( sledování( a( zkoumání(
trhlin,( které( nám(ukázaly( směr( hlavního( porušení.( Pro( demonstraci( jsem( vybral( vnitřní(
trhlinu( (obr.% 21).( Na( obrázku( je( evidentně( vidět,( že( vodorovné( posunui( zdiva( je(
dominantní( opro$( svislému( posuvu.( Poměr( vodorovného( posuvu( vůči( svislému( je(
násobně(větší(než(4:1,(jaký(uvádí(odborná(literatura(jako(mezní(hodnotu.%

%

Celkové( zhodnocení( podzákladí( a( výše( uvedený( vektor( posunui( horní( stavby( nám(
pomohlo( určit( mechanismus( porušení( konstrukce.( Zámek( se( vodorovně( pohybuje(
směrem(k(rybníku(na(severní(straně.( (Abychom(zajis$li(konstrukci(pro$(dalšímu(posuvu((
a( tak( se( stala( stabilní( a( zároveň( nevznikaly( další( trhliny,( bylo( nejvhodnějším( řešením(
horizontální( ztužení( předpínacími( lany.( Je( nutné( podotknout,( že( nechceme( aby( se(
konstrukce(vrá$la(do(původního(stavu.(To(by(mohlo(mít(za(následek(jiné(příčiny(poruch.(
Horizontalní(ztužení(se(skládá(z(předpínání(základů(a(horní(stavby.(
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Obr.%21:%Vektor%posunu[

DETAIL(1

DETAIL(2
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4. Materiálové charakteristiky

Pro( návrh( sta$ckého( zajištění( zámku( je( nutné( zhodno$t( s( jakými( materiály( budeme(
pracovat,( jaké( hodnoty( budou( vstupovat( do( výpočtů( a( především( jaké( fyzikální(
a(mechanické( vlastnos$( od( nich( očekáváme.( Dále(musíme( zvolit( nové(materiály,( které(
budou(součási(stávajícího(objektu(nejen(z(pohledu(stavebního,(ale(také(ekonomického.(
Celková(rekonstrukce(nebude(levná(záležitost(a(abychom(neubírali(z(nutných(nároků,(tak(
právě(vhodně(zvolené(materiály(nám(dávají(prostor(pro(ušetření(finančních(prostředků.(
Na( druhou( stranu( soupisem( materiálů( se( stává( celý( dokument( přehlednější((
a(pochopitelnější.(
Pro( účely( diplomové( práce( nebyla( vypracovaná( podrobná( diagnos$ka( původních(
materiálů( a( im( jsem( byl( nucen( vycházet( z( několika( předpokladů,( které( je( nutné( před(
zahájením(prací(ověřit.(

4.1---Zdivo-

Zámek(je(vyzděn(z(pálených(cihel(klasického(rozměru(CPP(290(x(140(x(65(s(odhadovanou(
pevnosi(zdícího(prvku(fu(=(10(MPa.(Spojovány(obyčejnou(maltou(pevnos$(fm(=(0,5(MPa.((
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CharakterisBcká-pevnost-zdiva-v-tlaku-kolmo-k-ložným-spárám:

fk(⟘(= 1,492(((MPa

CharakterisBcká-pevnost-zdiva-v-tlaku-rovnoběžně-s-ložnými-spárami:

Dle(dřívějších(zkušenosi(volím(70%(pevnos$(kolmo(k((ložným(spárám

fk(||(= 1,044(MPa

CharakterisBcká-pevnost-zdiva-v-tlaku-kolmo-k-ložným-spárám-:-návrhová-hodnota:

fd(⟘(= 0,746(MPa

Char.-pevnost-zdiva-v-tlaku-rovnoběžně-s-ložnými-spárami-:-návrhová-hodnota:

fd(||(= 0,522(MPa
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4.2---Beton-

Pro(betonáž(bude(použit(beton(C20/25(a(uvážením( třídy(XC1.( Jako(podkladní(beton( se(
využije( C12/15.( Při( dopravení( betonové( směsi( na( stavbu( je( doporučené( zkontrolovat(
složení( a( vlastnos$( zkouškou( sednui( kužele.( Betonáž( by( neměla( probíhat( v( teplotách(
nižších( než( +5°C.( Po( betonáži( je( nutné( konstrukci( ošetřovat( kvůli( správné( hydrataci(
betonu.(

4.3---Betonářská-výztuž-

Bude(použita(žebírková(výztuž(B500B.(Výztuž(by(měla(být(během(výstavby(skladována(na(
suchém( místě,( aby( zbytečně( nekorodovala.( Dále( jsou( kladeny( požadavky( na( správné(
rozmístění(výztuže(dle(výkresové(dokumentace.(Před(betonáží(by(měla(osoba(dohlížející(
na(stavbu(zkontrolovat(množsví((a(správné(umístění.(
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Normová(pevnost(v(tlaku fck((= 20 MPa

Výpočtová(pevnost(v(tlaku fcd((= 13,33 MPa

Normová(pevnost(v(tahu fctm((= 2,2 MPa

Výpočtová(pevnost(v(tahu fctd((= 1,03 MPa

εcu3((= 3,50 ‰

Modul(pružnos$ Ecm((= 30 GPa

Tepelná(roztažnost α(((= 0,000012 k31

Charakteris$cká(mez(kluzu fyk((= 500 MPa

Výpočtová(mez(kluzu fyd((= 434,78 MPa

Modul(pružnos$ Es((= 200 GPa

Tepelná(roztažnost α(((= 0,000010 k31

((((εyd((= 2,174 ‰
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4.4---Předpínací-výztuž-

Pro( předpínání( bude( použit( jednolanový( systém( bez( soudržnos$,( známý( pod( názvem(
Monostrand( Y317703S7315,73A.( Skládá( se( z( předpínacích( lan( průměru( 15,7( mm,(
uložených(v(HDPE(chráničce( s(mazivem.(Tím( je( zajištěna(pro$korozní(ochrana(a( snížení(
ztrát( předpěi( vlivem( tření.( Vnější( průměr( lana( je( 20( mm.( Pro( předpínání( může( být(
použita(pistole(VSL(TYP( I( (ZPE(23FJ).( Lana(se( zakotví(do(obdélníkových(ocelových(kotev(
Dywidag.(Jsou(vyrobeny(z(oceli(S(355(a(potaženy(pro$korozní(ochranou(3(PE(obal.(

Během(napínání(je(nutné,(aby(na(celý(postup(dohlížela(odpovědná(a(kvalifikovaná(osoba.(
Důkladně(kontrolovala(navržené(síly(a(celkově(vedla(postup(napínání. 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Charakteris$cká(pevnost(v(tahu fpk((= 1770 MPa

Charakteris$cká(smluvní(mez(kluzu fp,0,1k(= 1560 MPa

Výpočtová(pevnost(v(tahu fpd(= 1356,52 MPa

Vnitřní(průměr(lana d(= 15,7 mm

Vnější(průměr(lana d’(= 20,0 mm

Plocha(lana Ap1((= 150 mm2

Počet(drátů(v((jednom(laně n(= 7 ks

Lana(s(nízkou(relaxací (třída(2)

Modul(pružnos$ Ep(= 195 GPa

Tepelná(roztažnost α((= 0,000012 k31
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5. Návrh statického zajištění

Celkové(zajištění(předpínacími(lany(je(rozděleno(do(tří(na(sobě(nezávislých(etap(výstavby.(
Předepnui(zákadů,(stěn(horní(stavby(v(úrovni(stropů(a(z(předepnui(kleneb.(Rozdělení(je(
uvažováno( z( důvodu,( že( investor( nemusí( být( schopen( disponovat( prosředky( na( celou(
rekonstrukci(a(tak(může(být(zvolena(nejdůležitější(etapa.(Ovšem(pro(správné(zajištění(by(
měl(v(budoucnu(projít(zámek(plnou(rekonstrukcí.((

Výše(zmíněné(a(námi(navržené(horizontální(ztužení(předpínacími(lany(je(nutné(rozmís$t(
tak,( aby( lana( tvořila( tzv.( uzavřený( okruh.( Ten( pak( celou( konstrukci( obepne( a( současně(
doplní(o(ztužení(ve(vodorovných(rovinách.(Dříve(se(používala(kované(táhla,(která(neměla(
často( takovou( účinnost.( Také( nebylo( zvykem( provádět( betonové( základy( ani( stropní(
věnce(s(výztuží(a(právě(horizontální(předpěi(tyto(chybějící(prvky(skvěle(nahradí.(

5.1---Návrh-ztužení-v-úrovni-základů--(úroveň-A)-

Základy(se(zajisi(nově(vybudovaným(okruhem(železobetonových(základových(pasů,(které(
se( předepnou.( Zámek( leží( v( nepravidelném( svahu,( a( to( dost( znesnadňuje( vzájemné(
propojení( nového( okruhu.( Proto( budou( pasy( umístěny( v( úrovni( základové( spáry(
stavájících(kamených(základů.(

Nepředpokládáme,(že(se(pohybuje(celá(stavba,(ale( jen( její(část.(Tuto(část(charakterizují(
husté( trhliny.( Trhliny( ve( větší( vzdálenos$( vznikají( rozpojováním( čási( a( ztrátou(
spolupůsobení( materiálu.( Proto( není( nutné( zajis$t( celý( objekt,( ale( jen( kri$ckou( část.(
Z(technického(hlediska(by(zajištění(celé(konstrukce(bylo(dos$(náročné,(možná(i(nereálné.((

Při( návrhu( předpínacích( lan( jsem( vycházel( z( rozmístění( trhlin( v( interiéru( a( po( obvodu(
zámku.( Zvolil( jsem(místa( s( nejčetnějším( výskytem( trhlin( a( trhlin( s( velkou( šířkou.( Tyto(
místa(jsem(proložil(linií(a(vznikla(tzv.(Kra(porušení((obr.%22\24).%Tíha(celé(čás$(je(13770(kN(
(P.3\tab.1).( Tíhu( jsem( přenásobil( koeficientem( klouzavého( tření( po( zemině( f0( =( 0,3((
a(dostal(jsem(vodorovnou(sílu,(která(představuje(pohyb(kry(porušení(směrem(k(rybníku.(
Vodorovnou( sílu( budou( přenášet( čtyři( předpjaté( pasy( a( to( díky( tomu,( že( otevřený(
půdorys(objektu(nám(umožňuje(vést( základové(pasy( i(po(vnitřním(obvodu.(Přesněji(po(
vnitřní( straně( západního( a( východního( křídla.( Odtud( napříč( budovou( kde( se( napojí( na(
obvodový( okruh( (výkres% P.2\č.v.1).%Na( jeden( základový( pas( pak( připadá( síla( o( velikos$(
1033(kN.(
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(

Základové( pasy( jsem( navrhl( o( rozměrech( 0,5( x( 0,8(m.( Pro( stanovení( sil( v( lanech( jsem(
vycházel( z( několika( předpokladů.( První( byla( minimální( hodnota( síly( pro( přenesení( kry(
porušení.(Dále(dle(dřívějších(zkušenosi(a(ověřených(předpokladů(chceme,(aby(v(základu(
bylo( dodrženo( napěi( na( minimální( hodnotě( 3( MPa( v( době( životnos$.( To( mělo( za(
následek( určení(minimálního( počtu( lan( v( jednom( základu( při( uvažování( předpínací( síly((
v( nekonečnu( 161,11( kN( (viz% P.3\kap.2).( Posledním( předpokladem( a( zároveň( krajní(
hodnotou(byla(maximální(únosnost(v(betonu.(Pro(dodržení(všech(kritérií(byl(zvolen(počet(
8( lan( (na( jeden( pas)( o( celkové( síle( 1289( kN( (v( nekonečnu).( Dále( bylo( nutné( posoudit(
napěi(v(betonu(během(časových(změn.(To(ovšem(vyhovělo(s(velkou(rezervou.(

Kromě(čtyř(hlavních(podélných(pasů(jsou(navrženy(i(základy(příčné(a(konstrukční.(Rovněž(
jsou( vedeny( v( úrovni( základové( spáry( původních( základů( a( vytváří( im(uzavřený( celek.(
Zvýší(se(vzájemá(tuhost(a(zkrái(se(vzpěrné(délky(podélných(pasů.(Právě(proto(jsou(příčné(
pasy(doplněny( i( o( konstrukční( základy(menších( rozměrů(0,3( x(0,3(m.( Jejich(návrh(opět(
vychází(z(minimálního(napěi(3(MPa(a(maximální(únosnos$(průřezu.(V( jednom(průřezu(
jsou(navržena(dvě(předpínací(lana(nad(sebou.(

Nově(vybetonované(základy(budou(ležet(1,0(až(2,0(m(pod(úrovní(terénu.(Z(jedné(strany(
se(opírají(o(původní(základy(a(z(druhé(strany(bude(zabráněno(jejich(vychýlení(zeminou.(
Tím( pádem( jsou( pouze( centricky( tlačené( od( účinků( předpěi.(Není( nutné( je( posuzovat((
a( výztuž( bude( navržena( pomocí( konstrukčních( zásad.( Není( vhodné,( aby( se( předpínací(
lana(křížila,(a( tak( jsem(rozdělil(vedení( lan(do(tří(úrovní( 3(podélná,(příčná(a(konstrukční.(
Jejich(vyztužení(betonářskou(výztuží(se(pak(liší(umístěním(úchytných(kozlíků.(
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Obr.%22:%Kra%porušení%\%západní%pohled Obr.%23:%Kra%porušení%\%půdorys
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(
(

(

(

V( oblas$( rohů(bude( základ( rozšířen( kvůli( zvětšení( plochy(pro( zakotvení( lan.( Kotvení( se(
provede( pomocí( zapouzdřené( kotvy(Dywidag( do( předem(připravených( sklípků.( Kotevní(
oblas$(v(rozích,(ale(i(v(místě(napojení(jednotlivých(pasů,(je(nutno(posoudit.(Posudek(lze(
rozdělit(do(4(čási(3(soustředný(tlak(v(místě(kotvy(a(tři(oblas$(v(místě(za(kotvami((viz%P.3).(  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Obr.%24:%Vyztužení%podélného%základového%pasu

Obr.%25:%Vyztužení%příčného%základového%pasu

Obr.%26:%Vyztužení%konstrukčního%základového%pasu

Návrh-výztuže: B500B

Hlavní(((((((((((((((-13-∅-10 mm((((((((((((((((

Třmínek(/(kozlík -∅-6 mm(((((((((((((((((

Vzdálenost(třmínků: 150(mm

Kryi(výztuže: 50(mm

Návrh-výztuže: B500B

Hlavní(((((((((((((((-13-∅-10 mm((((((((((((((((

Třmínek(/(kozlík -∅-6 mm(((((((((((((((((

Vzdálenost(třmínků: 150(mm

Kryi(výztuže: 50(mm

Návrh-výztuže: B500B

Hlavní((((((((((((((((((-6-∅-10 mm((((((((((((((((

Třmínek(/(kozlík -∅-6 mm(((((((((((((((((

Vzdálenost(třmínků: 150(mm

Kryi(výztuže: 50(mm
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5.2---Návrh-ztužení-horní-stavby--(úroveň-B,C)-

Při(návrhu(ztužení(horní(stavby(jsem(vycházel(z(momentové(podmínky.(Ta(vychází(z(ihy(
kry( porušení( FG( působící( na( rameni( od( těžiště( k( uvažované( linii( porušení( (v( obr.( 27(
označené( X).( Na( druhé( straně( rovnice( je( pak( neznámý( počet( lan( a( sil( v( předpínacích(
lanech.(Ovšem(stějně(jako(v(úrovní(základů(je(nutné(vést(lana(v(uzavřeném(okruhu.(Ten(
doplníme(o(příčné(předepnui( stěn( a(dostáváme(počet( lan.(Na(obě(úrovně(připadá(12(
lan.( Nejvhodnějším( místem( je( vést( lana( v( úrovni( stropů,( kde( je( zajištěna( největší(
vodorovná(tuhost.(Tím(dostáváme(ramena(předpínacích(sil(a(jedinou(neznámou(zůstává(
předpínací( síla.( Z( jednoduché( rovnice( pak( vyšla( nutná( síla( pro( zajištění( odklopení( kry(
porušení.(Na(jedno(lano(připadá(síla(146(kN(v(době(životnos$.((
Je(nutné,(aby(úrovňová( lana(zajis$la(stabilní(stav(konstrukce(během(celé(své(životnos$.(
Proto(jsem(zvolil(tuto(sílu(jako(předpínací(sílu(v(čase(nekonečno.(S(uvážením(okamžitých(
ztrát( (10%)( a(dlouhodobých( ztrát( (10%)(dostáváme(předpínací( sílu( 180( kN.(Hodnota( je(
menší( než( maximální( možná( síla( pro( předpínací( lano( monostrand( Y317703S7315,73A,(
a(proto(je(nutné,(aby(při(napínání(byla(přítomná(autorizovaná(a(zkušená(osoba.(
(
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Obr.%27:%Momentová%podmínka%pro%zajištění%kry%porušení
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I( když( sílu( v( lanech( jsme( zjis$li( společně( pro( obě( úrvoně,( tak( vedení( lan( a( posuzování(
jejich( účinků( je( nutné( řešit( odděleně.( Každé( podlaží( je( tvořeno( jiným( dispozičním(
řešením,( tloušťkou( stěn( a( možným( přístupem.( Změny( směrů( úrovňových( lan( jsou(
umožněny( prostřednictvím( ocelových( deviátorů,( které( se( připevní( do( drážek.( Jejich(
specifikace(jsou(v(kapitole(6.4(a(výkresové(čás$((P.2\č.v.13).(

5.2.1---Trasování-lan-úrovně-B-

Celé( přízemí( zámku( je( klenbového( charakteru,( což( nám( jednoznačně( sižilo( návrh( lan(
i( samotné(provádění.( Je(zvykem(vést( lana(v(náhradních(kanálcích(v(úrovni( stropu(nebo(
těsně(pod(ním.(To(v(našem(případě(nebude(tak( jednoduché,(protože(se(přes(klenby(ke(
zdivu(nedostaneme(a(vedení(lan(v(jiných(místech(je(bezpředmětné.(Možnosi(je(vést(lana(
z(úrovně(prvního(podlaží.(To(přináší(značné(komplikace,(především(s(odstraněním(podlah(
a(vykopáním(násypu(do(požadované(výšky.((
Z(geode$ckého(zaměření( však(víme,( že( stěny(přízemí( jsou( značně( silnější(než(v(prvním(
patře.(Proto( jsem(zvolil(vést( lana(v(místě(napojení(stěn.(Lana(se(budou(trasovat(v(rohu(
(místa(zůžení)(a(po(předepnui(se(zabetonují(do(tzv.(hrobečku((obr.%28).(To(sníží(množství(
sekaných(drážek.(V(místech,(kde(není(možné(takto(vést(lana,(tak(se(osadí(do(náhradních(
kanálků((obr.%28).((
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Obr.%28:%Náhradní%kabelový%kanálek%a%tzv.%hrobeček

Náhradní(kabelový(kanálek
Tzv.(hrobeček
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5.2.2---Řešený-DETAIL-1:4-:-posouzení-železobetonového-předpjatého-průvlaku-

Při( trasování(některých( lan( (P.2\č.v.2)( nebylo(možné(vést( lana(ve( stěně(a(proto( jsem( je(
umís$l(do(železobetonových(průvlaků.(V(úrovni(B(se(nachází(4(taková(místa,(které(jsem(
označil(DETAIL(1(až(4.(Pro(zjednodušení(výpočtu(jsem(je(rozdělil(do(dvou(čási.(První(jsem(
zvolil(nejdelší(průvlak(délky(10,76(m((D1)(a(druhou(část(tvoří(průvlaky(délek(6,75(3(6,9(3(
7,1((D23D4).(Jelikož(mají(podobné(délky,(navrhl(jsem(rozměry(a(výztuž(pro(nejdelší(z(nich.(
Průvlak(stejných(rozměrů(a(výztužení(se(pak(použije(u(všech(třech(délek.((

Ve(všech(případech(bude(průvlak(ležet(na(stěně(v(podlaze.(Tím(můžeme(vyloučit(ohybové(
namáhání(od(vlastní(ihy.(Ale( je(nutné(započítat(vliv( imperfekce(od(předpínací( výztuže,(
která(vyvozuje(normálovou(tlakovou(sílu.(Jelikož(leží(průvlaky(na(pevném(podkladu,(jeho(
vybočení( je( možné( pouze( ve( vodorovném( směru.( Navrženou( výztuž( a( zjištěnou(
imperfekci(jsem(posoudil(interakčním(diagramem.(
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Obr.%29:%Vyztužení%předpjatého%žb.%průvlaku%\%DETAIL%1

Obr.%30:%Interakční%diagram%žb.%průvlaku%\%Detail%1

Obr.%31:%Vyztužení%předpjatého%žb.%průvlaku%\%D2\D4

Obr.%32:%Interakční%diagram%žb.%průvlaku%\%D2\D4
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5.2.3---Řešený-DETAIL-8A,-8B-:-svislé-účinky-od-vedení-úrovňových-lan-

V( úrovni( B( je( potřeba( lano( (LB2)( vést( tak,( abychom( se( vyhli( otvoru.( Není( lehké( zvolit(
správnou(varinatu(hned(napoprvé(bez(bližší(diagnos$ky(konstrukce.(Proto(jsem(zvolil(dvě(
varinaty( vedení.( Při( provádění( trasování( a( seznámením( s( konstrukcí( pak( bude( jedna((
z( možnosi( vybrána( za( vhodnou.( První( varinata( vede( napříč( otvorem( v( ocelovém(
překladu.( Druhá( varinata( se( skládá( ze( zakotvení( dvou( překřížených( lan( do( základové(
konstrukce.(Abychom(mohli(vést(lana(první(metodou(je(nutné(je(vychýlit(ve(svislé(rovině(
(pomocí( deviátorů).( Vycházím( z( předpokladu,( že( radiální( účinky( od( předpěi(nazdvihují(
zdivo(směrem(nahoru.(Proto( je(potřeba(posoudit,( zda3li(iha(zdiva(nad(vedením( lana( je(
větší(než(výslednice(radiálních(účinků.(

(

(

(

(

Pro( stanovení( účinků(předpěi( jsem(využil( dvě(metody( 3( Sinusovou( větu( a( ekvivalentní(
zaižení.( Obě( varianty( daly( podobné( výsledky.( Větší( z( nich( jsem( pak( porovnal(
s( uvažovaným( zděným( pilířem.( V( detailu( 8A( i( B( je( iha( pilíře( prokazatelně( větší( a( im(
můžeme(říci,(že(nedojde(k(nazdvižení(stěny.(
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Obr.%33:%Zobrazení%účinků%\%DETAIL%8A Obr.%34:%Zobrazení%ekvivalentního%za[žení%od%
paraboly%\%DETAIL%8A

Obr.%35:%Zobrazení%účinků%\%DETAIL%8B Obr.%36:%Zobrazení%ekvivalentního%za[žení%od%
paraboly%\%DETAIL%8B

Fz(= 163,26 kN ≥((R(= 36,44 kN

Fz(= 118,10 kN ≥((R(= 33,68 kN
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V( případě( druhé( varianty( se( nemusíme( bát( podobných( radiálních( účinků.( Dokonce(
zaručuje(lepší(zajištění(než(první(varinta.(Je(ovšem(spojena(s(velkou(pracnosi(a(četnosi(
vrtů.( Aby( byla( tato( možnost( proveditelná( musí( se( prokopat( část( pod( tělocvičnou((
a(odstranit(příjezdový(val.(Ten(se(odstraní(každopádně(pro(vybudování(základových(pasů.(
Lana( je( nutné( vést( z( vnější( strany( do( interiéru( a( pak( zase( zpět.( To( přináší( více( vrtů(
i(deviátorů.(V(případě(absence(tohoto(provedení,(by(mohlo(lano(vlivem(předpěi(a(snahy(
se( vrá$t( do( původního( stavu( vyběhnout( z( drážky.( Lana( se( pak( pevně( zakotví( do( nově(
vybudovaných(základových(pasů.((
Návrh(vedení,(výčet(lan(a(s(nimi(spjatých(prvků(pro(obě(varianty(je(zakresleno(a(vypsáno(
podbroně(ve(výkresové(dokumentaci((P.2).(

5.2.4---Řešený-DETAIL-9-:-překotvení-pomocí-S&T-modelu-

Lana( (LB8( a( LB9)( není( možné( vést( jako( jedno,( a( proto( je( nutné( jej( překotvit.( Vlivem(
překotvení(vznikají(tahové(napěi(ve(zdivu,(které(se(musí(zajis$t.(Nejvhodnější(metodou(
pro( vyřešení( problému( byl( S&T( model.( Ten( jsem( sestavil( podle( trajektorií( napěi( na(
plošném(modelu( ve( SCIA( E.(obr.% 37).( Jelikož( nevíme( přesně( jak( se( bude( zdivo( chovat,(
zvolil(jsem(vhodnou(délku(navazujících(stěn(a(tři(typy(podepření(v(místě(navazujících(stěn(
(prosté,( liniové(a(vetknui).(Vycházel( jsem(z(předpokladu,(že(na(zdivo(působí(předpínací(
síly(v(době(po(okamžitých(ztrátách.((

(
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Ze( tří( typů( zvoleného( podepření( vyšla( varianta( prostého( podepření( jako( nejméně(
příznivá.( Do( téhle( varianty( jsem( navrhl( S&T(model( 3( obr.% 38( a( ten( pak( vyřešil( pomocí(
programu( SCIA( E.%Na( vzniklá( táhla( představující( tahové( napěi( ( jsem( navrhl( přídavnou(
výztuž.((

V(místě(táhla(F1( jsem(navrhl(prut(betonářšké(výztuže(∅(32(mm,(na(kterém(se(provede(
jednostraný(závit.(Táhlo(se(vloží(do(vysekané(drážky.(Z(horní(strany(se(přivaří(ke(kotevní(
desce(K1,(sklípku(lana(LB8.(Ze(spodní(strany(se(vyseká(sklípek(typu(S9(a(osadí(se(kotevní(
deska(K3(spolu(s(matkou(a(podložkou((obr.%39).(

V( táhle(F2(vyšla( tahová(síla(o(velikos$(332,15(kN,(ale(síla(v(předpínací(výztuži( je(pouze(
162(kN.(Proto(je(potřeba(přidat(betonářskou(výztuž(4∅12(mm.(Ta(se(vloží(do(zvětšeného(
vrtu(∅50(mm(a(spolu(s(předpínacím(lanem(se(zainjektuje((obr.%40).%
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Obr.%39:%Detail%překotvení%



Sta$cké(zajištění(zámku(3(Miroslavské(Knínice( ( ( ( ((((((((((((((((((((Bc.(Lukáš(Kulla

5.2.5---Trasování-lan-úrovně-C-

Lana(úrovně(C(budou(vedena( v(náhradních( kabelových( kanálcích( v(úrovni( stropů(nebo(
těsně( pod( nimi.( Stejně( jako( v( úrovni( A( i( B( budou( lana( tvořit( uzavřený( okruh,( který( se(
doplní(příčným(vyztužením(zdiva(pro(zajištění(větší(tuhos$.(V(prvním(patře(však(proběhla(
nedávná( rekonstrukce( několika( místnosi( z( evropských( fondů.( Tento( fakt( je( nutné(
akceptovat(a(práce(v(těchto(oblastech(minimalizovat.(Proto(jsem(místo(předpínacích(lan(
navrhl( v( těchto(místnostech( soustavu( táhel( (obr.% 41).%Ty( budou( vyvrtány( z( venkovního(
prostoru(a(im(nenaruší(rekonstruované(místnos$.(Zároveň(budou(plnit(funkci(zachycení(
podelných(lan(pro(snížení(jejich(vzpěrných(délek.(

Provedení( se( uskuteční( pomocí( dvojice( vrtů(
délky( 2,1( m( a( osově( vzdálené( 220( mm.( Do(
vysekaného( sklípku( se( osadí( dvojice( táhel((
z( betonářské( výztuže( na( jejichž( konci( bude(
proveden( závit.( Následně( se( táhla( zainjektují((
a( zakotví( do( kotevní( desky.( Táhla( se( opatří(
podložkou(a(matkou.(Po(zatvrdnui( injektáže(se(
táhla( opět( dotáhnou.( Na( kotevní( desku( se( pak(
připevní(speciální(kování(pro(vedení(podélného(
lana.(

5.2.6---Řešený-DETAIL-5:7-:-posouzení-ocelového-předpjatého-průvlaku-

Stejně(jako(v(úrovni(B(je(nutné(některá(lana(vést(v(náhradním(průvlaku.(V(tomto(případě(
nebudou( průvlaky( ležet( na( pevném( podkladu,( ale( zapuštěné( v(mezeře(mezi( stropními(
trámy( tak,( aby( nenarušovaly( este$ku.( Pro( zjednodušení( provádění( a( snížení( nároků( na(
výstavbu( jsem( zvolil( ocelové( průvlaky.( Ty( budou( sloužit( jako( rozpěry( mězi( stěnami.(
S( použiim( ocelových( průvlaků( odebereme( jeden( z(mokrých( procesů( a( nebudeme( tak(
muset( vytvářet( bednění.( Vezmeme3li( fakt,( že( bednění( by( se(muselo( vystavět( ve( výšce(
stropů(a(zároveň(ho(vměstnat(mezi(trámy,(dost(si(im(usnadníme(práci.(
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Ocelové(průvlaky(mají(rozdílné(délky((6,9(m(≈(7,2(m(
≈( 7,6( m).( Pro( sjednocení( materiálů,( zjednodušení(
provádění(a(orientace(na(stavbě(budou(všechny( tři(
průvlaky(ze(stejného(svařovaného(průřezu(3(2U140.(
Pro( posouzení( jsem( vybral( nejdelší( průvlak.( Ten(
posoudil(na(prostý(tlak,(ohyb,(vzpěr(a(na(kombinaci(
vzpěru( s( ohybem.( V( kombinaci( vzpěru( s( ohybem(
vyšla( rezerva( únosnos$( okolo( 20%.( V( ostatních(
posudcích(pak(značně(větší.(

5.2.7---Posouzení-únosnosB-zdiva-

Předpínací( výztuž( vyvozuje( v( oblas$( zakotvení( tlakovou( normálovou( sílu,( kterou( musí(
přenést( zdivo.( Ve( vodorovném( směru(má( však( značně( sníženou( pevnost.( Aby( nedošlo((
k( vytržení( zdiva( nebo( odtržení( rohu( objektu,( kotví( se( lana( do( jádra( průřezu( stěny.(
Abychom(nemuseli( sekat(hlubokou(drážku,( tak(se( lano(dovede(do(oblas$( jádra(šíkmým(
vrtem.(Je(nuné(při(vrtání(dodržet(navržené(úhly.(Kotevní(sklípek(se(vyseká(dle(výkresové(
dokumentace((P.2\č.v.14).(Kotevní(deska(by(měla(být(co(nejvíce(kolmá(k(ose(vrtu.(Drobné(
nerovnos$(a(zvýšení(roznášecí(plochy(zajisi(podkladní(betonová(deska(tl.(50(mm.(

I( při( splnění( těchto( požadavků( není( jisté,( že( je( zdivo( schopné( vydržet( takový( nápor(
zaižení( a( bez( ověření( vyhoví.( Proto( je( nutné( jej( posoudit( v( kotevní( oblas$,( ale( také((
únosnost(zdiva(ve(vodorovném(směru.((

Pro( posouzení( kotevní( oblas$( v( úrovni( B( i( C( jsem( zvolil( místa( s( nejmenší( efek$vní(
plochou.(V(obou(případech(se(jednalo(o(rohové(zakotvení(ve(stěně(nejmenší(šířky.(Abych(
měl( jistotu,( že( zdivo( vydrží( i( v( průběhu( napínání( uvažuji( předpínací( sílu( v( době( po(
okamžitých(ztrátách.(V(obou(úrovních(zdivo(vyhovělo(s(malou(rezervou.(Ovšem(můžeme(
předpokládat,( že( ve( zdivu( vzniká( vzájemné( spolupůsobení( materiálů,( které( únosnost(
zvyšují.  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Obr.%43:%Příklad%kotevní%oblasJ%úrovně%C
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V( případě( vodorovné( únosnos$( zdiva( při( sanaci( horizontálním( ztužením( není( přesně(
stanovené,( jak( únosnost( spočítat.( Proto( jsem( vycházel( z( podobnos$( výpočtu( zděného(
pilíře.( Pro( posouzení( jsem( vybral( vždy( tlačený( pás( v( úrovni( B( i( C( s( nejmenší( efek$vní(
plochou(obvodového(a(vnitřního(zdiva.((

Samotný(výpočet(se(skládal(ze(dvou(čási.(Únosnost(v(místě(nejmenšího(průřezu,(který(
byl(dán(šířkou(stěny(a(zúženým(prostorem(mezi(nebo(nad(okny.(Druhá(část(pak(vznikla((
v(místě(navazující(kolmé(stěny.(Průřez(se(nezměnil,(jen(mimořádná(výstřednost(se(vlivem(
délky( tlačeného( pásu( zvětšila.( U( posudku( vnitřního( zdiva( bylo( posouzení( v( místě(
navazující( kolmé( stěny( bezpředmětné.( Protože( se( zvětšující( délkou( tlačeného( pásu( se(
zvětšuje( i( efektviní( plocha( průřezu.( Čím( větší( plocha,( im( i( větší( únosnost.( Proto( bylo(
od( tohoto( posudku( upuštěno.( Ve( všech( zvolených( kri$ckých( místech( zdivo( vyhovělo(
s(velkou(rezervou.(
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5.3---Ztužení-kleneb-

Poslední(etapa(rekonstrukce(se(zabývá(příčným(ztužením(kleneb(v(podloubí(severní(čás$(
zámku.( Trhliny( jsou( tahového( charakteru( a( potvrzují( námi( zjištěný( mechanismus(
porušení.( Kdy( ze( směrů( a( umístění( trhlin( (obr.% 49)( jasně( vyplývá,( že( se( severní( křídlo(
zámku(vodorovně(posouvá( k( rybníku(a( část(podloubí( zůstává(na(původním(místě.( Jistě(
tomu( napomáhá( i( nedávná( rekonstrukce( nádvoří,( kdy( už( samotné(mohutné( základové(
patky( pilířů( podloubí( byly( obsypány( novou( zeminou,( zhutněné,( obložené( žulovými(
kostkami(a(celé(nádvoří( je(nově(odvodněné.(Pak(se(dá(předpokládat,(že(pilíře( jsou( lépe(
založeny( a( nemají( tendeci( se( pohybovat( opro$( dlouho( netknutým( základovým( pasům(
severního(křídla.(

(

Návrh( zajištění( kleneb( není( lehká( záležitost( a( je( nutné(mít( kvalitní( podklady.( V( našem(
případě(bohužel(nejsou(k(dispozici.(Chybí(přesné(zaměření(kleneb,(diagnos$ka(materálu(
a( skladby( podlah.( Proto( jsem( zvolil( zajištění( kleneb( jako( poslední( etapu( a( v( rámci(
diplomové( práce( jsem( ji( řešil( pouze( okrajově.( Řešil( jsem( rozmístění( lan,( tvar( zakřivení(
kabelu(a(jejich(zakotvení.(
Celá( rekonstrukce( se( nese( ve( stylu( vodorovného( ztužení( předpínacími( lany.( Proto(
i( zajištění( kleneb( jsem( navrhl( pomocí( předpínacích( lan( vedených( v( náhradních(
kabelových( kanálcích( a( volně( po( obvodu( klenby.( Průské( klenby( mají( mezi( pilíři(
parabolický(tvar,(a(to(není(zrovna(vhodné(zakřivení(pro(předpínání.(Mimo(jiné(by(nebyla(
ani(možnost(kde(lana(zakotvit.(Proto(jsem(rozmís$l(kabely(do(pilířů,(kde(je(dost(místa(pro(
zakotvení,( více( materiálu( nad( klenbou( a( zároveň( se( zde( nachází( oblouková( klenba.(
Kruhový( tvar( klenby( pak( funguje( jako( deviátor.( Tečně( na( oblouk( se( vyvrtají( otvory((
a( protáhnou( lana( ven( na( obě( strany.( Tam( se( zakotví( do( vysekaných( sklípků( pomocí(
roznášecích(desek(a(zapouzdřené(kotvy(Dywidag.((
Smyslem( této( metody( je( zvýšení( tuhos$( a( možnost( přenášet( příčné( tahy.( Kabel( bude(
veden( tak,( aby( vyvozoval( pouze( tlakovou( sílu.( Pokud( se( nám( podaří( kabel( správně(
natrasovat( a( vhodně( zvolit( předpínací( sílu,( tak( by( nemělo( docházet( k( dalšímu( posuvu((
a(nebudou(vznikat(nové(trhliny.(( 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6. Popis vybraných částí

6.1---Řezané/sekané-drážky-ve-zdivu-

Lana( v( úrovni( B( a( C( budou( vedeny( ve( zdivu( prostřednictvím( drážek.( Rekonstrukce(
zahrnuje( okolo( 800( m( lan( vedených( ve( zdivu( a( z( toho( bude( minimálně( 90%( délky(
vedených( v( drážkách.( Pro( zjednodušení( provádění( bych( doporučil( drážkovací( frézu((
s( dvojitým( diamantovým( kotoučem,( bočním( čištěním( rýhy,( roztečí( nožů( 40350( mm((
a(hloubkou(dořezu(min.(50(3(60(mm.(Nebo(se(může(použít(klasická(fréza(s(diamantovým(
kotoučem,( to( ovšem( zdvojnásobuje( délky( řezů( a( bude( potřeba( některé( čás$( dosekat.(
Povrch(drážky(se(vyrovná(cementovou(maltou.(Speciálně(v(místech(deviátorů(a(mírných(
odklonů( lan.( Po( napnui( lan( se( drážky( zazdí( pálenými( cihlami( na( vápenocementovou(
maltu.(

6.2---Náhradní-kabelové-kanálky-

Náhradní( kanálky( budou( provedeny( pomocí( polohovacího( vrtacího( systému,( který(
umožňuje(provádět(vrty(pod(určitými(úhly.(Při(vrtání( je(důležité(dbát(na(návrh(velikosi(
úhlů,( jejich( směrů(a(místa( kde( se(budu(vrty(provádět.( To( vše( je(uvedeno(ve( výkresové(
dokumentaci.(Průměr(kanálků(je(navržen(na(35(3(40(mm.(V(případě(DETAILU(9(je(nutné(
mít(v(zásobě(vrták(na(50(mm(otvor.(Odchylka(osy(kanálku(se(připouši(50(mm.(

6.3---Kotevní-sklípky-

V( rámci( sanace( se( objevují( dva( nutné( typy( sklípků.( První( připadá( základovým(
železobetonovým( pasům.( Pro( jejich( vytvoření( se( sestaví( speciální( bednění.( Po( napnui(
kabelů(a( jejich(zakotvení( se(do(sklípků(osadí( sklípková(výztuž(a(dobetunují( se(betonem(
stejné(třídy.(Druhý(typ( jsou(pak(sekané(sklípky(ve(zdivu.(Protože( je(nutné(vysekat(velké(
množství( sklípků,( tak( jsem( se( je( pokusil( sjedno$t( na( co( největší( minimum( a( všechny(
důkladně( vykreslil( (P.2\č.v.14).% Před( prováděním( bych( doporučil( vyrobit( šablony( dle(
zmíněné(dokumentace((např.(ze(dřeva),(ty(budou(sloužit( jako(mustr(a(nebude(nutné(se(
obávat(dodatečných(úprav(či(oprav.(
Samotné( provádění( je( nevhodnější( pomocí( vyřezání( diamantovým( kotoučem((
a(následným(dosekáním.(Ovšem(veškeré(zásahy(do(zdiva(musí(být(šetrné.(Dno(sklípku(se(
vyrovná(podkladní(betonovou(deskou(tl.(50(mm(spolu(s(výztuží((KARI(síť).((
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Po( zatvrdnui( se( teprve( napnou( lana( a( osadí( kotevní( deska( s( kotevním( systémem.( Po(
napínání( se( přivaří( sklípková( ohýbaná( výztuž( na( kotevní( desku( a( dozdí( se( vysekanými(
kousky(případně(dobetonuje.%

6.4---Deviátory-

Deviátory,( neboli( ocelová( sedla,( slouží( ke( změně( směru( předpínacích( lan.( V( našem(
případě( se( objevují( především( v( místech,( kde( lana( přechází( z( drážky( do( náhradního(
kabelového( kanálku,( který( vede( do( jádra( průřezu( stěny.( Deviátor( musí( kopírovat(
vysekanou(drážku,(proto( je(nutné(v(místech(deviátorů(zdivo(důkladně(vyrovnat(pomocí(
diamantového(kotouče(nebo(šetrného(dosekání.((
Nejprve( se(předběžně(osadí(deviátory(pomocí( šroubů(a(natáhnou( lana.( Zkontroluje( se,(
zda( lana( tečně( opouši( deviátor( a( zda( nedochází( k( tření( jakékoliv( čás$( deviátoru((
a( kabelu.( Poté( se( zakreslí( jeho( poloha.( Deviátor( se( spolu( s( lanem( na( čas( odmontuje((
a(místo(uložení(se(vyhladí(vysokopevnostním(tmelem,(osadí(se(zpět(deviátor(a(následně(
pevně(přišroubuje.(Tímto(způsobem(je(nutné(připevnit(všechna(sedla.(Bližší( specifikace(
jsou(zakresleny(ve(výkresu((P.2\č.v.13).(

6.5---Táhla-

Ocelová(táhla(slouží(k(zajištění(polohy(předpínacích(lan(v(úrovni(B,C.(V(místech(kde(zdivo(
konvexně(mění( směr( a( obáváme( se,( že( by( lano( vyběhlo( z( drážky( ven.( Táhla( se( vyrobí(
z( betonářské( výztuže( B500B,( na( jejichž( koncích( se( provede( dodatečný( závit(min.( délky(
100(mm.(K(táhlům(je(nutné(dodat(podložky(a(matky(dle(navrženého(průměru.((

6.6---Kotevní-desky-

Kotevní(desky(slouží(pro(roznos(sil(do(zdiva.(Jsou(navrženy(z(oceli(S235.(Jejich(půdorysné(
rozměry,( tloušťky,( umístění( a( průměry( otvorů( se( vyrobí( podle( dokumentace( 3( Výkres(
kotevních(desek((P.2\č.v.15).(Je(kladen(požadavek(na(řádné(opracování(otvorů(v(kotevních(
deskách,(aby(nedošlo(k(poškození(lana.(
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7. Závěr

Cílem( práce( bylo( sta$cké( zajištění( zámku( v( Miroslavských( Knínicích.( Kde( se( jeho( část(
pohybuje(směrem(k(rybníku(na(severní(straně.(Bylo(nutné(zámek(prozkoumat(z(několika(
ohledů( a( najít( znaky( porušení.( Následně( analyzovat( a( navrhnout( vhodné( zajištění(
jednotlivých( čási.( Rozdělit( do( etap( výstavby( a( posoudit( návrh( zajištění( z( hlediska(
únosnos$(materiálů.(Na(závěr(vytvořit(podrobnou(dokumentaci(v(rozsahu(vhodného(pro(
provedení.(

Na( základě( inženýrsko3geologického( a( vizuálního( průzkumu( bylo( navrženo( vodorovné(
ztužení( předpínacími( lany( ve( třech( úrovních.( První( úroveň( “A”( se( skládá( z( uzavřeného(
okruhu( předpjatých( železobetonových( pasů,( doplněného( o( příčné( a( konstrukční(
předpjaté(železobetonové(pasy.(Další(urovně(“B,C”(slouží(k(zajištění(horní(stavby(a( jsou(
navrženy(metodou(předpínacích(lan(vedených(v(náhradních(kabelových(kanálcích.(Návrh(
sta$ckého(zajištění(se(také(zabývá(příčným(vyztužením(kleneb(podloubí,(rovněž(pomocí(
předpínacích(lan.((

Doposud(jsem(se(k(problema$ce(sanací(stávajících(narušených(budov(dostal(jen(okrajově(
prostřednictvím(článků(nebo(plakátů(vyvěšených(na(chodbách(areálu(školy.(Takže(se(dá(
říci,(že(jsem(vstupoval(do(tématu(z(pozice(úplného(laika.(Ovšem(postupným(zjišťováním(
faktů,(pročítáním(metod(provádění,( řadou(konzultací(nebo(samotnou(návštěvou(zámku(
a(snahou(zjis$t(co(nejvíce(materiálu(jsem(se(do(práce(plně(ponořil.(Upřímně(řečeno,(mě(
práce( velice( zaujala( a( v(problema$ce( rekonstrukcí( sta$cky(narušených(objektů( jsem(se(
zhlédl.(Dokážu(si(představit,(že(právě(imto(směrem(by(se(měl(vyvíjet(můj(profesní(život.(
Příjde(mi,( že( pracovat( na( tomto( tématu( nui( člověka( více( přemýšlet,( používat(metody(
a(materiály(z(různých(stavebních(odvětví,(ale(také(umožňuje(vyvíjet(nové(postupy(řešení.(
Dále(byl(mou(největší(mo$vací(a(pohonem(vpřed( fakt,( že( tento(projekt(nebyl(doposud(
zpracován(a(že(právě(moje(řešení(může(být(podkladem(při(realizaci(rekonstrukce(zámku.(
A(i(kdyby(se(použila(jen(část(nebo(drobná(maličkost,(kterou(jsem(navrhl,(budu(nesmírně(
šťastný,( že( jsem(mohl(přispět.( ( Z( těchto(důvodů(a(mnoha(dalších(mám(pocit,( že(právě(
toto( téma( bylo( tou( nejlepší( volbou( pro( diplomovou( práci( a( zároveň( dokončením(
nelehkého(studia.( 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8. Seznam použitých zdrojů
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ČSN% EN% 1996.( 1.( vyd.( Praha:( Pro( Ministerstvo( pro( místní( rozvoj( a( Českou( komoru(
autorizovaných( inženýrů( a( techniků( činných( ve( výstavbě( vydalo( Informační( centrum(
ČKAIT,(2010,(143(s.(Technická(knižnice((ČKAIT).(ISBN(97838038743830232.(

[6]( PROCHÁZKA,( Jaroslav.( Navrhování% betonových% konstrukcí:% příručka% k% ČSN% EN%
1992\1\1%a%ČSN%EN%1992\1\2.(1.(vyd.(Praha:(Pro(Ministerstvo(pro(místní(rozvoj(a(Českou(
komoru( autorizovaných( inženýrů( a( techniků( činných( ve( výstavbě( (ČKAIT)( vydalo(
Informační(centrum(ČKAIT,(2010,(330(s.(Technická(knižnice((ČKAIT).( (ISBN(9783803874383
0339.(

[7]( Závěrečná% práce% o% inženýrskogeologickém% průzkumu% základových% poměrů% v%
prostorách% stávajícího% zámku% v% Miroslavských% Knínicích.( Vypracoval:( doc.( Ing.( Antonín(
Paseka,( CSc.,( AI;( Spolupracoval:( Bc.( Lukáš( Kulla.( Brno,( leden(2006.( Za( zhotovitele:( doc.(
Ing.(Antonín(Paseka,(CSc.,(AI;(Vý$sk(č.(1.((samostatná(příloha(P.6)(
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9. Seznam použitých zkratek a symbolů

Malá'písmena'la>nské'abecedy'

�44

a1( vzdálenost(síly(k(bližšímu(okraji

b šířkový(rozměr(prvku

bk šířkový(rozměr(kotvy

bc šířkový(rozměr(roznášecí(plochy

Δcdev( možná(návrhová(odchylka(od(nominální(hodnoty(kryi

Δcdur,add redukce(minimální(krycí(vrstvy(při(použii(dodatečné(ochrany

Δcdur,st redukce(minimální(krycí(vrstvy(při(použii(nerezavějící(oceli

Δcdur,γ přídavná(hodnota(z(hlediska(spolehlivos$

cmin minimální(krycí(vrstva

cmin,b minimální(krycí(vrstva(s(přihlédnuim(k(požadavkům(soudržnos$

cmin,dur minimální(krycí(vrstva(s(přihlédnuim(k(podmínkám(prostředí

cnom nominální(hodnota(betonové(krycí(vrstvy

c1( vnitřní(šířka(ocelového(průvlaku

c2( vnitřní(výška(ocelového(průvlaku

c3;(c3’ výška(náhradní(kotevní(oblas$

d účinná(výška(průřezu

d vnitřní(průměr(přepínacího(lana

d’;(d1;(d2 vzdálenost(výztuže(k(povrchu

dc výškový(rozměr(roznášecí(plochy

dg největší(zrno(kameniva

dk výškový(rozměr(kotvy

e Výsledná(výstřednost(vnějšího(zaižení

ea( mimořádná(výstřednost

ehm;(ehi výstřednost(od(kolmého(zaižení

ei( imperfekce(1.(řádu

em;(ei( výstřednost(od(účinků(zaižení
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emk výstřednost(v(místě(průřezu

ek výstřednost(od(účinků(dotvarování(konstrukce

ex výstřednost(od(vnějšího(zaižení(ve(směru(X

ey( výstřednost(od(vnějšího(zaižení(ve(směru(Y

e0 omezení(tlakového(namáhání

e2 imperfekce(2.(řádu

f vzepěi(paraboly

fb normalizovaná(pevnost(zdícího(prvku(v(tlaku:( ( (

fcd návrhová(pevnost(betonu(v(tlaku

fck charakteris$cká(pevnost(betonu(v(tlaku

fctd návrhová(pevnost(betonu(v(tahu

fctk;0,05 charakteris$cká(pevnost(betonu(v(tahu([0,05(kvan$l]

fcm(t) střední(hodnota(pevnos$(betonu(v(tahu(v(závislos$(na(čase

fctm střední(hodnota(pevnos$(betonu(v(tahu

fd(⟘ char.(pevnost(zdiva(v(tlaku(kolmo(k(ložným(sparám(3(návrhová(hodnota(

fd(||( char.(pevnost(zdiva(v(tlaku(rovnoběžně(s(ložnými(spárami(3(návrh.(hodnota

fk(⟘ Charakteris$cká(pevnost(zdiva(v(tlaku(kolmo(k(ložným(sparám

fk(|| Charakteris$cká(pevnost(zdiva(v(tlaku(rovnoběžně(s(ložnými(spárami

fm Pevnost(malty

fu Pevnost(zdícího(prvku

f0 koeficient(klouzavého(tření(po(zemině

fpd výpočtová(pevnost(předpínací(oceli(v(tahu

fpk charakteris$cká(pevnost(předpínací(oceli(v(tahu

fp,0,1k( charakteris$cká(smluvní(mez(kluzu(předpínací(oceli

fy pevnost(oceli/ocelových(výrobků

fyd( návrhová(pevnost(oceli(v(tahu

fyk( charakteris$cká(pevnost(oceli(v(tahu

h výškový(rozměr(prvku

hc pomyslná(úroveň(úložné(plochy
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hef Vzdálenost(v(místě(nejmenšího(průřezu(/(kolmé(stěny(

h0 náhradní(tloušťka(osychajícího(obvodu

h3 šířka(náhradní(kotevní(oblas$

imin minimální(poloměr(setrvačnos$

iy( poloměr(setrvačnos$(k(ose(y

iz poloměr(setrvačnos$(k(ose(z

k součinitel(zvětšující(účinky(ohybového(momentu(při(posudku(vzpěr(+(ohyb

k nezamýšlená(úhlová(změna( ( (

kH součinitel(závislý(na(náhradní(tloušťce(h0( ( ( (

n počet(lan

n součinitel(limitní(šihlos$

nu součinitel(pro(zjištění(účinků(2.(řádu

nbal součinitel(pro(zjištění(účinků(2.(řádu

r poloměr(výztuže

q vlastní(iha(ocelového(průvlaku

s součinitel(dle(třídy(cementu

smax maximální(povolená(vzdálenost(výztuže

smin minimální(požadovaná(vzdálenost(výztuže

ss vzdálenost(hlavní(výztuže

stř vzdálenost(třmínků

t tloušťka(stěny

t uvažovaný(časový(okamžik

tcor( čas(podržení(napěi(při(předepínání

tef( efek$vní(tloušťka(stěny

tf tloušťka(pásnice(ocelového(průřezu

ts( počátek(smršťování

tw tloušťka(stěny(ocelového(průřezu

tživ( doba(předpokládané(doby(životnos$(konstrukce

t0 stáří(betonu(v(okamžiku(zaižení

t00 čas(v(době(životnos$(a(plného(užívání
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Velká'písmena'la>nské'abecedy'
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u součinitel(pro(změnšující(součinitel(výstřednosi

u0( předpokládaný(obvod(vystavený(vysychání

x rameno(ihy(kry(porušení

x vzdálenost(úhlové(změny(lana

x výška(tlačené(čás$(průřezu

x’ náhradní(výška(tlačené(čás$(průřezu

xbal,1( hodnota(tlačené(čás$(průřezu(rozdělující(tlakové(a(tahové(porušení

xbal,2( hodnota(tlačené(čás$(průřezu(rozhodující(o(plném(započítání(tlač.(výztuže

yb( rameno(předpínacích(lan(úrovně(B

yc rameno(předpínacích(lan(úrovně(C

z1;(z2 rameno(vnitřních(sil

A plocha(prvku

A kategorie(provádění

Aad plocha(dosahu(ztráty(předpěi

Ab roznášecí(plocha(kotevního(sklípku

Ac( plocha(betonu

AC1 roznášecí(plocha(betonu(pod(jednou(kotvou

AC0 plocha(kotvy

Aef efek$vní(plocha(úrovně(úložné(plochy

Aef efek$vní(plocha(nejmenšího(průřezu

Ai plocha(stěny(pro(součinitel(šihlos$

Ap( celková(plocha(předpínací(výztuže

Ap1( plocha(jednoho(předpínacího(lana

As plocha(výztuže

As,min minimální(požadovaná(plocha(výztuže

Asp nutná(plocha(výztuže(pro(kotevní(oblast(2
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As3( nutná(plocha(výztuže(pro(kotevní(oblast(3

As,1;(As,2 plocha(výztuže(při(dolním/horním(okraji

Atř,1 plocha(jednoho(třmínku

C součinitel(pro(stanovení(šihlos$

Ecef efek$vní(modul(pružnos$(betonu(pro(dotvarování

Ecm( modul(pružnos$(betonu

Ecm(t) modul(pružnos$(betonu(závislý(na(čase

Ep modul(pružnos$(předpínací(oceli

Es( modul(pružnos$(oceli

FG iha(kry(porušení

Fed Maximální(předpínací(síla(na(celou(kotevní(oblast

Fed,1( Maximální(předpínací(síla(na(jednu(kotvu( ( (

FRdu únosnost(kotevní(oblas$

Fs,1;(Fs,2 síla(ve(výztuži(u(horního/dolního(líce

Fz iha(zděného(pilíře

F1;(F2 síla(v(táhle

ΔFs( rozdíl(sil(u(horního/dolního(líce

Iy;(Iz moment(setrvačnos$

K! součinitel(pro(stanovení(šihlos$

Kr součinitel(pro(stanovení(šihlos$

L délka(stěny

L(;(L0 vzpěrná(délka

Lcr,y;((Lcr,z vzpěrná(délka(ocelového(průvlaku

Lef výška(efek$vního(průřezu(zdiva

LδA délka(dosahu(pokluzu(z(místa(předpínání(A

LδB délka(dosahu(pokluzu(z(místa(předpínání(B

Mtop;Mbot( momenty(v(koncích(sloupů

Med výsledný(moment(s(vlivem(imperfekce(2.(řádu

Med návrhová(kombinace(momentového(zaižení

Mi moment(od(účinků(zaižení(v(místě(navazující(kolmé(stěny
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Mm moment(od(účinků(zaižení(v(místě(nejmenšího(průřezu

Mpl,Rd momentová(únosnost(ocelového(průvlaku

MRd( momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(3

MRd,bal momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(2

MRdt,lim momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(4

MRdt,0 momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(5

MRd,z( momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(Z

MRd0( momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(0

MRd1( momentová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(1

Mx moment(od(ihy(kry(porušení

M0e výsledný(moment(s(vlivem(imperfekce

M01;M02 momenty(v(koncích(sloupů(s(vlivem(imperfekce

M1;(M2 momenty(v(koncích(sloupů

Ned návrhová(hodnota(vnějšího(zaižení

Nb,Rd únosnost(ocelového(průvlaku(na(vzpěr

Nc( normálová(síla(od(dotvarování

Nc,Rd únosnost(ocelového(průvlaku(v(tlaku

NRd únosnost(zděného(pilíře/kotevní(oblas$

NRd( normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(3

NRd,bal normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(2

NRdt,lim normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(4

NRdt,0 normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(5

NRd,z( normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(Z

NRd0( normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(0

NRd1( normálová(únosnost(interakčního(diagramu(v(bodě(1

P obecná(předpínací(síla

PB;(PC předpínací(síla(v(lanech(úrovně(B,(C

Pd,z,t maximální(předpínací(síla(ve(zdivu

Pd,z,t0 návrhová(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t0((ve(zdivu)

Pd,z,t00 návrhová(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t00((ve(zdivu)
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Písmena'řecké'abecedy'
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Pd,t0 návrhová(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t0((v(betonu)

Pd,t00 návrhová(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t00((v(betonu)

Pk,t0;Pm0,1 charakteris$cká(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t0((v(betonu)

Pk,t00;Pm00,1 charakteris$cká(hodnota(předpínací(síly(v(čase(t00((v(betonu)

Pmax maximální(předpínací(síla

Pmax,1( maximální(předpínací(síla(na(jednu(kotvu

Pmin minimální(požadovaná(předpínací(síla

P1 předpínací(síla(na(jedno(lano

R výslednice(radiálních(účinků(předpínacého(lana

RH stupeň(vlhkos$

Tbu síla(vznikající(v(kotevní(oblas$(1

T3 síla(vznikající(v(kotevní(oblas$(3

Wply průřezový(modul(oceli(k(ose(y

Wplz průřezový(modul(oceli(k(ose(z

α tepelná(roztažnost

αcc součinitel(pevnos$(betonu(v(tlaku

αct součinitel(zohledňující(dlouhodobé(účinky(na(pevnost(v(tahu

β součinitel(zvětšení(únosnos$

βas((t0) součinitel(závislý(na(stáří(betonu(pro(autogenní(smršťování(v(čase(t0

βas((t00) součinitel(závislý(na(stáří(betonu(pro(autogenní(smršťování(v(čase(t00

βcc(t) součinitel(závislý(na(stáří(betonu

γ objemová(hmotnost

γc( dílčí(součinitel(spolehlivos$(betonu( ( (

γF dílčí(součinitel(zaižení

γM0 dílčí(součinitel(materiálu

γM1 dílčí(součinitel(materiálu
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γp dílčí(součinitel(zaižení(od(předpěi

γs( dílčí(součinitel(spolehlivos$(oceli( (

δ součinitel(vlivu(výšky(a(šířky(zdícího(prvku

δad pokluz(dle(výrobce( ( ( (

ε součinitel(pro(zatřídění(ocelového(průřezu

εce((t0) poměrné(stlačení(betonu(vlivem(dotvarování(v(čase(t0

Δεc((t00;(t0) poměrné(stlačení(betonu(vlivem(dotvarování(v(časovém(úseku(t0(3(t00

εca,00 přetvoření(vlivem(autogenního(smršťování

εca(((t00;(t0) výsledné(poměrné(autogenní(smršťování

εcd,0 neomezené(poměrné(smršťování(vysycháním(pro(RH(=(100(%(

εcd((t00;(t0) poměrné(smršťování(vysycháním(v(čase

εcs(((t00;(t0)( celkové(poměrné(smršťování

εcu3 mezní(přetvoření(betonu

εtot poměrné(přetvoření(betonu(i(oceli

εyd mezní(přetvoření(oceli

ξbal,1;ξbal,2 součinitel(poměrných(přetvoření

λ šihlost(obdelníkového(prvku

λlim limitní(šihlost(pro(obdelníkové(prvky

λ’ poměrná(šihlost

ϰ součinitel(vzpěrnos$

µ součinitel(tření

µ charakteris$cká(hodnota(pevnos$(v(tahu(předpínací(oceli

ν Poissonova(konstanta

"( poměr(tuhosi

!1000 hodnota(ztráty(relaxací(1000(hodin(po(napnui(při(prům.(teplotě(20°C

бc((t0) tlakové(napěi(v(betonu(v(čase(t0

Δбc((t00) výsledná(ztráta(předpěi(vlivem(dotvarování

σp,max Maximální(napěi(při(předpínání( ( ( (

ΔбPel ztráta(předpěi(postupnýn(napínáním

σpm0 Napěi(v(čase(t0
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σpm00 Napěi(v(době(provozu(t00

σpm0,max Maximální(napěi(po(vnesení(předpěi

σpož požadovaná(hodnota(napěi

ΔбPr úbytek(napěi(vlivem(relaxace(výztuže

ΔбPS úbytek(napěi(ztrátou(smršťováním

бPsl napěi(v(předpínacích(lanech(po(ztrátách(pokluzem

ΔбPsl( úbytek(napěi(ztrátou(pokluzem

бPμ napěi(v(předpínacích(lanech(po(ztrátách(třením

ΔбPμ úbytek(napěi(ztrátou(tření

σs napěi(ve(výztuži

σt( napěi(v(uvažovaném(časovém(okamžiku

бtot napěi(v(betonu(od(poměrného(přetvoření(betonu(i(oceli

σt0 napěi(v(čase(t0

σt00 napěi(v(čase(t00
∅ průměr(výztuže

∅i součinitel(pro(šihlost(a(výstřednost(v(místě(navazující(kolmé(stěny

∅m součinitel(pro(šihlost(a(výstřednost(v(místě(nejmenšího(průřezu

∅tř průměr(třmínkové(výztuže

ω součinitel(pro(zjištění(imperfekce

!(t00;(t0)( konečná(hodnota(součinitele(dotvarování
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