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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se bude zabývat problematikou protlačení u stropních desek. Hlavním 

předmětem zájmu bude návrh třmínkové výztuže a smykových trnů. Třmínková výztuž bude 

navrhována dle postupu, který je uveden v ČSN EN 1992-1-1 a smykové trny budou navrhovány 

dle metody ETA 12/0454. V první části této práce budou popsány lokálně podporované stropní 

desky, kterých se protlačení týká a bude zde uvedeno, co to protlačení je a jaká výztuž se proti 

němu používá. Dále zde budou obecně popsány výpočetní postupy při návrhu výztuže na 

protlačení podle ČSN EN 1992-1-1 a podle ETA 12/0454. Z praktického hlediska bude proveden 

návrh třmínkové výztuže a smykových trnů na zvolené konstrukci, a to na pěti typických místech 

a následně budou porovnány výsledky. V další části práce se bude zkoumat, jak se bude 

konstrukce chovat z hlediska protlačení při změně třídy betonu a tloušťky stropní desky. V závěru 

práce bude provedeno orientační cenové porovnání obou posuzovaných typů výztuže. 

Klíčová slova 

Stropní deska, lokálně podporovaná, beton, výztuž, trny, smykové lišty, třmínky, smyk, 

protlačení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

This bachelor diploma thesis will discuss issues related to punching of slabs. The main 

subject of interest will be the design of stirrup reinforcement and shear headed studs. The stirrup 

reinforcement will be designed according to the process described in ČSN EN 1992-1-1 and the 

shear headed studs will be designed following method ETA 12/0454. The first part of the thesis 

will describe the locally supported slabs that can be affected by punching. It will also explain 

what punching is and what kind of reinforcement is commonly used to counteract it.  Additionally, 

it will describe the calculations used in the design of the reinforcement according to the 

aforementioned standards and methods. From the practical point of view, it will propose a design 

of stirrup reinforcement and shear headed studs on a selected construction at five typical locations 

and will compare the results.  The following part of the thesis will examine the behaviour of the 

construction with regards to punching on varying the class of concrete and the thickness of the 

slab. The final part of the thesis will compare the approximate costs of the two types of 

reinforcement. 

Key words 

Slab, locally supported, concrete, reinforcement, headed studs, shear stud rails, stirrup, shear, 

punching. 
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1. Úvod 

Problematika protlačení se vyskytuje především u lokálně podporovaných stropních desek 

nebo u základových patek a desek. Tato práce bude věnovaná protlačení lokálně podporovaných 

stropních desek.  

Lokálně podporované stropní desky jsou v současnosti jednou z velmi často používaných 

variant stropních konstrukcí, a proto je to aktuální téma. Jedním z důležitých a stěžejních 

parametrů při návrhu tohoto typu stropní konstrukce je návrh výztuže na protlačení. Výztuže 

na protlačení je více typů a je více přístupů a výpočetních metod, jakými lze výztuž na protlačení 

navrhnout. Při výběru výztuže se zohledňuje více parametrů, a to jsou například dostatečná 

únosnost, vhodnost použití typu výztuže do navržené konstrukce stropní desky, cena a další. Díky 

většímu množství výpočetních metod a různých typů výztuže na protlačení je zajímavé porovnat 

rozdíly mezi jednotlivými výpočetními postupy a sledovat, jak bude reagovat vyztužení 

proti protlačení na změny některých vstupních parametrů.  

Obsahem této práce tedy bude základní popis lokálně podporovaných desek, kterých se 

protlačení týká. Bude zde popsáno, co vlastně je protlačení. Následovat bude popis výztuže, která 

se proti protlačení používá a budou popsány jednotlivé metody výpočtu. Pro tuto práci byla 

zvolena metoda výpočtu, která je uvedena v ČSN EN 1992-1-1 [11] a používá se pro návrh 

třmínkové výztuže, a metodika ETA 12/0454 [10], která se používá pro návrh smykových trnů. 

Zásadní rozdíly mezi těmito metodami budou porovnány.  

Co se týče výpočtů a porovnání, bude cílem této práce návrh výztuže na protlačení na zvolené 

stropní konstrukci v pěti typických oblastech. V tomto návrhu budou použity oba výše zmíněné 

výpočetní postupy a následně budou porovnány a popsány výsledky obou postupů. Zajímavým 

aspektem by mohlo být sledování změn vyztužení po změně třídy betonu a po změně tloušťky 

stropní desky, proto bude pro vybraná místa na zvolené konstrukci provedena analýza vlivu těchto 

faktorů na vyztužení proti protlačení. Na závěr práce bude orientačně porovnáno, která 

z navržených výztuží bude výhodnější variantou z cenového hlediska. 
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2. Lokálně podporované desky 

2.1. Obecný popis lokálně podporovaných desek 

Tyto stropy mají velké množství výhod, kvůli kterým jsou tak často používány. Jednou 

z hlavních výhod je otevřená dispozice. Dispozici a užívání prostoru lze jakkoliv měnit díky 

absenci vnitřních nosných stěn. Rovný podhled stropu zajišťuje vyšší světlou výšku. Díky tomu, 

že strop není podporován trámy, tak můžeme pod rovným podhledem stropu vést instalační 

rozvody, aniž by jim překážely v cestě jiné konstrukční prvky. Co se týče realizace konstrukce, 

tak lokálně podporované stropní desky patří k těm jednodušším a je to opět díky absenci průvlaků, 

popřípadě trámů. Skladba bednění je díky této absenci mnohem jednodušší. Vyztužování lokálně 

podporovaných desek je také celkem jednoduché, ale kromě návrhu ohybové výztuže je nutné 

počítat s protlačením konstrukce a musí se posoudit, zda je nutná výztuž na protlačení. Stavební 

objekty s lokálně podporovanými stropy mají menší prostorovou tuhost celé konstrukce proti 

působení vodorovných zatížení od větru. Kvůli této nevýhodě je nutno navrhnout ztužení objektu 

například vnitřním stěnovým jádrem. Jednou z dalších nevýhod jsou větší průhyby desek. A mezi 

nevýhody patří i nutnost posouzení protlačení, jak již bylo zmíněno výše. 

2.2. Popis konstrukce lokálně podporovaných desek 

Lokálně podporované desky jsou obousměrně pnuté stropní konstrukce, které jsou 

podporovány sloupy. Sloupy jsou většinou umístěny v pravidelných vzdálenostech na běžné 

rozpětí 5-7 metrů, u plných desek se může rozpětí vyšplhat až na 9 metrů a u vylehčených desek 

až na 12 metrů [6]. Rozpětí polí by se nemělo příliš lišit a deska by měla mít v každém směru 

alespoň tři pole. Půdorysný tvar desek může být v podstatě libovolný. Ze statického hlediska je 

velmi výhodné překonzolování desky přes poslední řadu sloupů. Délka vyložení konzoly by měla 

být v rozmezí (0,15 až 0,25) l, kde l je vzdálenost podpor [1].  

Půdorysný rozměr sloupů může být mnohoúhelníkový nebo kruhový. Pokud by byl navržen 

strop s hlavicemi, je vhodné, aby půdorysný tvar sloupu odpovídal tvaru hlavice, ale není 

to nezbytné.  

Ve většině případů je v desce nutné vytvořit otvory například pro vedení instalací. Otvory 

by pokud možno měly co nejméně narušit statické působení desky. Na Obr.2.1. jsou zobrazena 

pravidla pro vytváření otvorů v desce. Pokud jsou tato pravidla dodržena, není nutné 

při stanovování ohybových momentů tyto otvory podrobněji staticky analyzovat.  



 

11 

 

Otvory dělíme do dvou skupin, a to menší otvory Obr.2.1.a. a Obr.2.1.b. a větší otvory 

Obr.2.1.c a Obr.2.1.d. Na Obr.2.1.a. jsou okótovány největší dovolené rozměry menších otvorů, 

které jsou přípustné, aby nenarušily statické působení desky. Je vhodné otvory umístit v jedné 

linii, aby narušovaly co nejmenší počet výztužných prutů stropní desky Obr.2.1.b. Minimální 

vzdálenost mezi jednotlivými otvory musí být nejméně třikrát větší než velikost otvoru v daném 

směru. Pro menší otvory platí tyto rozměry:  

𝑎1 ≤ 0,1𝑠1    ∑ 𝑎1 ≤ 0,125𝑠1  𝑏1 ≤ 0,1𝑠𝐴       ∑ 𝑏1 ≤ 0,125𝑠𝐴 

𝑎2 ≤ 0,2𝑠1    ∑ 𝑎2 ≤ 0,25𝑠1  𝑏2 ≤ 0,1𝑠𝐴       ∑ 𝑏2 ≤ 0,25𝑚𝐴 

𝑎3 ≤ 0,4𝑚1   ∑ 𝑎3 ≤ 0,5𝑚1  𝑏3 ≤ 0,4𝑚𝐴    ∑ 𝑏3 ≤ 0,5𝑚𝐴 

a)             b) 

c)            d) 

Obr. 2.1. Pravidla pro vytváření otvorů v lokálně podporované desce (zdroj: [1]) 
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Hranice pro velikosti otvorů byly převzaty z [1]. 

Velké otvory je vhodné umístit do střední části pole desky Obr.2.1.c. Pokud jsou otvory 

dlouhé a umístěné do střední části desky Obr.2.1.d., je možné, aby otvor procházel několika poli 

za sebou. Toto je ale možné provést pouze pod podmínkou, že je splněna délka vyložení konzoly 

jako při překonzolování okraje desky. To znamená, že vyložení konzoly musí být maximálně 

0,15lA až 0,25lA nebo 0,15l1 až 0,25l1, pokud je vyložení větší, je doporučeno podepření okrajů.  

Lokálně podporované stropní desky jsou obvykle jednotné tloušťky Obr.2.2.a. 

Deska ale vždy nemusí být konstantní tloušťky a může být zesílena v místě podpory zesilující 

deskou Obr.2.2.b. nebo ve spojnici sloupů může být opatřena ztužujícími žebry Obr.2.2.c. Žebra 

mohou být umístěna v jednom nebo v obou směrech a jsou širší než podpěra. Jak ztužující desky, 

tak ztužující žebra jsou o trochu vyšší než samotná deska. 

Obr. 2.2. Lokálně podporované desky  

Desky mohou být opatřeny hlavicemi, které jsou buďto viditelné anebo skryté. Hlavice 

rozšiřují podporu v místě uložení a jejich úkolem je zlepšení přenosu zatížení z desky do podpory. 

Viditelné hlavice mají vliv především na velikost ohybových momentů a průhybů na desce. 

Kdežto skryté hlavice mají za úkol především oddálit kontrolovaný obvod a tím snížit napětí při 

výpočtu protlačení v kontrolovaném obvodu. Ale i některé typy skrytých hlavic mají vliv 

na ohybové momenty a průhyby. Popis jednotlivých skrytých hlavic je uveden dále.  

Typy viditelných hlavic:  

▪ hřibová hlavice jednoduchá (Obr.2.3.a.) – její tvar je jehlan nebo kužel, závisí na tvaru   

sloupu  

▪ hřibová hlavice lomená (Obr.2.3.b.) – hlavice jednoduchá opatřená šikmým náběhem 

desky  

▪ hřibová hlavice se zesilující deskou (Obr.2.3.c.) – kombinace zesilující desky a 

jednoduché hřibové hlavice  

▪ hřibová hlavice plochá – rozdíl jednoduché a ploché hlavice je v úhlu sevřeném mezi 

vodorovnou rovinou a šikmou hranou hlavice  
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a)                                              b)                                              c) 

Obr. 2.3. Typy hřibových hlavic (zdroj: [5]) 

Skryté hlavice jsou umístěny v úrovni stropní desky a je zachován rovinný podhled.  

Typy skrytých hlavic: 

▪ manžetové hlavice (Obr. 2.4.a.) – manžeta je svařovaná hlavice zvětšující úložnou plochu 

desky; musí být dostatečně tuhá a únosná; slouží ke zvětšení obvodu podporujícího 

prvku; téměř nepřispívá k ohybové únosnosti desky. 

▪ roštové hlavice (Obr. 2.4.b.) – ve většině případů tvořena z válcovaných ocelových 

nosníků tvořících kříž, kde jsou na sebe ramena kříže vzájemně kolmá; tento typ hlavice 

přispívá k ohybové únosnosti desky, ale hlavním cílem je zvětšení obvodu podporujícího 

prvku. 

▪ žebrové hlavice (Obr. 2.4.c.) – jsou svařeny z trubky a žeber z ocelových plechů, které 

jsou opatřeny úzkými přírubami (přivařená betonářská výztuž); přenášejí moment a 

posouvající sílu 

▪ z předpjatého betonu – kruhová betonová deska, která je ovinuta předpjatou výztuží 

Rozdělení hlavic bylo převzato z [1]. 

  

 

a)                                               b)                                                      c)                                        

Obr. 2.4.Typy skrytých hlavic (zdroj: [6]) 
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2.3. Příklady konstrukcí lokálně podepřených desek 

Jedním z příkladů konstrukce s lokálně 

podporovanými stropy je budova Národní 

technické knihovny v pražských Dejvicích. 

Budova má tři podzemní a šest nadzemních 

podlaží. Její půdorysný tvar je zaoblený 

čtverec s největšími rozměry 75x75 m. 

Budova je navržena jako železobetonový 

skelet. Nosné prvky jsou provedeny 

z monolitického železobetonu. Stropní 

konstrukce jsou tloušťky 300 mm a rozpětí 

je 15 metrů v nadzemních podlažích 

a 7,5 metrů v podzemních podlažích. Stropní 

desky jsou v obou směrech dodatečně 

předpjaté a jsou v mnoha místech prostoupeny 

atriem. Jako podpory jsou zde použity sloupy 

kruhového průřezu s jednoduchou hřibovou 

hlavicí kuželovitého tvaru Obr.2.5. Hlavice 

má průměr 6 metrů. Jako výztuž proti 

protlačení zde byla použita třmínková výztuž, 

vyztužení hlavice je vidět na Obr.2.6. 

a Obr.2.7. Nosné sloupy jsou ještě doplněny 

železobetonovými stěnovými jádry. [16] 

Dalším příkladem je budova Main Point 

Karlín, která je využívána jako administrativní 

budova. Budova má tři podzemní podlaží 

a 10 nadzemních podlaží. Nosná konstrukce je 

navržena jako monolitický železobetonový 

skelet podporovaný sloupy, které jsou 

doplněny nosnými stěnami u komunikačních 

jader. V prvních dvou nadzemních podlažích 

tvoří svislé nosné konstrukce stěny a šikmé 

sloupy Obr.2.8., které zde jsou z důvodu 

jiného osového systému v suterénních 

a v nadzemních podlažích.  Stropní desky od 

3.NP a výše mají tloušťku 220 mm, na krajích 

Obr.2.5. Stropní konstrukce s viditelnou jednoduchou 

hřibovou hlavicí. (zdroj: [8]) 

 

Obr.2.6. Bednění a část armování hřibové  

hlavice. (zdroj: [16]) 

 

Obr.2.7. Část výkresu výztuže hřibové 

hlavice (zdroj: [16]) 
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jsou podepřeny sloupy ve vzdálenostech 8,2 m a druhá řada sloupů je v osové vzdálenosti 5,08 m. 

Z důvodu různých rozpětí po ploše stropní desky jsou u některých sloupů navrženy zesilující 

hlavice celkové tloušťky 470 mm Obr.2.9. [19]   

Posledním příkladem 

lokálně podepřené desky je 

konstrukce zastřešení čerpací 

stanice v Galantě na 

Slovensku Obr.2.10. Je to 

neobvyklá konstrukce 

zastřešení. Stropní deska je 

řešena jako průnik tří 

železobetonových desek 

tvaru kruhu tloušťky od 140 do 200 mm – jednotlivé desky jsou vyspádovány směrem od okraje 

k podporujícímu sloupu. Průměr kruhu, který tvoří stropní desku, je 8 a 10 m. Sloupy, které 

podporují stropní desku jsou kruhového průřezu 

a jsou duté, pomocí dutiny je ze střechy odváděna 

dešťová voda. Vnější průměr sloupu je 550 mm 

a vnitřní průměr je 200 mm. Sloupy se v horní části 

rozšiřují v jakési kuželové hlavice. Tato konstrukce 

díky svému tvaru nebyla jednoduchá na provádění, 

na Obr.2.11. je vidět pohled do vyspádovaného 

bednění při provádění výztuže desky a dále 

z obrázku je vidět vložená trubka v dutině sloupu 

pro odvod dešťové vody. [20] 

 

Obr.2.8. Lokálně podporovaná deska se šikmými 

sloupy. (zdroj: [19]) 
Obr.2.9. Lokálně podporovaná deska se sloupy, které jsou 

opatřeny čtvercovými hlavicemi. (zdroj: [19]) 

 

Obr.2.10. Lokálně podporovaná deska jako konstrukce zastřešení. (zdroj: [20]) 

Obr.2.11. Pohled do bednění při vyztužovaní stropní 

desky. (zdroj: [20]) 
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3. Protlačení 

K protlačení dochází obvykle v místech uložení stropní desky na sloup nebo v místě rohu 

a ukončení stěny, na které deska leží. Stejné je to i u základových patek a desek. Dále může 

k protlačení dojít při umístění velkého lokálního zatížení na stropní desku.  

„Protlačení je smykové porušení deskového prvku v oblasti soustředěných břemen nebo 

reakcí v lokálních podporách.“ [1] 

Na Obr.3.1. je názorně ukázáno, 

jak vypadá porušení protlačením, 

v tomto případě je to porušení u 

krajního sloupu. Různé polohy sloupů 

po ploše stropní desky ovlivňují 

výpočet protlačení. Jakým způsobem 

ho ovlivňují, bude uvedeno dále. 

Místo, ve kterém se přenáší 

zatížení z desky do svislých nosných 

konstrukcí (sloupů, stěn), je malá 

plocha, na této ploše může dojít 

k porušení protlačením. Tato plocha, na které dochází k již zmiňovanému přenosu zatížení, se 

nazývá styčná plocha Aload.  

Oblast, ve které dochází k přenosu zatížení z desky na styčnou plochu se nazývá poruchovou 

oblastí. Poruchové oblasti u železobetonových konstrukcí se nazývají D-oblasti. Těchto oblastí se 

v konstrukcích nachází celá řada. Všeobecně se tyto oblasti dají modelovat náhradní 

příhradovinou, u styčných ploch lokálně podporovaných desek tomu není jinak. Model náhradní 

příhradoviny pro 

lokálně podporovanou 

desku je znázorněn na 

Obr.3.2. 

Modely náhradní 

příhradoviny se dají 

použít různé a použití 

modelu závisí 

na způsobu vyztužení 

poruchové oblasti. Typ 

schémat se například 

může lišit při použití svislé smykové výztuže a při použití šikmé smykové výztuže Obr.3.3. Dále 

se typ příhradového modelu může lišit podle použití různých výpočtových metod Obr.3.4.  

Obr. 3.1. Porušení lokálně podporované stropní desky 

protlačením (zdroj: [1]) 

  

Obr. 3.2. Model náhradní příhradoviny (zdroj: [7]) 



 

17 

 

 

Obr. 3.3. Model náhradní příhradoviny 

pro posouzení protlačení stropní desky při použití 

šikmé a svislé smykové výztuže 

(zdroj: [7]) 

 

 

 

Obr. 3.4. Model náhradní příhradoviny 

pro posouzení protlačení stropní desky 

pro výpočtovou metodu EC2 a DIN 1045-1 

(zdroj: [7]) 

 

 

Modely náhradní příhradoviny vycházejí z předpokládaného mechanismu porušení Obr.3.5. 

Z modelu náhradních příhradovin vycházejí konkrétní výpočetní modely, které budou uvedeny 

dále. Aby nedošlo k progresivnímu kolapsu konstrukce, je nutné, aby spodní výztuž v desce nad 

podporou byla průběžná a horní výztuž byla dostatečně ukotvena Obr.3.5. [1]  

K porušení desky protlačením dojde vytvořením kuželovité plochy Obr.3.5., která na horním 

taženém povrchu desky vytvoří poruchovou trhlinu. Tato trhlina se nachází přibližně 

ve vzdálenosti 2d (d – průměrná účinná výška desky) od kraje styčné plochy.  

Aby nedocházelo k porušení protlačením, je 

ve stropních deskách navrhována výztuž na protlačení. 

Návrh výztuže ovlivňuje řada faktorů. Jedním z faktorů 

jsou rozdílné metodiky návrhu výztuže. Rozdělení, popis 

a porovnání těchto metodik bude uvedeno dále. Důležitým 

faktorem je také umístění a tvar sloupu, který podporuje 

desku. V návrhu výztuže na protlačení se promítne i tloušťka stropní desky a plocha navržené 

ohybové výztuže, třída betonu. 

 

 

 

 

Obr. 3.5. Mechanismus poškození stropní 

desky při protlačení (zdroj: [7]) 
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4. Výztuž na protlačení  

Výztuže, která se používá proti porušení protlačením, je více typů – třmínková výztuž, 

smykové trny, příhradová smyková výztuž, ohyby, pomocný prvek – ocelové skryté hlavice.  

Třmínková výztuž 

Třmínková výztuž je vytvořena z klasické betonářské výztuže, je menšího průměru, aby ji 

bylo možné bez problému ohnout. Tuto výztuž nelze kotvit dle zásad pro kotvení třmínků, které 

jsou uvedeny v normě ČSN EN 1992-1-1 [11]. Zásady uvedené v normě Obr.4.1. platí například 

pro třmínky, které přenášejí smykové síly v trámech. Smyková třmínková výztuž na protlačení 

musí být dostatečně zakotvena na kotevní délku lbd, jak je vidět z Obr.4.2. Kvůli nutnému 

zakotvení na kotevní délku lbd je nezbytné, aby tloušťka desky s třmínkovou výztuží byla 

minimálně 200 mm. Jinak by nemuselo být možné dodržet požadovanou kotevní délku. 

Třmínková smyková výztuž musí být provázána s ohybovou výztuží, a to tím způsobem, že musí 

obepínat minimálně jednu vrstvu dolní i horní výztuže. Použití třmínkové výztuže obnáší vysokou 

pracnost při ukládání výztuže, a to především kvůli již zmiňovanému zakotvení.  

Tuto výztuž navrhujeme dle postupu uvedeného v ČSN EN 1992-1-1 [11], kterým se budeme 

zabývat dále. 

 

 

 

 

 

 

 

Smykové trny 

Smykové trny jsou patentované výrobky, které se dnes často využívají jako výztuž na 

protlačení. Dvouhlavé smykové trny jsou vyrobeny z klasické betonářské oceli nebo z hladké 

oceli Obr.4.3. Trny se většinou spojují pomocí děrovaných lišt z oceli do smykových lišt Obr.4.4. 

                  

       

 

Obr.4.1. Zásady zakotvení třmínkové 

výztuže dle ČSN EN 1992-1-1 

(zdroj: [11]) 

Obr.4.2. Zakotvení třmínkové 

smykové výztuže na kotevní délku 

lbd (zdroj: [1])  

Obr. 4.3. Dvouhlavé smykové trny (zdroj: [12]) 
Obr.4.4. Smyková lišta (zdroj: [12]) 
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Při použití smykových trnů lze snížit výšku stropní desky až na tloušťku 180 mm. Tato 

smyková výztuž je velmi dobře zakotvená v úrovni horní i dolní výztuže, a proto dokáže přenést 

větší zatížení [1]. Ukládání smykových trnů je mnohem jednodušší oproti ukládání smykové 

třmínkové výztuže. Trny se dají do bednění vložit i dodatečně po uložení ohybové výztuže, 

a to velmi rychle. Na Obr.4.5. je znázorněno uložení smykového trnu mezi ohybovou výztuž 

a na Obr.4.6. je příklad uložení smykových trnů ze stavby.  

 

h – tloušťka desky 

d – účinná výška desky 

hA – výška smykového trnu 

cu – betonová krycí vrstva spodní výztuže 

co – betonová krycí vrstva horní výztuže 

 

 

Smykové trny a lišty by neměly být posuzovány podle metodiky v ČSN EN 1992-1-1, 

protože tato metodika nezohledňuje výhody 

smykových trnů a výztuž by tak nebyla plně 

využita. Norma [11] uvádí, že tyto patentované 

výrobky by měly být navrhovány a 

posuzovány podle metodik od výrobce 

výztuže. Jednou z těchto metodik je například 

metodika ETA 12/0454, kterou se budeme 

zabývat dále. Navíc většina výrobců má volně 

dostupný software pro návrh smykových trnů.  

 

Příhradová smyková výztuž 

Příhradová výztuž, která se používá jako výztuž na protlačení, je prostorová příhradovina se 

skloněnými diagonálami a jedním horním vodorovným prutem a dvěma dolními vodorovnými 

pruty. Průměry jednotlivých prutů se liší a vychází ze statického návrhu. Příhradová výztuž může 

být například tvořena ocelovými diagonálami o průměru 9 mm, dolním pasem o průměru 7 mm 

a horním pasem o průměru 10 mm [1]. Příklad prostorové příhradové výztuže a příklad jejího 

využití je uveden na Obr.4.7.               

 Příhradovou výztuž také nemůžeme posuzovat dle postupu v [11], musíme postupovat podle 

metodiky ETA 12/0454 [10], která je doplněna o návrh příhradové výztuže. Aby se mohla 

příhradová výztuž použít, musí být vyrobena v souladu s ETA 12/0454 [10]. 

Obr. 4.5. Uložení smykového trnu mezi ohybovou výztuž (zdroj: [12]) 

 

Obr. 4.6. Uložení smykových trnů do bednění (zdroj: [13]) 
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Ohyby 

Jako výztuž na protlačení se používají i ohyby, takzvané kozlíky. Jsou to ocelové pruty z 

betonářské výztuže, které jsou ohýbány do požadovaného úhlu. Na Obr.4.8. jsou uvedena 

pravidla pro ohyb a umístění kozlíků. První ohyb je v místě menším než vzdálenost 0,5d a druhý 

ohyb je ve vzdálenosti alespoň 2d od hrany sloupu. Kozlíky se hodně používají jako konstrukční 

výztuž v případě, kdy není nutné použít výztuž proti protlačení. 

Tento typ výztuže navrhujeme pomocí ČSN EN 1992-1-1 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 4.8. Umístění šikmé smykové výztuže – kozlíků (zdroj: [7]) 

Ocelové hlavice 

Ocelové hlavice nejsou tak úplně výztuží na protlačení. Je to spíše konstrukční prvek, kterým 

se rozšiřují kontrolované obvody v desce a snižuje se tak napětí v jednotlivých kontrolovaných 

obvodech a mění se i vyztužení. Ocelových hlavic je více typů, tyto typy byly již popsány 

v kapitole 2.2. Pro připomenutí, ocelové hlavice se dělí na manžetové Obr.2.4 a., 

roštové Obr.2.4.b, žebrové Obr.2.4.c. Tyto hlavice musí splňovat požadavky na požární odolnost. 

Ocelové skryté hlavice mají největší uplatnění u vnitřních sloupů, zatěžovací účinky jsou zde 

totiž souměrné ke svislé ose podporujícího prvku. Uložení hlavice na podporu musí být takové, 

aby v místě uložení mohla být umístěna jak vodorovná výztuž desky, tak svislá výztuž sloupu. 

Zároveň musí být možné vyplnit všechny mezery zhutněným betonem [1].   

Konstrukce ocelové hlavice se navrhuje podle ČSN EN 1993, ale kontrolované průřezy 

a ostatní parametry potřebné při návrhu na mezní stav protlačení se stanoví dle                        

ČSN EN 1992-1-1 [11].  

Obr.4.7.  Prostorová příhradová výztuž a její využití ve stropní konstrukci (zdroj: [14]) 
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5. Metody výpočtu mezního stavu protlačení 

Jak již bylo naznačeno výše, je více metod, jak postupovat při návrhu výztuže na protlačení. 

Jednotlivé metody se liší podle typu výztuže. Například třmínková smyková výztuž se navrhuje 

dle metodiky uvedené v ČSN EN 1992-1-1 [11] a smykové trny se navrhují metodikou 

ETA 12/0454 [10]. V různých zemích světa existuje řada dalších předpisů pro návrh výztuže na 

protlačení. Ale my se zde budeme zabývat metodikou uvedenou v ČSN EN 1992-1-1 a metodikou 

ETA 12/0454. Pod zkratkou ETA se skrývá název – Evropské technické posouzení, toto 

posouzení se používá pro patentované výrobky, mezi které patří i smykové trny. V následujícím 

textu budou podrobně rozebrány obě metody. 

5.1. Protlačení stropních desek metodikou ČSN EN 1992-1-1 

5.1.1. Kontrolované obvody 

Návrh stropní desky na protlačení se posuzuje v jednotlivých kontrolovaných obvodech. 

Tyto obvody jsou stanoveny normou. Kontrolovaný obvod závisí na tvaru styčné plochy Obr. 5.1. 

 

 

 

 

 

 

Nejprve je nutné stanovit základní obvod u0, kvůli ověření smykové únosnosti tlačených 

diagonál. Tento obvod až na výjimky složitých tvarů sloupů je stejný jako obvod sloupu 

podporujícího desku Obr.5.1. Dle [1] je obvod u0 omezen, musí být menší než 12d, kde d je účinná 

výška průřezu. 

Další kontrolované obvody leží ve vzdálenosti k·d od líce styčné plochy nebo od poslední 

účinně zakotvené smykové výztuže. Součinitel k se v postupu ČSN EN 1992-1-1 [11] rovná číslu 

2, pro základní kontrolovaný obvod u1. Je to z toho důvodu, že norma vychází z předpokladu, že 

délka vodorovného průmětu kritické smykové trhliny bude 2d od hrany styčné plochy. Trhlina 

není svislá, je skloněna pod určitým úhlem. Velikost úhlu je přibližně 30° a vychází z uvažované 

délky průmětu trhliny 2d a tloušťky stropní desky. V základním kontrolovaném obvodu u1 

výpočtem zjistíme, zda je nutná výztuž na protlačení. 

Pokud výpočtem zjistíme, že je nutná výztuž na protlačení, musí se stanovit další 

kontrolovaný obvod uout. Je to obvod, ve kterém již není nutná výztuž na protlačení a stanoví se 

Obr. 5.1. Základní   kontrolovaný obvod u1(zdroj: [7]) 
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výpočtem, který je uveden v kapitole 5.1.5. Vzdálenost mezi obvodem u1 a obvodem uout by 

neměla být větší než 2d. Pokud bude tato vzdálenost větší než 2d, je nutné definovat další 

mezilehlý obvod u2. Nejvzdálenější obvod smykové výztuže má být v maximální vzdálenosti 1,5d 

od posledního kontrolovaného obvodu uout.. Uspořádání kontrolovaných obvodů je uvedeno 

na Obr.5.4. 

Na kontrolovaný obvod má vliv blízkost otvorů v desce. Pokud je vzdálenost otvorů menší 

nebo rovna 6d od hrany styčné plochy, kontrolovaný obvod se musí redukovat. Pokud je velikost 

hrany otvoru l1 větší než l2, redukuje se obvod tím způsobem, že se z osového kříže sloupu 

vynesou tečny k průsečíku hrany l1 a hrany √𝑙1 ∙ 𝑙2 . Tyto tečny vytvoří jakousi výseč, která 

zmenší velikost kontrolovaného obvodu. Obdobně se postupuje, pokud je hrana l1 menší než l2, 

s tím rozdílem, že se tečny vynesou k průsečíku hrany l1 a l2. Pokud hrana otvoru lícuje s hranou 

sloupu, vynesou se tečny k rohům otvorů a opět vznikne výseč. Tato výseč opět zmenší 

kontrolovaný obvod. Pokud jsou v desce kruhové otvory, tak výseč, která zmenšuje kontrolovaný 

obvod, tvoří tečny ke kružnici vedené z osového kříže sloupu. Vše je znázorněno na Obr.5.2. 

 

 

 

 

 

To stejné jako pro otvory platí také pro okraj desky. Pokud je vzdálenost okraje desky menší 

nebo rovna 6d od hrany styčné plochy, je nutné změnit tvar a délku kontrolovaných obvodů. 

Rozhodující je minimální délka ze dvou kontrolovaných obvodů, které jsou vyobrazeny 

na Obr.5.3. Prvním z nich je první kontrolovaný obvod u1, který je okolo sloupu a druhým z nich 

je obvod, který je tvořen spojnicí od kontrolovaného obvodu u1 a okraje desky. Tato spojnice je 

kolmá na okraj desky. Ve výpočtech budeme uvažovat ten obvod, který je menší z těchto dvou 

uvedených. 

 

 

 

Obr. 5.2. Vliv otvorů v desce na kontrolované obvody (zdroj: [15]) 

 

Obr. 5.3. Vliv okraje desky na kontrolované obvody (zdroj: [7]) 
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Velikost kontrolovaného obvodu se musí měnit i u sloupů o velké půdorysné ploše a u stěn. 

Smyková namáhání se zde koncentrují do rohů sloupů a stěn Obr.5.5.   

U sloupu s velkou plochou se kontrolovaný obvod stanoví tím způsobem, že se od obou rohů 

strany a vynesou úsečky o vzdálenosti 0,5b a 1,5d směrem ke středu sloupu. Označení b je rozměr 

kratší hrany sloupu a d je účinná výška průřezu. To stejné se provede u strany b. Tyto úsečky se 

v místě rohů sloupu spojí obloukem a vzniknou tak dva první kontrolované obvody Obr.5.5.a. 

Pro další výpočty se použije menší z těchto dvou obvodů.  

V rohu stěny se kontrolovaný obvod stanoví tím způsobem, že se opět vynese od rohu stěny 

úsečka o vzdálenosti 1,5d a úsečka o velikosti b, kde b je tloušťka stěny. Opět se tyto úsečky spojí 

obloukem a menší z těchto obvodů se uvažuje při dalších výpočtech Obr.5.5.b.  

Na okraji stěny se kontrolovaný obvod stanoví tak, že se vynese úsečka o velikosti 1,5d 

a úsečka o velikosti b od okraje stěny. Dále vyneseme oblouk, který spojí úsečky vynesené 

v předchozím kroku s úsečkou o velikosti b, která je rovnoběžná s čelem stěny Obr.5.5.c. Z takto 

stanovených obvodů vybereme opět ten menší. Pokud jsou sloupy umístěny blízko sebe 

a kontrolované obvody se překrývají, stanoví se pouze jeden kontrolovaný obvod.  

Obr. 5.4. Stanovení kontrolovaných obvodů podle ČSN EN 1992-1-1 (zdroj: [7]) 
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5.1.2. Stanovení součinitele β 

Součinitel β je potřebná veličina pro stanovení smykového napětí. Vyjadřuje vliv 

excentricity působící síly vůči těžišti styčné plochy [1].  

Pokud jsou konstrukce ztužené (prostorovou stabilitu zajišťuje například ztužující jádro) 

a rozpětí jednotlivých polí desky se neliší o více než 25 % kratšího rozpětí, můžeme součinitel β 

stanovit přibližně podle Obr.5.7. 

 

 

 

V normě ČSN EN 1992-1-1 [11] je uveden přesnější postup, jak stanovit součinitel β, tento 

postup se použije, pokud není splněna podmínka pravidelného rozpětí sousedních polí anebo 

pokud není objekt prostorově ztužen. V tomto postupu je zohledněn skutečný průběh vnitřních sil 

ve spojení desky se sloupem [2]. 

Pokud uvažujeme rovnoměrné rozdělení posouvající síly po obvodě základního kritického 

průřezu Obr.5.8., můžeme stanovit součinitel β pomocí momentu MEd, který působí v rovině 

kolmé na stropní desku ve směru os y nebo z. Tyto osy leží v rovině desky [1].  Platí pro něj vztah: 

𝛽 = 1 + 𝑘
𝑀𝐸𝑑

𝑉𝐸𝑑

𝑢1

𝑊1
              (5.1) 

kde u1 je délka základního kontrolovaného obvodu; 

k součinitel závislý na poměru rozměrů styčné plochy c1 a c2; jeho hodnota je uvedena 

v Tab.5.1; 

a)                                       b)       c) 

Obr.5.5. Kontrolované obvody u sloupů a stěn o velkých půdorysných plochách (zdroj: [1]) 

Obr.5.7. Stanovení součinitele β 

pro stropní desky s pravidelným 

půdorysem a ztuženým nosným systémem 

(zdroj: [7]) 
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W1 modul odpovídající rozdělení smyku Obr.5.8.; je funkcí základního kontrolovaného 

obvodu u1 

 

 

 

 

Obr.5.8. Rozdělení posouvající síly po základním kontrolovaném obvodu u1, která vznikla od ohybového momentu MEd 

působícího na styčné obdélníkové ploše (zdroj: [7,1]) 

Tab. 5.1 Hodnoty součinitele k pro obdélníkové zatěžované plochy (zdroj: [11]) 

c1/c2 ≤0,5 1,0 2,0 ≥3,0  

k 0,45 0,60 0,70 0,80 

Pozn.: Pro kruhové průřezy k = 0,6. 

Průřezový modul W1 stanovíme: 

𝑊1 = ∫ |𝑒|𝑑𝑙
𝑢1

0
                       (5.2) 

e  vzdálenost diferenciálů délky dl od osy, kolem které otáčí moment MEd [11] 

dl  diferenciál délky obvodu u1 

Pokud je základní kontrolovaný obvod obdélníkový, stanoví se průřezový modul W1 takto: 

𝑊1 =
𝑐1

2
+ 𝑐1𝑐2 + 4𝑐2𝑑 + 16𝑑2 + 2𝜋𝑑𝑐1          (5.3) 

c1 rozměr styčné plochy ve směru rovnoběžném s rovinou působícího ohybového 

momentu MEd 

c2  rozměr styčné plochy ve směru kolmém na rozměr c1 

Pokud je sloup kruhového půdorysu, stanoví se součinitel β dle následujícího vzorce: 

 𝛽 = 1 + 0,6𝜋
𝑒

𝐷+4𝑑
            (5.4) 

D  průměr sloupu 

e  výstřednost působící síly; e =MEd/VEd 

Pokud u vnitřního sloupu obdélníkového průřezu působí zatížení excentricky ve dvou 

směrech, lze hodnotu součinitele β stanovit pomocí vzorce [11] 
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𝛽 = 1 + 1,8√(
𝑒𝑦

𝑏𝑧
)

2

+ (
𝑒𝑧

𝑏𝑦
)

2

          (5.5) 

kde by a bz jsou opsané rozměry kontrolovaného obvodu (viz Obr.5.1.); 

ey a ez jsou výstřednosti MEd/VEd ve směru os y a z; 𝑒𝑦 =
𝑀𝐸𝑑,𝑧

𝑉𝐸𝑑
;  𝑒𝑧 =

𝑀𝐸𝑑,𝑦

𝑉𝐸𝑑
 

Podrobným výpočtem se součinitel β stanovuje i pro okrajové a rohové sloupy, pokud 

konstrukce nesplňuje výše uvedené požadavky pro určení součinitele β dle Obr.5.7.  

Pro okrajové sloupy při výstřednosti, která je kolmá na okraj desky a vychází z momentu 

působícího k ose rovnoběžné s okrajem desky a dále tato výstřednost směřuje k vnitřním sloupům 

lze uvažovat, že se posouvající síly rozdělí rovnoměrně podél redukovaného kontrolovaného 

obvodu ured,1. A součinitel β se stanoví dle vztahu 5.1. s tím rozdílem, že za kontrolovaný obvod 

u1 dosadíme kontrolovaný obvod ured,1. [11] 

Redukovaný kontrolovaný obvod stanovíme dle Obr.5.9.a, kde c1 je rozměr sloupu kolmý 

na okraj desky, c2 je rozměr druhé strany sloupu. Od rohu sloupu vyneseme vzdálenost 0,5c1 

a 1,5d, kde d je účinná výška průřezu a stejným způsobem jako při stanovování kontrolovaného 

obvodu u okraje stěny stanovíme ured,1. 

 

 

 

 

 

 

 

Pro krajní sloupy, u kterých je výstřednost v obou ortogonálních směrech se součinitel β 

stanoví pomocí vztahu 5.6., který je uveden v normě ČSN EN 1992-1-1. Pokud výstřednost kolmá 

na okraj desky nesměřuje k vnitřním sloupům, použije se vztah 5.1. [11] 

𝛽 =
𝑢1

𝑢𝑟𝑒𝑑,1
+ 𝑘

𝑢1

𝑊1
∙ 𝑒𝑝𝑎𝑟             (5.6) 

u1  základní kontrolovaný obvod 

ured,1 redukovaný základní kontrolovaný obvod 

Obr.5.9. Redukovaný základní kontrolovaný obvod u1 (zdroj: [11]) 
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k součinitel, který se určí pomocí tabulky 5.1, ale poměr c1/c2 se musí nahradit 

poměrem c1/2c2 

W1  modul vypočtený pro základní kontrolovaný obvod u1, stanoví se dle [11] 

epar  výstřednost rovnoběžná s okrajem desky vyplývající z momentu k ose kolmé na okraj              

desky [11] 

Pro rohové sloupy se opět předpokládá, že se síla při protlačení rozdělí rovnoměrně podél 

redukovaného obvodu ured,1. Hodnotu součinitele β stanovíme dle vztahu 5.7. Tento vztah lze 

použít pouze, pokud výstřednost směřuje k vnitřním sloupům. V případě, že by výstřednost 

nesměřovala k vnitřním sloupům, použije se vztah 5.1. 

𝛽 =
𝑢1

𝑢𝑟𝑒𝑑,1
               (5.7) 

Redukovaný obvod pro rohové sloupy se stanoví dle Obr.5.9.b. Rozměry sloupu jsou zde 

označeny jako c1 a c2. Obvod ured,1 se zde stanoví podobným způsobem jako u okrajových sloupů, 

ale jsou tady drobné změny, kterou jsou patrné z Obr.5.9.b. 

5.1.3.  Ověření geometrie konstrukce 

Nejprve musíme ověřit, zda není překročena maximální únosnost tlačené betonové diagonály 

νRd,max. Tato únosnost se posuzuje v líci styčné plochy, to znamená, že zde uvažujeme 

kontrolovaný obvod u0. Musí být splněna tato podmínka, kde νRd,max ≥ νEd. Pokud tato podmínka 

není splněna, je nutné změnit geometrii konstrukce nebo třídu použitého betonu. νEd v tomto 

případě vychází ze vztahu: 

𝜈𝐸𝑑 =  𝛽
𝑉𝐸𝑑

𝑢0𝑑
            (5.8) 

u0  délka kontrolovaného obvodu v líci styčné plochy 

Maximální návrhovou únosnost tlačené diagonály νRd,max stanovíme dle vzorce: 

𝑣𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 0,4𝜈 ∙ 𝑓𝑐𝑑           (5.9) 

fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku  

ν redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem (zmenšuje návrhovou hodnotu 

pevnosti betonu v tlaku), stanoví se vztahem: 

𝜈 = 0,6 ∙ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
)           (5.10) 
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Dále je nutné ověřit, zda bude možné zajistit požadované kotvení výztuže na protlačení. 

To se musí ověřit z toho důvodu, protože experimentálně bylo prokázáno, že pokud je v průřezu 

velké množství smykové výztuže na protlačení, tak tato výztuž nemusí být spolehlivě zakotvena. 

Ve vztahu 5.9 není zohledněn způsob zakotvení výztuže na protlačení a množství tahové výztuže 

v průřezu. Podmínka 5.11 v podstatě uvádí, kolikrát můžeme zvýšit únosnost smykovou výztuží 

oproti smykově nevyztuženému průřezu [3]. Toto zvýšení omezujeme součinitelem kmax. 

𝛽𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑢1 ∙ 𝑑        (5.11) 

νRd,c návrhová únosnost betonového průřezu bez smykové výztuže, vztah 5.13 

kmax  součinitel maximální únosnosti 

Hodnota součinitele kmax závisí na typu smykové výztuže a způsobu jejího kotvení. Pokud 

bude v konstrukci třmínková výztuž, kmax bude při výšce desky h = 200 mm rovno 1,45 a při výšce 

desky h ≥ 700 mm bude kmax rovno 1,70. Pro mezilehlé hodnoty lze použít interpolaci. Při použití 

smykových kozlíků bude pro kmax použita jednotná hodnota 1,35.  

5.1.4. Stanovení nutnosti smykové výztuže 

Nyní již můžeme ověřit, zda je v konstrukci nutná výztuž na protlačení. V prvním kroku je 

nutné stanovit smykové napětí νEd, které vzniká působením vnějšího zatížení od stropní desky 

VEd. Smykové napětí stanovíme vzorcem: 

 𝜈𝐸𝑑,𝑖 =  𝛽
𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑖𝑑
            (5.12) 

d průměrná účinná výška průřezu; stanovená průměrem z účinné výšky průřezu ve směru z 

dz a z účinné výšky průřezu ve směru y dy; d = (dz + dy)/2 

VEd návrhová hodnota smykové síly v jednotkách Newtonů; je to síla vypočtená od zatížení 

jednoho podlaží, která je vynásobena zatěžovací plochou sloupu 

β  součinitel vyjadřující vliv excentricity působící síly vůči těžišti styčné plochy 

ui  délka kontrolovaného obvodu 

Dále stanovíme návrhovou hodnotu únosnosti ve smyku při protlačení desky bez výztuže na 

protlačení νRd,c v uvažovaném kontrolovaném obvodu. Uvažujeme zde první kontrolovaný obvod 

obvod u1, který v [11] leží ve vzdálenosti 2d od líce styčné plochy. 

 𝜈𝑅𝑑,𝑐 =
𝐶𝑅𝑑,𝑐

𝛾𝑐
𝑘 ∙ (100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)

1

3 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝 ≥ (𝜈𝑚𝑖𝑛 + 𝑘1𝜎𝑐𝑝) (5.13) 
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k   součinitel zohledňující tloušťku desky, který vypočítáme dle vzorce 5.14  

 𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2;               (5.14) 

d musí být dosazeno v jednotkách milimetrů  

ρl  stupeň vyztužení; 

 𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦𝜌𝑙𝑧 ≤ 0,02 ;          (5.15) 

kde se ρly·ρlz vztahují k tahové výztuži ve směrech y a z, dostatečně zakotvené za posuzovaným 

kontrolovaným průřezem, šířka desky se ve výpočtu uvažuje rovná tloušťce sloupu plus 3d po 

každé straně sloupu [1] 

fck charakteristická pevnost betonu v tlaku v MPa  

σcp normálové napětí v betonu v kritickém průřezu v MPa; stanoví se ze vzorce 

 𝜎𝑐𝑝 = (𝜎𝑐𝑦 + 𝜎𝑐𝑧)/2  (5.16); kde σcy, σcz jsou normálová napětí v kritickém průřezu ve 

směru os y a z; tato napětí se stanoví takto 

 𝜎𝑐𝑦 =
𝑁𝐸𝑑𝑦

𝐴𝑐𝑦
; 𝜎𝑐𝑧 =

𝑁𝐸𝑑𝑧

𝐴𝑐𝑧
  (5.17); kde NEdy, NEdz jsou normálové síly v celé šířce pole desky 

pro střední sloupy a normálové síly působící v kontrolovaném průřezu pro okrajové 

sloupy; síla může být vyvolána zatížením nebo předpětím [1] a Acy, Acz jsou průřezové 

plochy betonu v kontrolovaném obvodu s přihlédnutím k NEdy a NEdz [1] 

νmin člen vyjadřující smykovou únosnost podélně nevyztužené či slabě vyztužené konstrukce 

(případ, kdy ρl je rovné nule nebo má velmi malou hodnotu); stanoví se dle 

vztahu 𝜈𝑚𝑖𝑛 = 0,035 ∙ 𝑘
3

2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1

2 (5.18) 

CRd,c = 0,18 

k1 = 0,1 

Pokud je νRd,c ≥ νEd, veškeré tahy přenese beton a není nutné navrhovat smykovou výztuž 

na protlačení. Ale z důvodu, že se jedná o citlivou oblast u lokálně podporovaných desek, je 

vhodné nad sloup navrhnout alespoň konstrukční výztuž na protlačení. Jako konstrukční výztuž 

na protlačení můžeme nad sloup vložit ohyby (kozlíky), minimálně dva v každém směru.  

5.1.5.  Návrh smykové výztuže  

Pokud se v předešlém kroku zjistilo, že je nutná výztuž na protlačení, navrhneme ji 

dle následujícího postupu. Nejdříve stanovíme poslední kontrolovaný obvod uout, ve kterém již 

není nutná smyková výztuž.  
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Platí vztah: 

𝜈𝐸𝑑 =  𝛽
𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑜𝑢𝑡∙𝑑
≤ 𝜈𝑅𝑑,𝑐         (5.19) 

Z tohoto vztahu lze vyjádřit vztah pro uout: 

𝑢𝑜𝑢𝑡 ≥ 𝛽𝑉𝐸𝑑/(𝜈𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑑)         (5.20) 

V následujícím kroku se stanoví návrhová únosnost prvního kontrolovaného obvodu se 

smykovou výztuží νRd,cs. 

𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1,5(𝑑 𝑠𝑟⁄ ) ∙ 𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓𝑓 (
1

𝑢1𝑑
) 𝑠𝑖𝑛𝛼 (5.21) 

Asw  plocha smykové výztuže na jednom obvodu okolo sloupu v mm2 

sr  radiální vzdálenost obvodů smykové výztuže v mm 

d  průměrná účinná výška průřezu ve směrech y a z 

u1  délka prvního kontrolovaného obvodu 

α  úhel sevřený mezi smykovou výztuží a rovinou desky 

fywd,eff     účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení, která se stanoví ze vztahu 5.22 

𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓𝑓 = 250 + 0,25𝑑 ≤ 𝑓𝑦𝑤𝑑                  (5.22) 

Pokud je smyková výztuž tvořena kozlíky v jedné řadě, nepočítá se ve vztahu 5.21 

s poměrem d/sr, ale tento poměr se nahradí číselnou hodnotou 0,67.  

Pokud vyhoví podmínka 5.23, navrhli jsme dostatečné množství výztuže na protlačení, ale 

ještě je nutné zkontrolovat konstrukční zásady a výztuž rozmístit dle pravidel, která jsou uvedena 

v kapitole 5.1.6. 

𝑣𝐸𝑑,1 =
𝛽𝑉𝐸𝑑

𝑢1𝑑
≤ 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠          (5.23) 

Pokud dle pravidel, která jsou uvedena v kapitole 5.1.1, bylo potřeba stanovit více 

kontrolovaných obvodů, je nutné posoudit únosnost ve všech těchto kontrolovaných obvodech. 

5.1.6.    Pravidla pro rozmístění výztuže a konstrukční zásady  

První výztužný profil musí být umístěn ve vzdálenosti 0,3d až 0,5d od líce styčné plochy. 

Pokud by byla tato vzdálenost menší než 0,3d, nebylo by možné účinně profil zakotvit. 

Vzdálenosti mezi jednotlivými profily výztuže nesmí překročit hodnotu 0,75d, vše je patrné 

z řezu na Obr.5.10. Je tedy nutné, aby ve vzdálenosti 1,5d (oblast s účinným zakotvením smykové 
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výztuže) od líce styčné plochy byly umístěny minimálně 2 výztužné profily Obr.5.4. 

Pro rozmístění výztuže v dalších kontrolovaných obvodech, kde je nutná výztuž na protlačení 

platí, že ve vzdálenosti 2d od poslední spolehlivě zakotvené výztuže musí být umístěny 

minimálně dva výztužné profily. V tangenciálním směru nesmí být vzdálenost profilů větší než 

1,5d, to platí pro první kontrolovaný obvod. Mimo první kontrolovaný obvod tato vzdálenost 

nesmí překročit hodnotu 2d. Poslední kontrolovaný obvod, kde již není nutná výztuž 

na protlačení, by měl být od posledního výztužného profilu nejdále 1,5d. [1] Uspořádání 

výztužných profilů je vidět na Obr.5.11.a a Obr.5.11.b. 

Co se týče rozmístění kozlíků, tak to je vidět z Obr.4.8. Pokud jsou kozlíky umístěny v jedné 

řadě, lze jejich sklon snížit na 30°.  

 

 

 

     

 

 

 

 

U okrajů a rohů stěn bude výztuž na protlačení rozmístěna dle Obr.5.12. Vzdálenosti 

rozmístění jednotlivých třmínků jsou shodné se vzdálenostmi při rozmisťování třmínků v oblasti 

nad sloupem. Výztužná oblast u okraje stěny začíná ve vzdálenosti menší než 2b (b je tloušťka 

stěny) od okraje stěny směrem k začátku stěny Obr.5.12.a. U rohu stěny je tomu podobně, 

výztužná oblast začíná ve vzdálenosti 2b od rohu stěny směrem k začátku stěny Obr.5.12.b.  

Obr.5.10. Uspořádání výztužných profilů (zdroj: [7]) 

Obr.5.11. Uspořádání výztuže na protlačení (zdroj: [7]) 

 

a) Uspořádání ortogonálně       b)  Uspořádání radiálně 
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Nesmí se zapomenout zkontrolovat minimální stupeň vyztužení ve smykově vyztužené 

oblasti. Ten se posoudí dle vztahu: 

𝐴𝑠𝑤,𝑚𝑖𝑛

𝑠𝑟𝑠𝑡
(1,5 sin 𝛼 + cos 𝛼) ≥ 0,08

√𝑓𝑐𝑘

𝑓𝑦𝑘
      (5.24) 

Asw,min plocha větve třmínku 

sr  osová vzdálenost větví třmínků v radiálním směru 

st  osová vzdálenost větví třmínků v tangenciálním směru 

α   úhel sevřený třmínkovou výztuží a ohybovou výztuží 

V oblasti, kde je možné, že dojde k porušení desky, v tomto případě v oblasti podpory, musí 

být umístěna výztuž proti progresivnímu kolapsu. Pokud by došlo k překročení únosnosti 

v protlačení, tak by tato výztuž měla zabránit pádu stropní desky. Výztuž se navrhuje na sílu 

FEd,x = FEd,y = VEd. Tato síla je rovna reakci ve sloupu v místě stropní desky. Výztuž bude umístěna 

v obou směrech a nad sloupem musí procházet spojitě bez přerušení. Šířka výztužného pruhu se 

bude rovnat šířce podpory plus vzdálenost 1,5h od líce sloupu na každou stranu. Mezi výztuž 

sloupu musí být umístěny minimálně dva pruty výztuže proti progresivnímu kolapsu [1]. 

5.2. Protlačení stropních desek metodikou ETA 12/0454 

Metodika ETA 12/0454 je postup pro návrh patentovaných výrobků – smykových trnů. 

Tento postup je možné aplikovat jak na stropní desky, tak na základové desky, ale u obou 

konstrukcí se výpočet mírně liší. V následujících kapitolách bude uveden postup pro stropní 

desky. 

 

 

Obr.5.12. Uspořádání výztuže na protlačení v oblasti rohu a okraje stěny (zdroj: [7]) 

a)                 b)   
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5.2.1. Kontrolované obvody 

Pro další výpočty je zapotřebí stanovit velikosti kontrolovaných obvodů, které budou potřeba 

pro další výpočty. V prvním kroku stanovíme kontrolovaný obvod u0, který je stejný jako obvod 

sloupu Obr.5.13., pokud se nejedná o členitý půdorysný tvar sloupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Následujícím kontrolovaným obvodem, který se musí stanovit, je kritický obvod u1 Obr.5.13. 

Obvod u1 je ve vzdálenosti k·d od líce styčné plochy, platí pro něj, že k = 2. Stejně jako v ČSN 

EN 1992-1-1 se počítá s tím, že průmět smykové trhliny bude mít délku 2d od hrany styčné 

plochy. Tento obvod slouží ke zjištění, zda je nutná smyková výztuž na protlačení, což zjistíme 

výpočtem popsaným dále.  

V případě, že je nutná výztuž na protlačení, stanoví se vnější kontrolovaný obvod uout, ve 

kterém již není nutná výztuž na protlačení. Největší vzdálenost mezi obvodem uout a posledním 

smykovým trnem může být maximálně 1,5d. V postupu ETA 12/0454 se oblast vyztužení dělí na 

oblasti C a D, rozdělení a konstrukční zásady pro vyztužení v těchto oblastech jsou uvedeny 

v kapitolách 5.2.5. a 5.2.6. Na Obr.5.13. je znázorněna tvorba kontrolovaných obvodů pro 

kruhový sloup, pro obdélníkový sloup by se postupovalo obdobným způsobem jako na Obr.5.1. 

Postup ETA 12/0454 také uvádí redukci kontrolovaných obvodů u sloupů vyskytujících se 

na okraji desky anebo v rohu desky. Kontrolovaný obvod se bude redukovat pouze pokud je 

vzdálenost mezi okrajem desky a hranou sloupu rovnoběžnou s okrajem desky menší než 6d. 

Redukce je znázorněna na Obr.5.14.a. pro sloupy obdélníkového půdorysu, Obr.5.14.b. pro 

sloupy kruhového půdorysu. Při použití tohoto postupu pro obdélníkové sloupy musí platit, že 

strana b je menší nebo rovna straně a, současně a ≤2b. 

 Redukce kontrolovaného obvodu se také provádí u rohů a na konci stěn Obr.5.14.c. U rohu 

stěny se postupuje tak, že se vynesou úsečky o velikosti 1,5dm od rohu stěny k začátku stěny na 

oba směry. Tyto úsečky se spojí obloukem a vznikne redukovaný obvod. Na konci stěny se 

 

Obr.5.13. Kontrolované obvody 

dle ETA 12/0454 (zdroj: [12]) 
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postupuje podobným způsobem, ale vynáší se úsečka o vzdálenosti 0,5a1, kde 

a1 = min (2b; 6d - b) [10]. Vše je patrné z Obr.5.14.c. 

Pokud se v blízkosti kontrolovaného obvodu vyskytují v desce otvory, platí pro stanovení 

kontrolovaných obvodů stejná pravidla jako v ČSN EN 1992-1-1 [11]. Tato pravidla byla uvedena 

v kapitole 5.1.1. 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Stanovení součinitele β 

Faktor navyšující zatížení, součinitel β, lze stanovit podle Obr.5.15., ale pouze 

za předpokladu, že pro rozpětí sousedních polí l1 a l2 platí 0,8 < l1/l2 < 1,25. Pokud tento 

předpoklad není splněn, je možné použít přesnějších postupů založených na plastické analýze, 

které jsou uvedeny v normě ČSN EN 1992-1-1 [11] a byly rozebrány v kapitole 5.1.2. [12]. 

Z Obr.5.15. je vidět, že pro 

rohový sloup je součinitel β rovný 

číslu 1,5, pro krajní sloup 1,4, 

pro střední sloup 1,1, pro okraj stěny 

1,35 a pro roh stěny 1,2. 

 

 

 

Obr.5.14. Tvar kontrolovaného obvodu u rohových a krajních sloupů a tvar kontrolovaných obvodů u rohu a na 

okraji stěny. (zdroj: [9]) 

 

a)         b)           c)  

 

Obr.5.15. Hodnoty součinitele β podle metodiky ETA (zdroj: [12]) 
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5.2.3. Ověření geometrie 

V metodice ETA 12/0454 není předepsáno, že by se musela kontrolovat maximální únosnost 

tlačené betonové diagonály νRd,max v kontrolovaném obvodu u0. Ale je doporučeno tuto únosnost 

zkontrolovat. Ke stanovení maximální návrhové únosnosti tlačené diagonály použijeme vzorec 

z normy ČSN EN 1992-1-1 [11] viz vztah 5.9. Redukční součinitel pevnosti betonu ν, který se 

vyskytuje ve vztahu 5.9, stanovíme dle vztahu 5.10. Tak jako v [11] musí vyhovět podmínka 

νRd,max ≥ νEd, kde se napětí νEd stanoví dle vzorce 5.8. 

S podmínkou na ověření, zda bude možné zajistit požadované množství výztuže, 

ETA 12/0454 již počítá. Toto posouzení se provede podle stejného vzorce jako                            

v ČSN EN 1992-1-1 [11], viz vztah 5.11. S tím rozdílem, že v postupu ETA 12/0454 [10] se 

uvažuje se součinitelem kmax = 1,96. Tato hodnota byla zjištěna řadou experimentů, kdy bylo 

prokázáno, že lze zvýšit únosnost až 1,96krát oproti smykově nevyztuženému průřezu.   

5.2.4. Stanovení nutnosti smykové výztuže  

V tomto kroku přejdeme k ověření, zda je v konstrukci nutná výztuž na protlačení. Nejdříve 

se stanoví napětí νEd, které vzniká od působící síly VEd, tato síla vzniká od působícího zatížení 

stropní desky. Hodnota napětí νEd se stanoví dle vztahu 5.12. Napětí se stanoví v kontrolovaném 

obvodu u1. Hranice kontrolovaného obvodu u1 leží ve vzdálenosti 2d od líce styčné plochy. 

Nyní přejdeme ke stanovení návrhové hodnoty únosnosti ve smyku při protlačení desky bez 

výztuže na protlačení νRd,c, v kontrolovaném obvodu u1.  

𝜈𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑘 ∙ (100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)
1

3 ≥ 𝜈𝑚𝑖𝑛     (5.25) 

k součinitel zohledňující tloušťku desky, který vypočítáme dle vzorce  

𝑘 = 1 + √
200

𝑑
≤ 2               (5.26) 

d musí být dosazeno v jednotkách milimetrů  

ρl  stupeň vyztužení;   𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦𝜌𝑙𝑧 ≤ {
0,5

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑

0,02
 ;         (5.27) 

kde se ρly·ρlz vztahují k tahové výztuži ve směrech y a z, dostatečně zakotvené za posuzovaným 

kontrolovaným průřezem 
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Pokud poměr u0/d ≥ 4, pak součinitel CRd,c stanovíme takto 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
             (5.28) 

Pokud poměr u0/d ≤ 4, pak součinitel CRd,c stanovíme takto 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
∙ (0,1 ∙

𝑢0

𝑑
+ 0,6) ≥

0,15

𝛾𝑐
      (5.29) 

νmin člen vyjadřující smykovou únosnost podélně nevyztužené či slabě vyztužené konstrukce 

(případ, kdy ρl je rovné nule nebo má velmi malou hodnotu); stanoví se pro d ≤ 600 mm vztahem 

𝜈𝑚𝑖𝑛 =
0,0525

𝛾𝑐
∙ 𝑘

3

2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1

2         (5.30) 

a pro d > 800 mm vztahem 

𝜈𝑚𝑖𝑛 =
0,0375

𝛾𝑐
∙ 𝑘

3

2 ∙ 𝑓𝑐𝑘

1

2         (5.31) 

Pokud vyhoví podmínka νRd,c ≥ νEd, pak tahy přenese beton a není nutné navrhovat smykové 

trny na protlačení. Ale opět jako v normě ČSN EN 1992-1-1 je vhodné umístit alespoň výztuž 

konstrukční. 

5.2.5.  Návrh smykové výztuže 

Jestliže nevyhověla podmínka νRd,c ≥ νEd, tak je zapotřebí navrhnout smykovou výztuž, 

v tomto případě to budou smykové trny. Jako první se stanoví poslední kontrolovaný obvod uout, 

ve kterém již není výztuž na protlačení potřeba. 

Nejprve vyjádříme napětí v posledním kontrolovaném obvodu vzorcem 

𝜈𝐸𝑑,𝑜𝑢𝑡 =  𝛽𝑟𝑒𝑑
𝑉𝐸𝑑

𝑢𝑜𝑢𝑡∙𝑑
          (5.32) 

Kde součinitel βred je rozdílný dle umístění a typu podpory. Pro vnitřní sloupy, konce a rohy 

stěn se βred = β ≥ 1,10. Kdežto pro okrajové sloupy βred vyjádříme takto 

 𝛽𝑟𝑒𝑑 =
𝛽

1,2+
𝛽

20
∙
𝑙𝑠
𝑑

≥ 1,10           (5.33)  

ls  vzdálenost mezi hranou styčné plochy a vnější hranicí D oblasti 
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a pro rohové sloupy bude βred stanoveno pomocí vztahu 

 𝛽𝑟𝑒𝑑 =
𝛽

1,2+
𝛽

15
∙
𝑙𝑠
𝑑

≥ 1,10           (5.34) 

Stanovíme únosnost ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,c,out, 

ve vnějším kontrolovaném obvodu uout. 

𝜈𝑅𝑑,𝑐,𝑜𝑢𝑡 =
0,15

𝛾𝑐
∙ 𝑘 ∙ (100𝜌𝑙𝑓𝑐𝑘)

1

3       (5.35) 

Nyní z podmínky νRd,c,out ≥ νEd můžeme vyjádřit vnější kontrolovaný obvod uout 

𝑢𝑜𝑢𝑡 ≥  𝛽𝑟𝑒𝑑
𝑉𝐸𝑑

𝜈𝑅𝑑,𝑐,𝑜𝑢𝑡∙𝑑
          (5.36) 

Až teď se přejde k návrhu smykových trnů. Při návrhu smykových trnů se postupuje ve dvou 

oblastech, a to v oblasti C a v oblasti D Obr.5.16. V oblasti C musí smyková výztuž přenést 

veškeré tahy bez spolupůsobení betonu. Hrana oblasti C je 1,125d od hrany styčné plochy. Hned 

na oblast C navazuje oblast D a reprezentuje zbývající oblast vyztuženou proti smykovému 

namáhání. Součet délek výztužných oblastí C a D tvoří délku ls. Tuto délku lze vyjádřit z délky 

kontrolované obvodu uout 

𝑢𝑜𝑢𝑡 = 2 ∙ (𝑎 + 𝑏) + 2𝜋 ∙ (𝑙𝑠 + 1,5𝑑𝑚) → 𝑙𝑠   (5.37) 

a  délka jedné ze stran sloupu 

b  délka druhé strany sloupu 

dm  účinná výška průřezu 

 

 

 

 

Obr.5.16 Rozdělení výztužných oblastí na oblasti 

C a D včetně konstrukčních zásad pro rozmístění 

smykových trnů (zdroj:[9]) 
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Vztah 5.37 pro vyjádření délky posledního kontrolovaného obvodu a následné vyjádření ls 

se může lišit dle typu uspořádání smykových trnů. Například pokud budou trny uspořádány 

radiálně – obvod bude mít tvar kružnice, bude uout vyjádřeno vztahem 

𝑢𝑜𝑢𝑡 = 2𝜋 ∙ (𝑙𝑠 + 1,5𝑑𝑚) → 𝑙𝑠       (5.38) 

Požadovaná staticky nutná plocha smykových trnů v oblasti C se vyjádří pomocí vztahu 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 = 𝑉𝐸𝑑 ∙ 𝛽 ∙ 𝜂/𝑓𝑦𝑑          (5.39) 

kde se η = 1 pro desky, u kterých d ≤ 200 mm a η = 1,6 pro desky, u kterých d ≥ 800 mm, 

mezilehlé hodnoty se získají interpolací. 

Počet smykových trnů v oblasti C se pak jednoduše stanoví podílem celkové staticky nutné 

plochy smykových trnů a plochou jednoho trnu.  

Je zapotřebí ověřit, zda navržená plocha výztuže postačí. Musí vyhovět podmínka 

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑛𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑘𝑒𝑟 ∙ 𝑓𝑦𝑑/𝜂 ≥ 𝑉𝐸𝑑 ∙ 𝛽    (5.40) 

mc  počet smykových trnů v oblasti C v tangenciálním směru 

nc  počet smykových trnů v oblasti C v radiálním směru 

AAnker průřezová plocha dříku smykového trnu 

Pokud tato podmínka vyhoví, v oblasti C je navrženo dostatečné množství smykových trnů. 

Musí se zkontrolovat dodržení zásad pro rozmisťování smykových trnů a také rozmístit trny 

v oblasti D. 

5.2.6.  Pravidla pro rozmístění výztuže a konstrukční zásady 

Aby výztuž byla efektivně využita, musí být rozmístěna dle doporučených zásad. První 

zásadou je umístění prvního smykového trnu, ten musí být umístěn ve vzdálenosti 0,35d až 0,5d 

od hrany styčné plochy.  

V oblasti C musí být umístěny minimálně 2 trny ve směru kolmém na hranu sloupu. Z toho 

vyplývá, že druhý trn je od hrany styčné plochy vzdálen maximálně 1,125d. Pokud se jedná 

o desku o větší tloušťce d ≥ 0,5 m, musí být v oblasti C minimálně 3 trny, v případě, že platí 

VEd  ≥ 0,85VRd,max. Rozteč trnů v radiálním směru v této oblasti nesmí překročit hodnotu 0,75d 

a v tangenciálním směru nesmí být rozteč smykových trnů větší než 1,7d ve vzdálenosti 1,0d 

od hrany styčné plochy.  
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Na oblast C navazuje oblast D. V této oblasti by měly být trny rovnoměrně rozděleny opět 

v maximální radiální vzdálenosti 0,75d. V případě silnějších desek lze v radiálním směru 

vzdálenost smykových trnů redukovat 

𝑠𝑤,𝑑 =
3𝑑∙𝑚𝐷

2∙𝑚𝐶∙𝑛𝐶
≤ 0,75𝑑         (5.41) 

md  počet smykových trnů v oblasti D v tangenciálním směru 

 Na okraji oblasti D je tangenciální vzdálenost trnů 3,5d. Hranice oblasti D by měla být 

maximálně 1,5d od posledního kontrolovaného obvodu uout. Tato hranice je dána vzdáleností ls od 

hrany styčné plochy. [9] Výše popsaná pravidla jsou znázorněna na Obr.5.16 a Obr.5.17. Výrobce 

smykových trnů většinou poskytne veškerá schémata rozmístění trnů. 

Na Obr.5.17. je znázorněno uložení smykových lišt. V levé části obrázku jsou smykové trny 

s lištou u horní hlavy trnu (lišty se ukládají do bednění až po provedení ohybové výztuže v desce) 

a v pravé části obrázku jsou smykové trny s lištou u dolní hlavy trnu (lišty se ukládají do bednění 

před provedením ohybové výztuže v desce).  

5.3. Stručné porovnání normy ČSN EN 1992-1-1 a postupu 

ETA 

V následujícím textu budou uvedeny rozdíly mezi jednotlivými postupy. Postup 

ČSN EN 1992-1-1 je uveden pod označením [11] a postup ETA 12/0454 je uveden 

pod označením [10]. 

▪ Minimální tloušťka desky je v [11] 200 mm kvůli tomu, aby bylo možné dostatečně zakotvit 

třmínkovou výztuž. Při použití smykových trnů je možné tloušťku desky snížit až na 

180 mm. 

▪ V normě [11] se omezuje maximální obvod kontrolovaného obvodu u0, kde se 

u0 = 2(a + b) ≤ 12d. V [10] se obvod u0 neomezuje. 

Obr.5.17. Zásady uspořádání smykových trnů v řezu stropní deskou (zdroj: [12]) 
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▪ Při posuzování únosnosti se smykovou výztuží se počítá v [11] s redukovanou hodnotou 

fywd , ef = 250 + 0,25d, kdežto v postupu [10] se uvažuje s plnou pevností výztuže 

fyd = 435 MPa 

▪ Rozdíl je i ve stupni vyztužení, kde se v [11] uvažovala podmínka 𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦𝜌𝑙𝑧 ≤ 0,02, 

kdežto v [10] se uvažuje s podmínkou 𝜌𝑙 = √𝜌𝑙𝑦𝜌𝑙𝑧 ≤ {
0,5

𝑓𝑐𝑑

𝑓𝑦𝑑

0,02
 

▪ Součinitel β je rozdílný pouze u vnitřních sloupů, jeho hodnota je v [11] 1,15 a v [10] lze 

uvažovat menší a to 1,10. Navíc v posledním kontrolovaném obvodu uout se v [10] součinitel 

β redukuje. Redukce byla popsána v kapitole 5.2.5.  

▪ Norma ETA 12/0454 neověřuje maximální únosnost tlačené diagonály νRd,max, ale je vhodné 

ji ověřit a to podle podmínky, která je uvedena v ČSN EN 1992-1-1. 

▪ V podmínce 𝛽𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑢1 ∙ 𝑑, která v podstatě říká, kolikrát se zvýší únosnost 

smykově vyztuženého průřezu oproti smykově nevyztuženému průřezu, lze za součinitel kmax 

dosadit hodnotu 1,96 v [10], kdežto v [11] při použití třmínkové výztuže bude kmax = 1,45 

při výšce desky 200 mm a při výšce desky větší než 700 mm bude kmax = 1,70. Při použití 

smykových kozlíků bude kmax = 1,35. 

▪ Při výpočtu únosnosti ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,c se 

součinitel CRd,c stanoví pro u0/d ≥ 4 jako 𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
 a pro u0/d < 4 se stanoví takto 𝐶𝑅𝑑,𝑐 =

0,18

𝛾𝑐
∙ (0,1 ∙

𝑢0

𝑑
+ 0,6) ≥

0,15

𝛾𝑐
. Toto platí pro postup [10], pro postup [11] se uvažuje jednotně 

𝐶𝑅𝑑,𝑐 =
0,18

𝛾𝑐
. 

▪ V [10] je smykově vyztužená oblast rozdělena do dvou oblastí, a to oblasti C a D. 

Předpokládá se, že smykové namáhání přenese pouze výztuž, a proto je při posouzení 

návrhové únosnosti použit vzorec 𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑛𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑘𝑒𝑟 ∙ 𝑓𝑦𝑑/𝜂 ≥ 𝑉𝐸𝑑 ∙ 𝛽 . Kdežto 

v [11] se únosnost ve smyku posuzuje v jednotlivých kontrolovaných obvodech (u1, u2,...), 

počítá se s tím, že určitou část smykového namáhání přenese beton a pro návrhovou hodnotu 

je použit tento vzorec 𝑣𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 + 1,5(𝑑 𝑠𝑟⁄ ) ∙ 𝐴𝑠𝑤𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓𝑓 (
1

𝑢1𝑑
) 𝑠𝑖𝑛𝛼 . 

▪ Konstrukční zásady se pro oba postupy liší. Konstrukční zásady pro ETA 12/0454 [10] jsou 

uvedeny v kapitole 5.2.6. a konstrukční zásady pro ČSN EN 1992-1-1 jsou uvedeny 

v kapitole 5.1.6. 
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6. Aplikace a porovnání metod na zvolené 

konstrukci  

6.1. Schéma konstrukce  

Jako konstrukce, na které se budou aplikovat návrhy a posouzení výztuže na protlačení, byla 

zvolena stropní deska o půdorysných rozměrech 23 x 30 metrů. Osová vzdálenost sloupů je 

pravidelná a má hodnotu 7 m. Objekt, ve kterém je deska navržena, má 5 pater a je ztužen 

monolitickým železobetonovým jádrem, které tvoří stěny o tloušťce 250 mm. Okraje desky jsou 

překonzolavány přes krajní řadu sloupů, délka konzoly je 0,75 m od hrany sloupu. Z tohoto popisu 

vyplývá, že konstrukce splňuje veškeré požadavky na to, aby se při stanovování součinitele β 

mohlo vycházet z Obr.5.7. a součinitel β se nemusel stanovat podrobněji dle postupu v [11].  

Půdorysné schéma jednoho patra objektu s označením řešených oblastí je uvedeno 

na Obr.6.2. Svislé nosné prvky jsou v konstrukci tvořeny sloupy o půdorysných rozměrech 

500 x 500 mm. Tyto sloupy byly navrženy pouze předběžným návrhem, který je uveden v příloze 

číslo 1. Tloušťka desky byla stanovena na 250 mm, ale v dalších krocích se bude tloušťka 

upravovat a bude se zkoumat vliv tloušťky desky na vyztužení proti protlačení. Návrh vyztužení 

desky je uveden v příloze číslo 2. Schéma rozmístění ohybové výztuže v desce je na Obr.6.3. 

pro spodní ohybovou výztuž a na Obr.6.4. pro horní ohybovou výztuž.  

Pro návrh vyztužení stropní desky byl vytvořen model jednoho podlaží objektu v programu 

Scia Engineer 17.1.1073, který je uveden na Obr.6.1. V modelu byly sloupy nahrazeny bodovými 

podporami typu sloup (což je standardní typ podpory využívaný, pokud se v programu modeluje 

pouze část budovy, například jedno patro, u této podpory lze definovat délku sloupu, průřez 

sloupu, uložení – tuhé nebo kloubové a také to, zda je sloup pouze v jednom patře nebo probíhá 

přes více pater). Typ uložení byl zvolen jako tuhý – vetknutí. Stěnové jádro zde bylo nahrazeno 

tuhou liniovou 

podporou (tato 

podpora nedefinuje 

žádné parametry 

stěny, definuje 

pouze o jaký typ 

podepření se jedná 

– tuhý, kloubový).

  

 

 

Obr.6.1. Model desky v program Scia Engineer 
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Obr.6.2. Půdorysné schéma stropní desky s označením řešených míst. 
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Obr.6.3.Schéma spodní ohybové výztuže ve stropní desce. 

 



 

44 

 

 

Obr.6.4.Schéma horní ohybové výztuže ve stropní desce. 
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6.2. Návrh výztuže na protlačení  

V této kapitole bude proveden návrh výztuže na protlačení na místech, která jsou označena 

ve schématu na Obr.6.2., tzn. střední sloup S1, rohový sloup S2, krajní sloup S3, roh stěny S4, okraj 

stěny S5. V každém místě bude navržena a posouzena třmínková smyková výztuž podle postupu 

v ČSN EN 1992-1-1 a smykové trny podle postupu ETA 12/0454. Výztuž byla navržena, 

posouzena a rozmístěna pomocí vzorců a pravidel uvedených v kapitole 5.1.                                   

pro ČSN EN 1992-1-1 a v kapitole 5.2. pro postup ETA 12/0454. Tyto vzorce byly vloženy do 

programu Microsoft Excel 2016 a do těchto vzorců byly následně dosazeny hodnoty nutné pro 

výpočet. Pod výpočty jsou na obrázcích uvedena schémata rozmístění výztuže. 

6.2.1. Návrh a posouzení výztuže na protlačení nad středním sloupem S1  

A)  Návrh třmínkové výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B  fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5  fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15   cnom= 20 mm    

Půdorysný rozměr sloupu:           a=  500 mm  h= 250 mm    

β= 1,15   dy= 212 mm asy= 1676 mm2 

Ved= 794,61 kN  dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 2000 mm  d= 218 mm b= 1000 mm 

2) Ověření únosnosti tlačené diagonály  

νEd= 2,096 MPa         

ν= 0,528         

νRd,max= 4,224 MPa         

νEd≤νRd,max Vyhoví          

3) Ověření dostatečného kotvení  

Interpolace kmax           

h 200 250 700        

kmax 1,45 1,475 1,7        

kmax= 1,475          

νRd,c= 0,66 MPa         

u1= 4739 mm     

β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 913,80 < 1013,1 Vyhoví      

4) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,88 MPa         

CRd,c= 0,12          

k= 1,96 < 2        

ρl= 0,0076 < 0,02        

ρy= 0,0079          

ρx= 0,0072          

νRd,c= 0,66 > νmin= 0,53 MPa      

νRd,c≥νEd,1 0,66 < 0,88 =>Je nutná výztuž na protlačení 

5) Návrh smykové výztuže 

uout= 6305 mm         

rout= 685 mm         

r1=2d= 436 mm         

Vzdálenost mezi uout a u1:     rout-r1= 249 < 2d= 436 =>Není nutné stanovovat další 

kontrolovaný obvod u2. fywd,eff= 304,5 < fywd= 435 

Obvod u1:     Rozmístění výztuže: 

Asw= 804,25 mm2   1,5d= 327 mm   

Počet třmínků v jednom obvodu: n= 16    0,3d= 65,4 mm   

Asw,1= 50,27 mm2   0,5d= 109 mm   

Ø= 8 mm   0,75d= 163,5 mm   

νRd,cs1= 0,97 MPa    sr= 163,5 ≤ 163,5 mm 
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νRd,cs1≥νEd,1 0,973 > 0,884 MPa  st= 250 ≤ 436 mm 
 Vyztužení v kontrolovaném obvodu u1 vyhoví. 

Celkový počet třmínků:           ncelk.= 48 ks (vychází z rozmístění) 

Stupeň vyztužení:           

ρsw= 0,0018 > 0,0009 => Vyhoví    

6) Kotevní délky:           

fbd= 3 MPa         

Oblast tahu:                              lb,rqd= 290 mm         

lb,min= 100 mm         

 lb,min=maximum z tabulky      

 0,3lb,rqd 10Ø 100 mm  cd= 20 mm    

 87 80 100        

α1= 1 α2= 0,775 α3= 1 α4= 1 α5= 1  

lbd= 225 mm α2·α3·α4= 0,78 > 0,7 => 0,78 

lbd≥lb,min 225 > 100 mm       

Oblast tlaku:                             lb,rqd= 0 mm         

lb,min= 100 mm         

 lb,min=maximum z tabulky      

 0,6lb,rqd 10Ø 100 mm        

 0 80 100        

α1= 1 α2= 1 α3= 1 α4= 1 α5= 1  

lbd= 0 mm         

lbd≥lb,min 0 < 100 mm => lbd= 100 mm   

 

 

 

 

 

 

Obr.6.5. Půdorysné schéma rozmístění třmínkové výztuže 

proti protlačení nad sloupem S1 

 

B)  Návrh smykových trnů podle postupu ETA 12/0454 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B    fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5    fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15    cnom= 20 mm    
Půdorysný rozměr sloupu:    a=   500 mm   h= 250 mm    

β= 1,1    dy= 212 mm asy= 1676 mm2 

Ved= 794,61 kN   dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 2000 mm   d= 218 mm b= 1000 mm 

2) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,005 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví          

3) Ověření dostatečného kotvení 

kmax= 1,96          
νRd,c= 0,66 MPa         

u1= 4739 mm         
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β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 874,07 < 1346,3 Vyhoví     
4) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,85 MPa         
k= 1,96 < 2        
ρl= 0,0076 < 0,02        

 0,0076 < 0,023        
ρy= 0,0079          
ρx= 0,0072          

  Pro u0/d ≥ 4 =>  CRd,c= 0,12         
  Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,18 > 0,1       

u0/d= 9,17 > 4        
CRd,c= 0,12          
νRd,c= 0,66 > νmin= 0,53 MPa    

νRd,c≥νEd,1 0,66 < 0,85 =>Je nutná výztuž na protlačení 

5) Návrh smykové výztuže 

βred:           
Vnitřní sloup          

βred=β= 1,1          
νRd,out= 0,554 MPa         

uout= 7237 mm  

rout= 834 mm         
r1=2d= 436 mm         

C oblast: 1,125d= 245 mm         
ls= 507 mm => dle rozmístění trnů zvoleno ls=555 mm 

D oblast: ls-1,125d=  261,3 mm         
Plocha výztuže v obl. C:  As,req= 2111 mm2   Rozmístění výztuže v oblasti C: 

h 200 250 800 1,125d= 245 mm    
η 1 1,05 1,6 0,35d= 76,3     

Počet trnů v oblasti C:          nc= 26,9 => 32 0,5d= 109 mm    
AS,1= 79 mm2  0,75d= 163,5 mm    

Ø= 10 mm   sr= 155 < 163,5 mm 

VRd,sy= 1040,7 > 874,1 kN 1,7d= 370,6 mm    
Vyztužení v oblasti C vyhoví. st= 286 < 370,6 mm 

     Rozmístění výztuže v oblasti D: 

     sr= 155 < 163,5 mm 

    3,5d= 763 mm    

    st= 542 < 763 mm 

    1,5d= 327     
Celkový počet trnů:          ncelk.= 64          

Jako třmínková výztuž byly použity pruty o průměru 8 mm, kde v místech S1, S3, S4, S5 byla 

použita varianta s dolní větví o délce 100 mm a v místě S2 byla použita varianta s dolní větví o 

délce 225 mm Obr.6.7.a. Tyto délky se mění na základě různých kotevních délek, které byly 

vypočteny pro každou posuzovanou variantu. Smykové trny jsou navrženy ve všech místech 

stejné a mají průměr dříku ØdA = 10 mm a průměr hlavice 30 mm a výšku hA = 205 mm Obr.6.7.b. 

Trny jsou podle počtu trnů, který vyjde z výpočtu, spojovány do smykových lišt. 

 

            

Obr.6.7.a. Uvažovaná třmínková výztuž na protlačení. Obr.6.7.b. Uvažované smykové trny. 

(zdroj: [18]) 
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V případě středního sloupu S1 se 

z hlediska množství nutné smykové 

výztuže jeví výhodněji varianta s 

použitím třmínkové výztuže proti 

protlačení. U vyztužení smykovými trny 

vychází větší počet smykové výztuže 

z důvodu zmenšení únosnosti ve smyku při 

protlačení desky bez výztuže na protlačení 

νRd,c,out v posledním kontrolovaném 

obvodu uout. U vyztužení smykovými trny 

se při stanovení νRd,c,out  použije součinitel 

CRd,c= 0,15, kdežto u třmínkové výztuže se 

použije součinitel CRd,c = 0,18. To vede ke 

zvětšení posledního kontrolovaného 

obvodu uout, a k následnému navýšení 

počtu smykové výztuže – smykových trnů. Toto navýšení je nutné provést z hlediska 

konstrukčních zásad pro vyztužování (je nutné, aby v C oblasti bylo minimálně 27 trnů, ale aby 

byly splněny zásady pro rozmístění výztuže současně s únosností, musí jich tam být 32).  Jak bylo 

zmíněno výše, výrobci smykových trnů poskytují programy pro návrh trnů. V případě sloupu S1 

byl pro zajímavost proveden návrh v programu HDB 13.02 od společnosti Halfen. Hodnoty a 

množství trnů vypočtené programem se shodovalo s hodnotami vypočtenými ručně. Výstup 

z programu HDB 13.02 je uveden v příloze číslo 3.  

Ve variantě s třmínkovou výztuží jsou navrženy třmínky, které mají tvar jako na Obr.6.7. 

a jsou rozmístěny podle zásad pro ČSN EN 1992-1-1 Obr.5.11.a. Provedení třmínků takového 

tvaru jako na Obr.6.7. je ale poměrně pracné, a proto se v praxi často postupuje tak, že se zhotoví 

třmínkové trámečky, které jsou k vidění v půdorysném schématu na Obr.6.9.a. (zdroj: konzultace 

s Ing. Jakubem Dratvou, vedoucím střediska monolitických konstrukcí ve společnosti SYNER, 

s.r.o.). Tečkovanou čarou jsou naznačeny podélné pruty, okolo kterých je umístěn třmínek. Na 

Obr.6.9.b. je část řezu A-A‘, na kterém je vidět uložení třmínků mezi horní a spodní vrstvu 

ohybové výztuže. Kvůli takovému rozmístění by vzrostl počet třmínkové výztuže ze 48 třmínků 

na 72, ale klesla by pracnost při provádění. Podobně by tomu bylo i v případech S2, S3, S4 a S5, 

ale v následujících návrzích rozmístění třmínkové výztuže bude postupováno podle rozmístění, 

které je uvedeno v kapitole 5.1.6. 

Obr.6.8. Půdorysné schéma rozmístění smykových trnů proti 

protlačení nad sloupem S1 
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Obr.6.9.a. Půdorysné schéma rozmístění smykových    Obr.6.9.b. Část řezu stropní deskou s uloženými  

třmínků v praxi.          třmínky.   

6.2.2. Návrh a posouzení výztuže na protlačení nad rohovým sloupem S2 

A) Návrh třmínkové výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B  fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5  fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15  cnom= 20 mm    
Půdorysný rozměr sloupu:       a=   500 mm   h= 250 mm    

β= 1,5    dy= 212 mm asy= 808 mm2 

Ved= 328,4 kN   dx= 224 mm asx= 808 mm2 

u0= 1000 mm   d= 218 mm b= 1000 mm 

1) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,260 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví          

2) Ověření dostatečného kotvení 

Interpolace kmax 

h 200 250 700        
kmax 1,45 1,475 1,7        

kmax= 1,475          
νRd,c= 0,53 MPa         

           
Vzdálenost mezi hranou sloupu a hranou desky:  750  mm       

 6d= 1308 mm        

 750 < 1308 =>Je nutné redukovat kontrolovaný obvod u1. 

u1= 4739 mm u1'= 3185 mm => ured= 3185 mm  
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙ured∙d 492,6 < 537,8 Vyhoví      

3) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,71 MPa         
CRd,c= 0,12          

k= 1,96 < 2        
ρl= 0,0037 < 0,02        
ρy= 0,0038          
ρx= 0,0036          

νRd,c= 0,52 < νmin= 0,53 MPa      
νRd,c≥νEd,1 0,53 < 0,71 =>Je nutná výztuž na protlačení 

4) Návrh smykové výztuže 

uout= 4303 mm         
rout= 1148 mm         

r1=2d= 436 mm         
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Vzdálenost mezi uout a u1:        

rout-r1= 712 > 2d= 436 

=>Je nutné stanovit další 

kontrolovaný obvod u2. 

fywd,eff= 304,5 < fywd= 435 

Obvod u1:     Rozmístění výztuže: 

Asw= 452,4 mm2    1,5d= 327 mm   
n= 9     0,3d= 65,4 mm   

Asw,1= 50,27 mm2    0,5d= 109 mm   

Ø= 8 mm    

0,75d

= 

163,

5 mm   
νRd,cs1= 0,913 MPa    sr= 125 ≤ 163,5 mm 

νRd,cs1≥νEd,1 0,913 > 0,709 MPa  st= 225 mm   

 Vyztužení v kontrolovaném obvodu u1 vyhoví. 

5) Ověření dostatečného kotvení obvod u2 

β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u2∙d 492,6 < 622,1 Vyhoví      
6) Stanovení nutnosti smykové výztuže v obvodu u2 

u2= 3689 mm         
νEd,2= 0,61 Mpa         
νRd,c= 0,52 < νmin= 0,53 MPa      

νRd,c≥νEd,2 0,53 < 0,61 =>Je nutná výztuž na protlačení 

7) Návrh smykové výztuže 

r2= 757 mm         
Vzdálenost mezi uout a u2:   

rout-r2= 391 < 2d= 436 

=>Není nutné stanovovat další 

kontrolovaný obvod u3. 

fywd,eff= 304,5 < fywd= 435 

Obvod u2:     Rozmístění výztuže: 

Asw= 452,39 mm2    1,5d= 327 mm   
n= 9  0,3d= 65,4 mm   

Asw,1= 50,27 mm2    0,5d= 109 mm   
Ø= 8 mm    0,75d= 163,5 mm   

νRd,cs2= 0,84 MPa    sr= 125 ≤ 163,5 mm 

νRd,cs2≥νEd,2 0,84 > 0,61 MPa  st= 225 mm   

 Vyztužení v kontrolovaném obvodu u2 vyhoví. 

Celkový počet třmínků:      ncelk.= 63          
Stupeň vyztužení:           

ρsw= 0,0027 > 0,0009 => Vyhoví     
8) Kotevní délky:           

fbd= 3 MPa         
Oblast tahu:                         lb,rqd= 290 mm         

lb,min= 100 mm         

 lb,min=maximum z tabulky 

 0,3lb,rqd 10Ø 100 mm  cd= 20 mm    

 87 80 100        
α1= 1 α2= 0,775 α3= 1 α4= 1 α5= 1  
lbd= 225 mm α2·α3·α4= 0,775 > 0,7 => 0,775 

lbd≥lb,min 225 > 100 mm       
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Obr.6.10. Půdorysné schéma 

rozmístění třmínkové výztuže proti 

protlačení nad sloupem S2. 

 

B) Návrh smykových trnů podle postupu ETA 12/0454 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie  

beton: 

C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4     

fck= 30 Mpa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B    fyk= 500 Mpa    fyd= 435 MPa 

γc= 1,5   fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15    cnom= 20 mm    
Půdorysný rozměr sloupu:            a=   500 mm    h= 250 mm    

β= 1,5     dy= 212 mm asy= 808 mm2 

Ved= 328,4 kN    dx= 224 mm asx= 808 mm2 

u0= 1000 mm    d= 218 mm b= 1000 mm 

1) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,260 MPa          
ν= 0,528           

νRd,max= 4,224 MPa          
νEd≤νRd,max Vyhoví           

2) Ověření dostatečného kotvení  
kmax= 1,96           
νRd,c= 0,53 MPa           

Vzdálenost mezi hranou sloupu a hranou    

desky:  750 

  

mm         

 6d= 1308 mm         

 750 < 1308 =>Je nutné redukovat kontrolovaný obvod u1. 

u1= 3185 mm  

    

    
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 492,6 < 714,7 Vyhoví     

3) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,71 MPa          
k= 1,96 < 2         
ρl= 0,0037 < 0,02         

 0,0037 < 

0,02

3         
ρy= 0,0038           
ρx= 0,0036           

  Pro u0/d ≥ 4 =>  CRd,c= 0,12          
  Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,13 > 0,1        

u0/d= 4,59 > 4         
CRd,c= 0,12           
νRd,c= 0,52 < νmin= 0,53 MPa      
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νRd,c≥νEd,1 0,53 < 0,71 =>Je nutná výztuž na protlačení 

4) Návrh smykové výztuže 

Rohový sloup            
βred= 0,82 < 1,10 Volím: 1,10      

νRd,out= 0,437 MPa          
Výpočet bez redukce součinitele β: 

uout= 5170 mm          
ls= 1373 mm          

Výpočet s redukcí součinitele β: 

uout= 3791 mm     
rout= 822 mm          

Ověření podmínky, že βred ≤ 1,10 po dosazení ls=495 mm: 

βred= 1,05 < 1,10 => Lze použít  βred=1,10 

          ls= 495 mm => dle rozmístění trnů zvoleno ls= 555 mm 

r1=2d= 436 mm          
C oblast: 1,125d= 245 mm          

D oblast: ls-1,125d=  249,9 mm          
Plocha výztuže v obl. C:          As,req= 1190 mm2   Rozmístění výztuže v oblasti C: 

h 200 250 800  1,125d= 245    mm   
η 1 1,05 1,6  0,35d= 76,3 mm    

Počet trnů v oblasti C:                 nc= 15,1 => 18  0,5d= 109    mm   
AS,1= 79 mm2   0,75d= 163,5 mm   

Ø= 10 mm   sr= 155 < 163,5 mm 

VRd,sy= 585,4 > 492,6 kN 1,7d= 370,6 mm    
Vyztužení v oblasti C vyhoví.  st= 167 < 370,6 mm 

     Rozmístění výztuže v oblasti D: 

     sr= 155 < 163,5 mm 

     3,5d= 763 mm    

     st= 425 < 763 mm 

     1,5d= 327 mm    
Celkový počet trnů:                  ncelk.= 36           

 

V případě sloupu S2 je 

z hlediska množství smykové 

výztuže na protlačení výhodnější 

varianta se smykovými trny. Je to 

z toho důvodu, že při výpočtu 

posledního kontrolovaného obvodu 

uout, ve kterém již není nutná výztuž 

na protlačení je možné redukovat 

součinitel β (v případě trnů). Zde se 

redukoval na hodnotu 1,1 

oproti původní hodnotě 1,5. Což 

výrazně zmenší délku posledního 

kontrolovaného obvodu uout. 

Ve výpočtu s třmínkovou výztuží je 

uout = 4303 mm, kdežto ve výpočtu 

trnů je uout = 3791 mm.  

Tento rozdíl vede k navýšení počtu tmínků, a navíc u třmínkové výztuže je nutné posoudit 

vyztužení v kontrolovaném obvodu u2, což se musí provést z důvodu větší vzdálenosti než 2d 

Obr.6.11. Půdorysné schéma rozmístění 

smykových trnů proti protlačení nad sloupem S2. 
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mezi hranou uout a u1. Z hlediska posouzení únosnosti třmínkové výztuže v jednom kontrolovaném 

obvodu by vyhovělo menší množství třmínků, ale z důvodu konstrukčních zásad je nutné 

zachovat počet třmínků, který je uveden ve výpočtu. 

6.2.3. Návrh a posouzení výztuže na protlačení nad krajním sloupem S3 

A) Návrh třmínkové výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B    fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5    fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15    cnom= 20 mm    
Půdorysný rozměr sloupu: 

a=     500 mm   h= 250 mm    
β= 1,4    dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 510,8 kN   dx= 224 mm asx= 808 mm2 

u0= 1500 mm   d= 218 mm b= 1000 mm 

2) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,187 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví         

3) Ověření dostatečného kotvení 

Interpolace kmax         
h 200 250 700        

kmax 1,45 1,475 1,7        
kmax= 1,475          
νRd,c= 0,60 MPa         

Vzdálenost mezi hranou sloupu a hranou 

desky:  750  mm       

 6d= 1308 mm        

 750 < 1308 =>Je nutné redukovat kontrolovaný obvod u1. 

u1= 4739 mm u1'= 4370 mm => ured= 4370 mm  
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙ured∙d 715,1 < 848,7 Vyhoví      

4) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,75 MPa         
CRd,c= 0,12          

k= 1,96 < 2        
ρl= 0,0052 < 0,02        
ρy= 0,0076          
ρx= 0,0036          

νRd,c= 0,59 > νmin= 0,53 MPa      
νRd,c≥νEd,1 0,59 < 0,75 =>Je nutná výztuž na protlačení 

5) Návrh smykové výztuže 

uout= 5573 mm         
rout= 819 mm         

r1=2d= 436 mm         
Vzdálenost mezi uout a u1: 

rout-r1= 383 < 2d= 436 

=>Není nutné stanovovat další kontrolovaný 

obvod u2. 

fywd,eff= 304,5 < fywd= 435 

Obvod u1:     Rozmístění výztuže: 

Asw= 552,9 mm2   1,5d= 327 mm   
Počet třmínků v jednom 

obvodu: n= 11 (vychází z rozmístění) 0,3d= 65,4 mm   
Asw,1= 50,3 mm2   0,5d= 109 mm   

Ø= 8 mm   0,75d= 163,5 mm   
νRd,cs1= 0,876 MPa   sr= 133 ≤ 163,5 mm 

νRd,cs1≥νEd,1 0,876 > 0,751 MPa st= 250 mm   

 Vyztužení v kontrolovaném obvodu u1 vyhoví. 

Celkový počet třmínků: ncelk.= 44          
Stupeň vyztužení:           

ρsw= 0,0023 > 0,0009 => Vyhoví     
6) Kotevní délky: 
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fbd= 3 MPa         
Oblast tahu:              lb,rqd= 290 mm         

lb,min= 100 mm         

 lb,min=maximum z tabulky 

 0,3lb,rqd 10Ø 100 mm  cd= 20 mm    

 87 80 100        
α1= 1 α2= 0,775 α3= 1 α4= 1 α5= 1  
lbd= 225 mm α2·α3·α4= 0,775 > 0,7 => 0,775 

lbd≥lb,min 225 > 100 mm       
Oblast tlaku:             lb,rqd= 0 mm         

lb,min= 100 mm         

 lb,min=maximum z tabulky 

 0,6lb,rqd 10Ø 100 mm        

 0 80 100        
α1= 1 α2= 1 α3= 1 α4= 1 α5= 1  
lbd= 0 mm         

lbd≥lb,min 0 < 100 mm => lbd= 100 mm   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.12. Půdorysné schéma rozmístění 

třmínkové výztuže proti protlačení nad sloupem 

S3. 

 

B) Návrh smykových trnů podle postupu ETA 12/0454 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie  
beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4    fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B    fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5    fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15    cnom= 20 mm    
Půdorysný rozměr sloupu:    a=   500 mm   h= 250 mm    

β= 1,4    dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 510,8 kN   dx= 224 mm asx= 808 mm2 

u0= 1500 mm   d= 218 mm b= 1000 mm 

2) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,187 MPa          
ν= 0,528           

νRd,max= 4,224 MPa          
νEd≤νRd,max Vyhoví           

3) Ověření dostatečného kotvení 

kmax= 1,96           
νRd,c= 0,59 MPa          

Vzdálenost mezi hranou sloupu a hranou 

desky:  750 

 

mm         

 6d= 1308 mm         
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 750 < 1308 =>Je nutné redukovat kontrolovaný obvod u1. 

u1= 4370 mm          
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 715,1 < 1099,1 Vyhoví        

4) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,75 MPa          
k= 1,96 < 2         
ρl= 0,0052 < 0,02         

 0,0052 < 0,023         
ρy= 0,0076           
ρx= 0,0036           

  Pro u0/d ≥ 4 =>  CRd,c= 0,12          
  Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,15 > 0,1 => 0,15      

u0/d= 6,88 > 4         
CRd,c= 0,12           
νRd,c= 0,59 > νmin= 0,53 MPa       

νRd,c≥νEd,1 0,59 < 0,75 =>Je nutná výztuž na protlačení 

5) Návrh smykové výztuže 

Okrajový sloup            
βred= 0,95 < 1,10 Volím: 1,10       

νRd,out= 0,491 MPa          
Výpočet bez redukce              

součinitele β: uout= 6687 mm          
ls= 847 mm          

Výpočet s redukcí                   

součinitele β: uout= 5254 mm  
rout= 718 mm          

Ověření podmínky, že βred ≤ 1,10 po dosazení ls=391 mm: 

βred= 1,06 < 1,10 => Lze použít  βred=1,10 

ls= 391 mm => dle rozmístění trnů zvoleno ls= 400 mm 

r1=2d= 436 mm          
C oblast: 1,125d= 245 mm          

D oblast: ls-1,125d=  145,3 mm          
Plocha výztuže v obl. C: As,req= 1727 mm2   Rozmístění výztuže v oblasti C: 

h 200 250 800  1,125d= 245 mm    
η 1 1,05 1,6  0,35d= 76,3 mm    

Počet trnů v oblasti C:          nc= 22 => 22  0,5d= 109 mm    
AS,1= 79 mm2   0,75d= 163,5 mm    

Ø= 10 mm   sr= 155 < 163,5 mm   
VRd,sy= 715,48 > 715,15 kN 1,7d= 370,6 mm    

Vyztužení v oblasti C vyhoví. st= 167 < 370,6 mm   

     Rozmístění výztuže v oblasti D: 

     sr= 155 < 163,5 mm   

     3,5d= 763 mm    

     st= 299 < 763 mm   

     1,5d= 327 mm    
Celkový počet trnů:          ncelk.= 33           

 

U krajního sloupu S3 je závěr v podstatě stejný jako u rohového sloupu S2, také se 

u vyztužení trny redukuje součinitel β a tím pádem bude poslední kontrolovaný obvod menší 

a počet trnů se taktéž zmenší. V tomto případě by u posouzení třmínkové výztuže v jednom 

kontrolovaném obvodu vyhověl menší počet třmínků, ale z hlediska konstrukčních zásad není 

možné počet třmínků snížit. 
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Obr.6.13. Půdorysné schéma rozmístění smykových trnů 

proti protlačení nad sloupem S3. 

 

 

6.2.4. Návrh a posouzení výztuže na protlačení nad rohem stěny S4 

A) Návrh třmínkové výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: 

C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- 

S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B   fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5   fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15   cnom= 20 mm    
Tloušťka stěny: 250 mm  h= 250 mm    

β= 1,2   dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 213,1 kN  dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 500 mm  d= 218 mm b= 1000 mm 

1) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 2,346 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví         

2.1) Ověření dostatečného kotvení 

Interpolace kmax 

h 200 250 700        
kmax 1,45 1,475 1,7        

kmax= 1,475     ρl= 0,0074 < 0,02  
νRd,c= 0,66 MPa    ρy= 0,0076    

u1= 1185 mm    ρx= 0,0072    
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 255,71 > 251,7 Nevyhoví     

Podmínka nevyhověla, proto je nutné udělat opatření, aby vyhověla. Jako opatření bylo zvoleno zvýšení stupně 

vyztužení ρl. 

2.2) Ověření dostatečného kotvení po změně stupně vyztužení 

asy,nové= 1740 mm2        
asx,nové= 1740 mm2        

kmax= 1,475          
νRd,c= 0,68 MPa        

u1= 1185 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 255,71 < 258,03 Vyhoví      

3) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,99 MPa         
CRd,c= 0,12          

k= 1,96 < 2        
ρl= 0,0080 < 0,02        
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ρy= 0,0082          
ρx= 0,0078          

νRd,c= 0,68 > νmin= 0,53 MPa      
νRd,c≥νEd,1 0,68 < 0,99 =>Je nutná výztuž na protlačení  

4) Návrh smykové výztuže 

uout= 1732 mm         
rout= 784 mm         

r1=2d= 436 mm         
Vzdálenost mezi uout a u1: rout-r1= 348 < 2d= 436 =>Není nutné stanovovat další 

kontrolovaný obvod u2. fywd,eff= 304,5 < fywd= 435 

Obvod u1:    Rozmístění výztuže:  
Asw= 301,59 mm2   1,5d= 327 mm   

n= 6 (vychází z rozmístění) 0,3d= 65,4 mm   
Asw,1= 50,27 mm2   0,5d= 109 mm   

Ø= 8 mm   0,75d= 163,5 mm   
νRd,cs1= 1,22 MPa   sr= 163,5 ≤ 163,5 mm 

νRd,cs1≥νEd,1 1,22 > 0,99 MPa st= 250 ≤ 436 mm 

 Vyztužení v kontrolovaném obvodu u1 vyhoví. 

Celkový počet třmínků:      ncelk.= 24          
Stupeň vyztužení:          

ρsw= 0,0018 > 0,0009 => Vyhoví    
Kotevní délka:          

fbd= 3 MPa         
Oblast tahu:                         lb,rqd= 290 mm         

lb,min= 100 mm         
 lb,min=maximum z tabulky 

 0,3lb,rqd 10Ø 100 mm  cd= 20 mm    
 87 80 100        

α1= 1 α2= 0,775 α3= 1 α4= 1 α5= 1  
lbd= 225 mm α2·α3·α4= 0,775 > 0,7 => 0,775 

lbd≥lb,min 225 > 100 mm       
 Oblast tlaku:                       lb,rqd= 0 mm         

lb,min= 100 mm         
 lb,min=maximum z tabulky 

 0,6lb,rqd 10Ø 100 mm        
 0 80 100        

α1= 1 α2= 1 α3= 1 α4= 1 α5= 1  
lbd= 0 mm         

lbd≥lb,min 0 < 100 mm => lbd= 100 mm   
 

 

 

 

 

 

 

 

B) Návrh smykových trnů podle postupu ETA 12/0454 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: 

C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- 

S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B   fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5   fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15   cnom= 20 mm    
Tloušťka stěny:  250 mm  h= 250 mm    

β= 1,2   dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 222,2 kN  dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 654 mm  d= 218 mm b= 1000 mm 

Obr.6.14. Půdorysné schéma rozmístění 

třmínkové výztuže proti protlačení nad rohem 

stěny S4. 
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2) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 1,871 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví          

3) Ověření dostatečného kotvení 

kmax= 1,96          
νRd,c= 0,59 MPa         

u1= 1339 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 266,7 < 340,2 Vyhoví      

4) Stanovení nutnosti smykové výztuže 

νEd,1= 0,91 MPa         
k= 1,96 < 2        
ρl= 0,00742 < 0,02        

 0,0074 < 0,023        
ρy= 0,0076          
ρx= 0,0072          

  Pro u0/d ≥ 4 =>  CRd,c= 0,12         
  Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,11 > 0,1       

u0/d= 3,00 < 4        
CRd,c= 0,11          
νRd,c= 0,59 > νmin= 0,53 MPa      

νRd,c≥νEd,1 0,59 < 0,91 =>Je nutná výztuž na protlačení 

5) Návrh smykové výztuže 

βred:           
Vnitřní sloup, konec a roh stěny          

βred=β= 1,2          
νRd,out= 0,551 MPa         

uout= 2222 mm  

rout= 998 mm         
r1=2d= 436 mm         

C oblast: 1,125d= 245 mm         
ls= 671 mm  

D oblast: ls-1,125d=  426 mm         
Plocha výztuže v obl. C: As,req= 644 mm2   Rozmístění výztuže v oblasti C: 

h 200 250 800 1,125d= 245 mm    
η 1 1,05 1,6 0,35d= 76,3     

Počet trnů v oblasti C:         nc= 8,2 => 10 0,5d= 109 mm    
AS,1= 79 mm2  0,75d= 163,5 mm    

Ø= 10 mm  sr= 142 < 163,5 mm  
VRd,sy= 325,2 > 266,7 kN 1,7d= 370,6 mm    

Vyztužení v oblasti C vyhoví. st= 214 < 370,6 mm  

     Rozmístění výztuže v oblasti D: 

    sr= 142 < 163,5 mm  

    3,5d= 763 mm    

    st= 560 < 763 mm  

    1,5d= 327 mm    
Celkový počet trnů:          ncelk.= 25          

 

 

 

 

 

 
Obr.6.15. Půdorysné schéma rozmístění smykových 

trnů proti protlačení nad rohem stěny S4. 
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Nad rohem stěny S4 není při takovéto geometrii konstrukce, materiálu a zatížení možné 

vyztužit desku proti protlačení pomocí třmínkové výztuže. A to z toho důvodu, že nevyhoví 

podmínka na ověření dostatečného kotvení výztuže, viz kapitola 5.1.3., 5.2.3. Kdežto při 

vyztužení trny tato podmínka vyhoví a stropní desku pomocí trnů lze vyztužit. Tato rozdílnost ve 

výsledcích je důsledkem toho, že se u ČSN EN 1992-1-1 při sestavování podmínky na dostatečné 

kotvení počítá s menším součinitelem kmax, který je v tomto případě roven číslu 1,475, kdežto u 

postupu ETA 12/0454 je kmax = 1,96. U postupu ETA 12/0454 je součinitel větší z toho důvodu, 

že trn je zakončen na obou koncích rozšířenou hlavicí, díky které je možné trn spolehlivěji 

zakotvit. A navíc se u postupu ETA 12/0454 počítá s jiným kontrolovaným obvodem, v případě 

místa S4 s větším, což také zlepší podmínku dostatečného kotvení. V ČSN EN  1992-1-1 se 

uvažuje základní kontrolovaný obvod u0 jako menší z hodnot 2b nebo 2 · 1,5d, kde b je tloušťka 

stěny a d je účinná výška průřezu, kdežto v postupu ETA 12/0454 se uvažuje, že u0 = 2 · 1,5d. Z 

velikosti u0 budou vycházet velikosti dalších obvodů a v tomto případě je větší kontrolovaný 

obvod při vyztužení trny. 

 I když v tomto případě nelze použít třmínkovou výztuž, tak po určitých změnách a 

opatřeních by to možné bylo. Například při použití lepší třídy betonu nebo při použití skrytých 

hlavic, které by oddálily kontrolovaný obvod, zvětšily jeho délku a tím pádem by podmínka 

na ověření dostatečného kotvení výztuže vyhověla. Dále by se daly použít i viditelné hlavice. 

Ale v tomto případě podmínka nevyhověla opravdu těsně, a proto by se mohlo použít mnohem 

jednodušší opatření než výše zmíněné, a to zvýšení stupně vyztužení podélné výztuže ρl. Stupeň 

vyztužení byl navýšen přidáním podélných prutů ohybové výztuže. Toto navýšení ovlivní 

hodnotu νRd,c a ta následně ovlivní podmínku dostatečného kotvení k lepšímu. Podmínka 

po zvýšení stupně vyztužení z původní hodnoty 0,0074 na hodnotu 0,008 již vyhověla a tím 

pádem je možné stropní desku vyztužit i třmínkovou výztuží. Celkové počty vyztužení se liší 

pouze o 1 profil výztuže (24 třmínků, 25 trnů). U třmínkové výztuže bylo zapotřebí přidat 

4 profily kvůli dodržení maximální tangenciální vzdálenosti 1,5d v prvním kontrolovaném 

obvodu. 

6.2.5. Návrh a posouzení výztuže na protlačení nad okrajem stěny S5 

A) Návrh třmínkové výztuže podle ČSN EN 1992-1-1 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B   fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5   fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15   cnom= 20 mm    
Tloušťka stěny: 250 mm  h= 250 mm    

β= 1,35   dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 425,7 kN  dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 750 mm  d= 218 mm b= 1000 mm 

1) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 3,515 MPa         
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ν= 0,528          
νRd,max= 4,224 MPa         

νEd≤νRd,max Vyhoví          
2) Ověření dostatečného kotvení 

Interpolace kmax 

h 200 250 700        
kmax 1,45 1,475 1,7        

kmax= 1,475          
νRd,c= 0,66 MPa         

u1= 2120 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 574,67 > 450,38 Nevyhoví    

Podmínka nevyhověla, proto je nutné udělat opatření, aby vyhověla. Jako opatření bylo zvoleno rozšíření konce 

stěny, které vede ke zvětšení kontrolovaného obvodu. 

u0= 900          
kmax= 1,475          
νRd,c= 0,66 MPa         

u1= 2270 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 574,7 > 482,2 Nevyhoví      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Návrh smykových trnů podle postupu ETA 12/0454 

1) Materiálové charakteristiky a geometrie 

beton: C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16- S4 fck= 30 MPa fcd= 20 MPa 

ocel: B500B   fyk= 500 MPa fyd= 435 MPa 

γc= 1,5   fctk;0,05= 2 MPa fctd= 1,33 MPa 

γs= 1,15   cnom= 20 mm    
Tloušťka stěny: 250 mm  h= 250 mm    

β= 1,35   dy= 212 mm asy= 1616 mm2 

Ved= 425,7 kN  dx= 224 mm asx= 1616 mm2 

u0= 750 mm   d= 218 mm b= 1000 mm 

2) Ověření únosnosti tlačené diagonály 

νEd= 3,515 MPa         
ν= 0,528          

νRd,max= 4,224 MPa         
νEd≤νRd,max Vyhoví         

3) Ověření dostatečného kotvení 

kmax= 1,96     u0/d= 3,44    
νRd,c= 0,62 MPa   Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,11    

u1= 2120 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 574,7 > 565,0 Nevyhoví      

Podmínka nevyhověla, proto je nutné udělat opatření, aby vyhověla. Jako opatření bylo zvoleno rozšíření konce 

stěny, které vede ke zvětšení kontrolovaného obvodu. 

u0= 900          
kmax= 1,96          
νRd,c= 0,66 MPa  Ved= 431,359      

Obr.6.16. Půdorysné schéma kontrolovaných obvodů u0 a u1 nad 

okrajem stěny S5 – původní a zvětšené kontrolované obvody 

 



 

61 

 

u1= 2270 mm         
β∙Ved ≤ kmax∙νRd,c∙u1∙d 582,3 < 640,8 Vyhoví      

4) Stanovení nutnosti smykové výztuže       
νEd,1= 1,16 MPa         

k= 1,96 < 2        
ρl= 0,00742 < 0,02        

 0,0074 < 0,023        
ρy= 0,0076          
ρx= 0,0072          

  Pro u0/d ≥ 4 =>  CRd,c= 0,12         
  Pro u0/d ≤ 4 =>  CRd,c= 0,11 > 0,1       

u0/d= 4,13 > 4        
CRd,c= 0,12          
νRd,c= 0,66 > νmin= 0,53 MPa      

νRd,c≥νEd,1 0,66 < 1,16 =>Je nutná výztuž na protlačení   
5) Návrh smykové výztuže        

βred:           
Vnitřní sloup, konec a roh stěny        

βred=β= 1,35          
νRd,out= 0,551 MPa         

uout= 4851 mm         
rout= 1258 mm         

r1=2d= 436 mm         
C oblast: 1,125d= 245 mm         

ls= 931 mm => dle rozmístění trnů zvoleno ls= 1063 mm  
D oblast: ls-1,125d=  685 mm         

Plocha výztuže v obl. C: As,req= 1406 mm2  Rozmístění výztuže v oblasti C:  
h 200 250 800  1,125d= 245 mm    
η 1 1,05 1,6  0,35d= 76,3     

Počet trnů v oblasti C:        nc= 17,9 => 20  0,5d= 109 mm    
AS,1= 79 mm2   0,75d= 163,5 mm    

Ø= 10 mm   sr= 163,5 < 163,5 mm  
VRd,sy= 650,43 > 582,33 kN 1,7d= 370,6 mm    

Vyztužení v oblasti C vyhoví.   st= 142 < 370,6 mm  

                 Rozmístění výztuže v oblasti D:  

     sr= 163,5 < 163,5 mm  

     3,5d= 763 mm    

     st= 746 < 763 mm  

    1,5d= 327 mm    
Celkový počet trnů:         ncelk.= 70          
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V případě okraje stěny S5 opět 

nevyhoví podmínka dostatečného 

kotvení smykové výztuže jako v případě 

S4. Ale v tomto případě u třmínkové 

výztuže podmínka nevyhoví větším 

rozdílem, než tomu bylo v případě S4. 

Podmínka na dostatečné kotvení 

smykové výztuže nevyhověla ani 

při použití smykových trnů, ale rozdíl 

nebyl tak veliký, a proto se provedlo 

opatření, které napomohlo tomu, aby 

podmínka vyhověla. Jako opatření bylo 

zvoleno rozšíření okraje stěny z 250 mm 

na 300 mm, tím pádem se délka 

kontrolovaného obvodu u0 zvýšila ze 

750 mm na 900 mm, a to stačilo k tomu, 

aby podmínka na dostatečné kotvení 

smykové výztuže vyhověla, ale pouze u 

smykových trnů. Tím se dokazuje, že 

smykové trny jdou lépe zakotvit a lze je 

tedy využít i v místech, kde využití třmínků není možné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.6.17. Půdorysné schéma rozmístění smykových 

trnů proti protlačení nad okrajem stěny S5. 
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7. Porovnávání výsledků po změně třídy betonu 

a změně tloušťky desky 

V této kapitole bude rozebráno, jakým způsobem ovlivní návrh výztuže na protlačení 

změna třídy betonu, která je použita na stropní desku a dále změna tloušťky stropní desky. 

Porovnání bude provedeno pouze na místech S1, S3, S5. Zájmová místa byla zvolena 

z následujících důvodů: 

▪ S1 (střední sloup) je místem, kde se neredukuje součinitel β v posledním kontrolovaném 

obvodu u návrhu smykových trnů 

▪ S3 (krajní sloup) je naopak místem, kde se při návrhu smykových trnů součinitel β 

v posledním kontrolovaném obvodu redukuje. Bude tedy zajímavé porovnat obě tyto 

varianty.  

▪ S5 (okraj stěny) je místo, kde nevyhověla podmínka pro ověření dostatečného kotvení 

třmínkové výztuže, takže zde bude zjištěno, zda navýšení třídy betonu nebo změna tloušťky 

stropní desky bude mít pozitivní účinek na tuto podmínku.  

▪ Varianty S2 a S4 nebudou dále rozebírány, protože u varianty S2 lze očekávat obdobnou 

reakci na změnu sledovaných parametrů jako u varianty S3 a u varianty S4 jako u S5.  

Při posuzování výztuže na protlačení po změně třídy betonu a po změně tloušťky desky 

bylo pro urychlení výpočtů počítáno pouze s nutnou plochou ohybové výztuže As,rqd, nebyl 

prováděn konkrétní návrh výztuže a stanovení navržené plochy výztuže As,prov. Pouze u varianty 

s původní třídou betonu a tloušťkou desky byla ponechána navržená plocha výztuže As,prov. Plochy 

As,rqd byly vypočteny pomocí programu Scia Engineer 17.1.1073. Hodnoty As,rqd jsou pro toto 

porovnání plně dostačující a dokonce pak jsou lépe čitelné změny ostatních hodnot nutných 

k porovnání. 

7.1. Změna třídy betonu 

Třída použitého betonu byla postupně navyšována, a to vždy o jednu třídu, začalo se 

na původní třídě betonu C30/37 a poslední zkoušenou třídou betonu byla třída C50/60. Výpočty 

byly opět provedeny v programu Microsoft Excel 2016 pomocí vzorců a podmínek uvedených 

v kapitolách 5.1. a 5.2. a výsledné hodnoty jsou shrnuty v tabulce 7.1. V této tabulce jsou uvedeny 

pouze ty hodnoty, které jsou změnou třídy betonu nejvíce ovlivněny a mohou největším podílem 

ovlivnit návrh výztuže na protlačení.  

V Tab.7.1. je uveden počet prvků smykové výztuže pod značkou n. Pro třmínky znamená 

n počet třmínků v jednom kontrolovaném obvodě a pro trny n znamená počet trnů v oblasti C. 
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Počet smykové výztuže n v Tab.7.1. je vždy stejný pro všechny třídy betonu, je to počet, který 

vyšel z návrhu pro třídu betonu C30/37. Teoreticky možné změny počtu prvků jsou 

okomentovány pod tabulkou.  

7.1.1. Místo nad středním sloupem S1 
Nad středním sloupem S1 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.)  

C35/ 

45 

C40/ 

50 

C45/ 

55 

C50/ 

60 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.) 

C35/ 

45 

C40/ 

50 

C45/ 

55 

C50/ 

60 

As,req,x  mm2 1616 1498 1481 1473 1466 As,req,x  mm2 1616 1498 1481 1473 1466 

As,req,y  mm2 1676 1594 1581 1571 1563 As,req,y  mm2 1676 1594 1581 1571 1563 

νRd,max MPa 4,224 4,816 5,376 5,904 6,4 νRd,max MPa 4,224 4,816 5,376 5,904 6,4 

νRd,c MPa 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 νRd,c MPa 0,66 0,69 0,71 0,74 0,77 

uout mm 6305 6117 5870 5655 5468 uout mm 7237 7021 6737 6491 6277 

rout mm 685 655 616 582 552 rout mm 834 799 754 715 681 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out MPa 0,554 0,571 0,595 0,618 0,639 

- - - - - - - ls mm 507 472 427 388 354 

νRd,cs1 MPa 0,973 0,988 1,01 1,03 1,049 VRd,sy kN 1040,7 1040,7 1040,7 1040,7 1040,7 

n - 16 16 16 16 16 n - 32 32 32 32 32 

Tab.7.1.a. Výsledné hodnoty po změně třídy betonu nad místem S1. 

A) Třmínková výztuž 

Z výsledků je zřejmé, že při zvyšování třídy betonu se důležité hodnoty mění k lepšímu. 

Maximální únosnost tlačené diagonály νRd,max se zvyšuje. Návrhová hodnota únosnosti ve smyku 

při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,c  se také zvyšuje, a to může vést ke snížení 

počtu třmínků v jednotlivých kontrolovaných obvodech. Bylo zjištěno, že by bylo možné snížit 

počet třmínků z původních 16 v jednom obvodu na 12 v jednom obvodu, a to od třídy betonu 

C40/50 a výše (pro 12 třmínků je νRd,cs1 = 0,891 a tato hodnota je větší než νEd,1 = 0,884), 

ale z hlediska dodržení konstrukčních zásad je snížení počtu nemožné. Zároveň se také snižuje 

délka posledního kontrolovaného obvodu uout a poloměr posledního kontrolovaného obvodu rout, 

to může vést ke snížení počtu třmínků v radiálním směru. Ale zde je to nemožné kvůli velké 

blízkosti u1 a uout, musela by se vynechat jedna řada třmínků v oblasti mezi hranou styčné plochy 

a hranou obvodu u1, což je nevhodné. 

B) Smykové trny 

U vyztužení smykovými trny se také zvyšuje maximální únosnost tlačené diagonály νRd,max  

a návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,c. Dále 

se zvyšuje návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení 

νRd,out v posledním kontrolovaném obvodu. Díky zvýšení této hodnoty se zmenší délka posledního 

kontrolovaného obvodu uout a poloměr rout a zároveň i délka výztužné oblasti ls, což může vést 

ke snížení počtu trnů v radiálním směru. V tomto případě při třídě betonu C 45/55 a C 50/60 lze 

odebrat jednu řadu trnů v oblasti D a tím pádem klesne celkový počet trnů. V oblasti C ovšem 
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zůstává počet trnů stejný, protože na únosnost smykových trnů, která se stanoví vzorcem  

𝑉𝑅𝑑,𝑠𝑦 = 𝑚𝑐 ∙ 𝑛𝑐 ∙ 𝐴𝐴𝑛𝑘𝑒𝑟 ∙ 𝑓𝑦𝑑/𝜂, nemá změna třídy betonu žádný vliv. 

7.1.2. Místo nad krajním sloupem S3 
Nad krajním sloupem S3 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.) 

C35/ 

45 

C40/ 

50 

C45/ 

55 

C50/ 

60 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.) 

C35/ 

45 

C40/ 

50 

C45/ 

55 

C50 

/60 

As,req,x  mm2 808 780 776 772 769 As,req,x  mm2 808 780 776 772 769 

As,req,y  mm2 1616 1268 1259 1253 1248 As,req,y  mm2 1616 1268 1259 1253 1248 

νRd,max MPa 4,224 4,82 5,38 5,90 6,4 νRd,max MPa 4,224 4,82 5,38 5,90 6,4 

νRd,c MPa 0,59 0,59 0,62 0,64 0,68 νRd,c MPa 0,59 0,59 0,62 0,64 0,68 

uout mm 5573 5544 5314 5118 4948 uout mm 5254 5228 5010 4825 4665 

rout mm 819 810 737 674 620 rout mm 718 709 640 581 530 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out MPa 0,491 0,493 0,514 0,537 0,553 

- - - - - - - ls mm 391 382 313 254 203 

νRd,cs1 MPa 0,876 0,88 0,9 0,92 0,93 VRd,sy MPa 714,5 715,5 715,5 715,5 715,5 

n - 11 11 11 11 11 n - 22 22 22 22 22 

Tab.7.1.b. Výsledné hodnoty po změně třídy betonu nad místem S3. 

A) Třmínková výztuž  

V případě sloupu S3 konstrukce reaguje na změnu třídy betonu téměř stejně jako v místě 

S1. Hodnoty νRd,max, a νRd,c, se zvyšují a hodnoty uout a rout se snižují. Při použití třídy betonu C30/37 

je navrženo 11 třmínků v jednom obvodu, od třídy C35/45 až C50/60 by z hlediska přenesených 

napětí bylo možné počet třmínků snížit na 8, kde například u třídy betonu C35/45 je návrhová 

únosnost prvního kontrolovaného obvodu se smykovou výztuží νRd,cs= 0,760 a napětí 

v tomto  obvodu je νEd,1 = 0,751. Ale toto snížení nelze provést, protože by nevyhověly 

konstrukční zásady a to zásada, že tangenciální vzdálenost v prvním kontrolovaném obvodu musí 

být menší než 1,5d. Dále bylo zjištěno, že díky snižování délky posledního kontrolovaného 

obvodu uout by bylo možné z hlediska největší dovolené vzdálenosti 1,5d  mezi posledním 

třmínkem a hranou obvodu uout odebrat jeden obvod třmínků. Bylo by to možné od třídy betonu 

C40/50, ale kvůli jiné konstrukční zásadě, a to dodržení tangenciální vzdálenosti mezi trny 

maximálně 1,5d v oblasti prvního kontrolovaného obvodu, je snížení opět nemožné. 

B) Smykové trny 

U varianty se smykovými trny se hodnoty chovají stejně jako hodnoty u sloupu S1. 

Při použití betonu C50/60 bude D oblast ležet v oblasti C, tudíž bude možné odebrat jednu řadu 

smykových trnů, která u třídy betonu ležela mimo oblast C, tzn. v oblasti D. I po odebrání jedné 

řady vyhoví konstrukční zásady a počet trnů může být snížen z celkových 33 na 22. (vyztužení 

v oblasti C zůstane stejné) 
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7.1.3. Místo nad okrajem stěny S5 
Nad okrajem stěny S5 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.) 

C35/

45 

C40/

50 

C45/

55 

C50/

60 

Třída  

betonu 

C30/37 

(pův.) 

C35/

45 

C40/

50 

C45/

55 

C50/

60 

As,req,x  mm2 1616 1201 1194 1190 1186 As,req,x  mm2 1616 1201 1194 1190 1186 

As,req,y  mm2 1616 1380 1371 1370 1364 As,req,y  mm2 1616 1380 1371 1370 1364 

νRd,max MPa 4,224 4,816 5,376 5,904 6,4 νRd,max MPa 4,224 4,816 5,376 5,904 6,4 

νRd,c MPa 0,66 0,64 0,67 0,7 0,72 νRd,c MPa 0,66 0,64 0,67 0,7 0,72 

uout mm 4043 4143 3970 3820 3693 uout mm 4851 4971 4764 4584 4432 

rout mm 1000 1032 977 929 889 rout mm 1258 1296 1230 1173 1124 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out MPa 0,551 0,537 0,561 0,583 0,603 

- - - - - - - ls mm 931 969 903 846 797 

νRd,cs1 MPa - - - - - VRd,sy MPa 650,4 650,4 650,4 650,4 650,4 

n - - - - - - n - 20 20 20 20 20 

Tab.7.1.c. Výsledné hodnoty po změně třídy betonu nad místem S5. 

A) Třmínková výztuž 

Místo nad stěnou S5 bylo zkoušeno z důvodu nevyhovění podmínky pro dostatečné kotvení 

𝛽𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑢1 ∙ 𝑑, která pro třídu betonu C30/37 nevyhověla. Bylo zjišťováno, zda 

by podmínka vyhověla při zvýšení třídy betonu (při výpočtech se uvažoval již rozšířený základní 

kontrolovaný obvod u0 = 900 mm). Porovnání hodnot součinu 𝛽𝑉𝐸𝑑  a hodnot součinu            

𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑢1 ∙ 𝑑 je uvedeno v grafu 7.1.  

 

Graf 7.1. Porovnání podmínky pro dostatečné kotvení smykové výztuže. 

Z grafu 7.1. jasně vyplývá, že zvýšení třídy betonu sice hodnoty součinu                           

𝑘𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑣𝑅𝑑,𝑐 ∙ 𝑢1 ∙ 𝑑  navyšuje, ale ne natolik, aby podmínka na dostatečné kotvení vyhověla 

(u třídy betonu C35/45 došlo ke snížení součinu, je to z důvodu použití návrhové hodnoty plochy 

výztuže u třídy betonu C30/37, u ostatních tříd betonu byla použita nutná plocha výztuže). Pokud 

by třída betonu byla nadále navyšována, nejspíše by se dostavil příznivý výsledek, ale takové 

582,3 582,3 582,3 582,3 582,3

482,2 470,62 491,03 510,34 527,9

640,8 625,4
652,5 678,2 701,5

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

C30/37 (pův.) C35/45 C40/50 C45/55 C50/60

[M
P

a]

Třída betonu

β·Vedsadadsa kmax∙νRd,c∙dasdsadu1∙d (třmínky) kmax∙νRd,c∙u1∙d (trny)dasdadsadkmax∙νRd,c∙u1∙d (třmínky) 

 
kmax∙νRd,c∙u1∙d (trny) 

 
β∙VEd 



 

67 

 

navýšení by bylo kvůli jedné oblasti v konstrukci zbytečné. Třmínková výztuž zde 

kvůli nevyhovující výše uvedené podmínce nebyla navrhována. 

Dále bylo zjištěno, že by pomohlo zvýšení stupně vyztužení podélné výztuže. Pokud by 

byla zachována původně navržená plocha výztuže Asy=1616 mm2 a Asx = 1616 mm2, vyhověla by 

podmínka již při použití betonu C55/67, ale pokud by kvůli třídě betonu byl snížen stupeň 

vyztužení, podmínka by při této pevnosti nevyhověla.  

B) Smykové trny 

Ve variantě se smykovými trny již výše uvedená podmínka vyhověla. Hodnoty uvedené 

v tabulce se opět chovaly stejně jako v místech S1 a S3. U třídy betonu C35/45 se délka 

kontrolovaného obvodu uout zvýší, je to z toho důvodu, že v případě betonu C30/37 byla použita 

návrhová hodnota plochy ohybové výztuže, kdežto v ostatních případech byla použita pouze 

nutná plocha ohybové výztuže. U dalších tříd betonu se hodnota uout již chová tak, jak bylo 

předpokládáno – snižuje se. V místě S3 u tříd betonu C45/50 až C50/60 lze díky snížení hodnoty 

rout odebrat jeden obvod smykových trnů v oblasti D, tudíž celkový počet smykové výztuže klesne 

z původních 70 na 60. 

7.2. Změna tloušťky desky 

Tloušťka stropní desky byla nejdříve snižována a pak navyšována, a to vždy o 25 mm. 

Důležité hodnoty, které nejvíce ovlivní návrh výztuže na protlačení, jsou uvedeny v Tab. 7.2. 

Tyto hodnoty byly vypočteny v programu Microsoft Excel 2016. V Tab.7.2. platí pro označení n 

stejné pravidlo jako v kapitole 7.1. Dále je zde pod označením npův uveden celkový počet třmínků, 

či trnů před provedením změny tloušťky desky a pod označením nnov nový celkový počet třmínků 

či trnů po změně tloušťky desky. 

7.2.1. Místo nad středním sloupem S1 
Nad středním sloupem S1 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Tloušťka  

desky [mm] 200 225 

250 

(pův) 275 300 

Tloušťka  

desky [mm] 200 225 

250 

(pův.) 275 300 

As,req,x  mm2 1800 1630 1616 1413 1338 As,req,x  mm2 1800 1630 1616 1413 1338 

As,req,y  mm2 1979 1764 1676 1498 1409 As,req,y  mm2 1979 1764 1676 1498 1409 

νEd,0 MPa 2,437 2,244 2,096 1,978 1,882 νEd,0 MPa 2,331 2,147 2,005 1,892 1,8 

νRd,c MPa 0,78 0,71 0,66 0,6 0,56 νRd,c MPa 0,78 0,71 0,66 0,6 0,56 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out MPa 0,646 0,595 0,554 0,5 0,463 

uout mm 6285 6283 6305 6600 6769 uout mm 7214 7212 7237 7575 7770 

rout mm 682 682 685 732 759 rout mm 830 829 834 887 918 

- - - - - - - ls mm 578 540 507 523 516 

νRd,cs1 MPa - 1,097 0,973 0,856 0,772 VRd,sy kN 1093 1066 1041 1017 993 

νEd,1 MPa 1,19 1,014 0,88 0,78 0,7 β·VEd kN 783,1 828,6 874,1 919,5 965 

n - - 16 16 16 16 n - 32 32 32 32 32 

npův - - 48 48 48 48 npův - 64 64 64 64 64 

nnov - - 64 48 48 48 nnov - 96 80 64 64 64 

Tab.7.2.a. Výsledné hodnoty po změně tloušťky desky nad místem S1. 
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A) Třmínková výztuž 

Při snižování tloušťky stropní desky se snižuje zatížení VEd a zároveň se i zvyšuje návrhová 

hodnota únosnosti ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,c a to díky tomu, 

že se zvyšuje součinitel k (vztah 5.14), který zohledňuje tloušťku desky a ovlivňuje hodnotu  νRd,c 

(vztah 5.13). Zatížení se sice snižuje, ale snižuje se i účinná výška průřezu d a tím pádem dojde 

ke zvýšení smykového napětí v prvním kontrolovaném obvodu νEd,1. Z toho vyplývá, že snížení 

tloušťky stropní desky je kontraproduktivní, i když se sníží zatížení. Stejné je to i s podmínkou 

na únosnost smykové výztuže νRd,cs1 ≥ νEd,1, νRd,cs1 se sice zvyšuje, ale zároveň se zvyšuje i νEd,1 . 

Když se sníží tloušťka desky na 200 mm, nevyhoví podmínka dostatečného kotvení 

smykové výztuže, a to proto, že se v této podmínce (vztah 5.11) sníží účinná výška průřezu d 

a délka prvního kontrolovaného obvodu u1. Čímž se dokazuje, že minimální povolená tloušťka 

desky 200 mm při použití třmínkové výztuže je zvolena správně. S proměnnou účinnou výškou 

průřezu se mění i jednotlivé odstupové vzdálenosti mezi třmínky, a je proto nutné změnit 

rozmístění třmínků a ověřit konstrukční zásady. Při snížení tloušťky desky na 225 mm by bylo 

nutné přidat jeden obvod třmínků, celkový počet třmínků je uveden v Tab.7.2.a. 

Při zvyšování tloušťky stropní desky se zatížení VEd zvyšuje a hodnota νRd,c klesá, protože 

klesá i součinitel k zohledňující tloušťku desky. Zvýšení tloušťky ovlivní i hodnotu únosnosti 

smykové výztuže νRd,cs1, která se sníží, ale zároveň se díky zvýšení účinné výšky průřezu a zvětšení 

délky prvního kontrolovaného obvodu sníží hodnota smykového napětí v prvním kontrolovaném 

obvodu, tudíž by z tohoto důvodu nemělo docházet ke změnám ve vyztužení. Opět je nutné změnit 

rozmístění výztuže a zkontrolovat konstrukční zásady. V těchto případech není nutné přidávat 

a ani odebírat smykovou výztuž. 

B) Smykové trny 

Při snižování tloušťky stropní desky dochází k navýšení návrhové hodnoty únosnosti 

ve smyku při protlačení desky bez výztuže na protlačení νRd,out, stejně jako u hodnoty νRd,c. 

Zároveň také dochází ke zvýšení únosnosti smykových trnů v oblasti C a ke snížení součinu β·VEd. 

Z toho vyplývá, že při snížení tloušťky stropní desky by teoreticky bylo možné počet trnů 

v oblasti C snížit z 32 na 24, kde VRd,sy = 819,5 kN a β·VEd = 783,1 kN, ale kvůli dodržení 

maximální tangenciální vzdálenosti mezi trny toto snížení není možné. Navíc kvůli snížení 

maximální radiální vzdálenosti mezi jednotlivými trny je nutné přidat další obvody trnů, tím 

pádem se konečná hodnota množství trnů v oblasti ls navýší, konečné hodnoty celkového 

množství trnů jsou uvedeny v Tab.7.2.a. Výhodou smykových trnů je, že vyhoví podmínka 

na dostatečné kotvení smykové výztuže i při tloušťce desky 200 mm, je to z důvodu vyšší hodnoty 

součinitele kmax. 

Pokud tloušťku stropní desky zvyšujeme, dochází ke zvyšování součinu β·VEd 

a ke snižování únosnosti smykových trnů v oblasti C VRd,sy, pokud by byla tloušťka nadále 
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navyšována, mohlo by to vést k navýšení množství smykových trnů v C oblasti. Opět je nutné 

změnit rozmístění smykových trnů a zkontrolovat dodržení konstrukčních zásad. V tomto případě 

se kvůli konstrukčním zásadám nemusí navyšovat ani snižovat počet trnů. 

7.2.2. Místo nad krajním sloupem S3 
Nad krajním sloupem S3 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Tloušťka  

desky [mm] 200 225 

250 

(pův) 275 300 

Tloušťka  

desky [mm] 200 225 

250 

(pův.) 275 300 

As,req,x  mm2 966 865 808 723 671 As,req,x  mm2 966 865 808 723 671 

As,req,y  mm2 1577 1404 1616 1186 1112 As,req,y  mm2 1577 1404 1616 1186 1112 

νEd,0 MPa 2,543 2,342 2,187 2,064 1,964 νEd,0 MPa 2,543 2,342 2,187 2,064 1,964 

νRd,c MPa 0,67 0,62 0,59 0,52 0,49 νRd,c MPa 0,67 0,62 0,59 0,52 0,49 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out MPa 0,561 0,516 0,491 0,43 0,397 

uout mm 5667 5677 5573 6005 6182 uout mm 5343 5352 5254 5661 5829 

rout mm 849 852 819 956 1013 rout mm 746 749 718 847 901 

- - - - - - - ls mm 494 459 391 483 499 

νRd,cs1 MPa 0,978 0,905 0,876 0,736 0,637 VRd,sy kN 751,25 732,93 715,48 698,84 682,95 

νEd,1 MPa 0,94 0,83 0,75 0,68 0,63 β·VEd kN 640,73 677,94 715,15 752,36 789,57 

n - 11 11 11 11 11 n - 22 22 22 22 22 

npův - 44 44 44 44 44 npův - 33 33 33 33 33 

nnov - 66 55 44 44 44 nnov - 55 44 33 48 39 

Tab.7.2.b. Výsledné hodnoty po změně tloušťky desky nad místem S3. 

A) Třmínková výztuž 

Při snižování tloušťky desky se hodnoty v místě S3 budou chovat stejně jako v místě S1. 

V tomto případě nebude nutné navyšovat počet třmínků v jednom kontrolovaném obvodu. Opět 

se kvůli změně geometrie musí změnit rozmístění třmínků. Kvůli novému rozmístění dojde 

při snížení stropní desky k přidání nových obvodů třmínků, aby vyhověly konstrukční zásady. 

Celkové množství třmínků je uvedeno v Tab.7.2.b. 

Při zvyšování tloušťky stropní desky se hodnoty opět chovají stejně jako v místě S1. 

Po změně rozmístění třmínků byly zkontrolovány konstrukční zásady a bylo zjištěno, že není 

možné odebrat žádný obvod třmínků. 

B) Smykové trny 

Co se týče snižování tloušťky stropní desky, hodnoty se opět chovají stejně jako v případě 

místa S1. Kvůli snížení radiální vzdálenosti mezi trny je nutné přidat nové obvody trnů, 

což znamená, že se počet navýší. Nový celkový počet trnů je uveden v Tab.7.2.b. U tloušťky 

desky 200 mm by bylo teoreticky možné odebrat v oblasti C dva trny, ale z hlediska dodržení 

konstrukčních zásad, je to opět nemožné. 

Pokud tloušťku desky zvětšujeme, výsledné hodnoty se opět chovají stejným způsobem 

jako v místě S1. S tím rozdílem, že v místě S3 je nutné při tloušťce desky 275 mm a 300 mm přidat 

z hlediska smykového namáhání do oblasti C trny navíc. Při tloušťce 275 mm by bylo nutné přidat 

2 trny a při tloušťce desky 300 mm 4 trny. Po novém rozmístění smykových trnů bylo zjištěno, 

že z hlediska konstrukčních zásad by bylo nutné přidat jeden obvod smykových trnů u tloušťky 
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desky 275 mm, ale u tloušťky desky 300 mm lze ponechat stávající počet obvodů. Celkové počty 

trnů jsou opět uvedeny v Tab.7.2.b. 

7.2.3. Místo nad okrajem stěny S5 
Nad okrajem stěny S5 

Typ výztuže Třmínková výztuž Typ výztuže Smykové trny 

Tloušťka desky 

[mm] 200 225 

250 

(pův) 275 300 

Tloušťka desky 

[mm] 200 225 

250 

(pův.) 275 300 

As,req,x  mm2 1446 1313 1616 1132 1072 As,req,x  mm2 1446 1313 1616 1132 1072 

As,req,y  mm2 1688 1517 1616 1312 1245 As,req,y  mm2 1688 1517 1616 1312 1245 

νEd,0 Mpa 3,451 3,178 2,968 2,801 2,67 νEd,0 Mpa 3,451 3,178 2,968 2,801 2,67 

νRd,c Mpa 0,73 0,67 0,66 0,57 0,53 νRd,c Mpa 0,73 0,67 0,66 0,55 0,49 

νRd,out MPa νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,c νRd,out Mpa 0,607 0,56 0,551 0,471 0,438 

uout mm 4266 4257 4043 4462 4569 uout mm 5119 5108 4851 5354 5483 

rout mm 1071 1068 1000 1134 1168 rout mm 1343 1339 1258 1418 1459 

- - - - - - - ls mm 1091 1050 931 1053 1057 

νRd,cs1 MPa - - - - - VRd,sy kN - - 650,4 635,3 620,9 

νEd,1 Mpa 1,59 1,35 1,18 1,04 0,93 β·VEd kN 521,7 552, 582,3 612,6 642,9 

n - - - - - - n - - - 20 20 20 

npův - - - - - - npův - - - 70 70 70 

nnov - - - - - - nnov - - - 70 70 66 

Tab.7.2.c. Výsledné hodnoty po změně tloušťky desky nad místem S5. 

A) Třmínková výztuž 

Při snižování i při zvyšování tloušťky desky výztuž nebyla navržena, protože opět 

ani v jednom případě nevyhověla podmínka na dostatečné kotvení smykové výztuže. Z toho 

vyplývá, že snížení, ani navýšení tloušťky desky této podmínce nepomůže. Ostatní hodnoty se 

chovaly stejně jako v místech S1 a S3. 

B) Smykové trny 

V případě místa S5 při snižování tloušťky stropní desky nepomůžou ani lepší vlastnosti 

při kotvení trnů. Již při tloušťce 225 mm nevyhoví podmínka na dostatečné kotvení smykové 

výztuže. Tudíž výztuž v případě snižování tloušťky nebyla navrhována.  

Při zvýšení tloušťky stropní desky na 275 mm zůstane vyztužení beze změny. Při zvýšení 

tloušťky stropní desky na 300 mm se změní maximální dovolené vzdálenosti mezi trny 

a z hlediska konstrukčních zásad je možné odebrat jeden obvod trnů, počet klesne z původních 

7 obvodů na 6. Ale z hlediska přenesení smykových napětí je nutné přidat minimálně 2 smykové 

trny do oblasti C, to znamená jednu řadu v radiálním směru obsahující 6 trnů. Celkové počty 

po přidání nových trnů jsou opět v Tab.7.2.c. 

7.3. Souhrn 

Z předešlých porovnání plyne, že pokud zvyšujeme třídu betonu, tak se důležité hodnoty 

mění k lepšímu, ale ne žádným závratným způsobem. Například u třmínkové výztuže by 

v některých případech bylo možné z hlediska přenesených smykových napětí odebrat třmínky, 
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ale z hlediska konstrukčních zásad snížení nelze provést. Dále se zjistilo, že zvýšení třídy betonu 

nenapomáhá nijak razantně podmínce ověření dostatečného kotvení smykové výztuže. 

U smykových trnů zůstává hodnota únosnosti stejná, tudíž z hlediska smykové únosnosti nedošlo 

ke změně, ale v některých případech lze odebrat trny v radiálním směru díky snížení uout. 

Co se týče snižování tloušťky stropní desky při vyztužení třmínky, tak je to z hlediska 

přenosu smykových napětí kontraproduktivní, a navíc je z hlediska konstrukčních zásad nutné 

přidat třmínky v radiálním směru. Při zvyšování tloušťky desky nedocházelo k žádným výrazným 

změnám při vyztužení třmínky. Při snižování tloušťky stropní desky při vyztužení trny již může 

dojít ke změně vyztužení z hlediska přenosu smykových napětí, ale konstrukční zásady opět 

snížení počtu trnů nedovolily, naopak počet ještě navýšily. Při zvyšování stropní desky bylo nutné 

zvýšit počet trnů v oblasti C kvůli přenosu smykových napětí.  

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že velmi rozhodujícím parametrem při stanovování 

množství smykové výztuže jsou konstrukční zásady a změna tloušťky desky ve většině případů 

nevede k dobrým výsledkům.  
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8. Orientační finanční porovnání vyztužení 

třmínkovou výztuží a smykovými trny  

V této kapitole bude provedeno orientační nacenění vyztužení třmínkovou výztuží 

a smykovými trny a následně budou ceny porovnány. Nacenění bude provedeno pro místo nad 

sloupem S1, kde je navržen větší počet trnů než třmínků a pro místo nad sloupem S2, kde je naopak 

navrženo větší množství třmínků.  

Ceny za množství ocele a práci u třmínkové výztuže byly stanoveny orientačně 

po konzultaci s Ing. Jakubem Dratvou, vedoucím střediska monolitických konstrukcí 

ve společnosti SYNER, s.r.o. Cena za smykové lišty byla převzata z ceníku výrobce smykových 

trnů [18], cena práce byla opět stanovena orientačně po konzultaci. 

8.1. Místo nad sloupem S1 

Třmínková výztuž 

Profil třmínku: Ø 8 mm 

Váha profilu Ø 8 mm: 0,395 kg/m 

Délka třmínku: 560 mm 

Počet třmínků: 48 

Cena materiálu: 20 Kč/kg 

Cena za práci: 5 Kč/kg 

Celková cena na kilogram: 25 Kč/kg 

Celková délka třmínků: 48 ∙ 560 = 26 880 mm = 26,88 m 

Celková váha třmínků: 26,88 ∙ 0,395 = 10,62 kg 

Celková cena: 10,62 ∙ 25 = 266 Kč 

Smykové trny 

Typ trnové lišty: jedna lišta se čtyřmi trny 

Průměr dříku: 10 mm 

Výška trnu: 205 mm 

Počet lišt: 16 

Cena jedné lišty: 598,4 Kč 

Cena za práci: 10 Kč/kus 

Celková cena: (598,4 + 10) ∙ 16 = 9734,4 Kč 
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8.2. Místo nad sloupem S2 

Třmínková výztuž 

Profil třmínku: Ø 8 mm 

Váha profilu Ø 8 mm: 0,395 kg/m 

Délka třmínku: 685 mm 

Počet třmínků: 63 

Cena materiálu: 20 Kč/kg 

Cena za práci: 5 Kč/kg 

Celková cena na kilogram: 25 Kč/kg 

Celková délka třmínků: 63 ∙ 685 = 43 155 mm = 43,155 m 

Celková váha třmínků: 43,155 ∙ 0,395 = 17,05 kg 

Celková cena: 17,05 ∙ 25 = 426,25 Kč 

Smykové trny 

Typ trnové lišty: jedna lišta se čtyřmi trny 

Průměr dříku: 10 mm 

Výška trnu: 205 mm 

Počet lišt: 9 

Cena jedné lišty: 598,4 Kč 

Cena za práci: 10 Kč/kus 

Celková cena: (598,4 + 10) ∙ 9 = 5475,6 Kč 

8.3. Porovnání 

Z předchozích výpočtů jasně vyplývá, že mnohem výhodnější z hlediska ceny je varianta 

s třmínkovou výztuží oproti variantě se smykovými trny, a to v obou případech. V případě sloupu 

S1 je množství třmínků menší a cena za vyztužení třmínky 266 Kč je diametrálně odlišná od ceny 

za vyztužení smykovými trny 9734,4 Kč. Cena u sloupu S2 sice u smykových trnů klesla 

na 5475,6 Kč, ale i přesto, že počet trnů je téměř dvojnásobně nižší než počet třmínků, tak cena 

za vyztužení třmínky 426,25 Kč je stále mnohem nižší než u trnů.  

Cenově je rozhodně příznivější varianta s využitím třmínkové výztuže. Je to z toho důvodu, 

že cena za práci při vázání třmínkové výztuže se v praxi uvažuje shodně s veškerou prací vázání 

výztuže v celém objektu, a to pouze na základě hmotnosti výztuže. Cena smykových lišt je velmi 

vysoká, protože je to speciální výrobek patentovaný výrobcem.  
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Vyvstává tedy otázka, kdy je vyztužení pomocí trnů opodstatněné. Odpověď na tuto otázku 

je následující: 

▪ Při použití smykových trnů lze snížit tloušťku stropní desky až na 180 mm. 

▪ Smykové trny mají lepší vlastnosti z hlediska kotvení. To bylo ověřeno v kapitole 6.2.4, 

kdy v místě S4 pro vyztužení třmínky nevyhověla podmínka dostatečného kotvení, kdežto 

pro vyztužení trny tato podmínka vyhověla bez problémů. V případě S5 tato podmínka 

nevyhověla pro obě varianty vyztužení, ale po zvětšení kontrolovaného obvodu podmínka 

pro vyztužení trny vyhověla a pro vyztužení třmínky nikoliv. Proto je v takovém případě 

lepší použít smykové trny než například několikanásobně navyšovat třídu betonu. Z toho 

plyne, že pokud desku nelze vyztužit třmínky, je vhodné ověřit, zda by to bylo možné pomocí 

trnů. 

▪ Smykové trny přenesou velká zatížení. 

▪ Manipulace s trny je snadnější a pracnost při ukládání trnů je menší, navíc trny se mohou 

ukládat až po uložení spodní i horní ohybové výztuže, což někdy může být výhodné. 

▪ Smykové trny se dají považovat za inovativní kvalitní výrobek, je to něco nového, co ulehčí 

práci jak na stavbě, tak i v projekci (díky programům na návrh trnů od výrobce) a zároveň 

velmi dobře plní svoji funkci z hlediska statiky. Takže i z tohoto důvodu investoři někdy volí 

smykové trny. 
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9. Závěr 

Při obecném porovnání metody výpočtu ČSN EN 1992-1-1 [11] a metody ETA 12/0454 [10] 

bylo zjištěno několik zásadních rozdílů, které by měly podstatněji ovlivnit návrh výztuže 

na protlačení. Jedním z důležitých zjištění je to, že v případě návrhu únosnosti třmínkové výztuže 

se při přenosu smykového namáhání uvažuje se spolupůsobením betonu. Kdežto u smykových 

trnů musí naproti tomu veškeré smykové namáhání přenést navržená výztuž v oblasti C.  

Díky návrhu výztuže na protlačení, který byl aplikován na zvolené konstrukci, se zjistilo, že 

množství navržené výztuže se mezi metodami ČSN EN 1992-1-1 a ETA 12/0454 liší a je to 

především kvůli redukci součinitele β v posledním kontrolovaném obvodu u metody ETA 

12/0454, který se zde v některých případech redukuje, kdežto u postupu ČSN EN 1992-1-1 

zůstává součinitel β po celou dobu návrhu jednotný. Zjistilo se, že v místech (rohový sloup, krajní 

sloup), kde lze redukovat součinitel β v posledním kontrolovaném obvodu, vychází z hlediska 

počtu profilů smykové výztuže lépe varianta vyztužení pomocí smykových trnů. Ale tam, kde 

ETA 12/0454 redukci nedovoluje (střední sloup, roh stěny, okraj stěny) vychází menší počet 

profilů s využitím třmínkové výztuže. Je to z toho důvodu, že při stanovení návrhové únosnosti 

ve smyku při protlačení bez výztuže na protlačení v posledním kontrolovaném obvodu se 

v postupu ČSN EN 1992-1-1 uvažuje vyšší hodnota součinitele CRdc než v postupu ETA 12/0454, 

což ve finále vede k nižšímu počtu prvků třmínkové výztuže v daném místě. Důležitým aspektem 

z hlediska množství smykové výztuže v obou návrhových postupech jsou konstrukční zásady. Co 

se týče únosnosti ve smyku, vyhověl by v několika případech menší počet prvků smykové 

výztuže, ale kvůli dodržení konstrukčních zásad bylo nutné přidání výztužných profilů, a to jak 

v radiálním směru, tak i v tangenciálním směru.  

Jedním důležitým zjištěním je i to, že ne v každém případě lze konstrukci vyztužit oběma 

typy výztuže. V případě místa S4 (roh stěny) nevyhověla u třmínkové výztuže podmínka na 

dostatečné kotvení smykové výztuže, kdežto v případě vyztužení pomocí smykových trnů díky 

možnosti lepšího zakotvení trnu tato podmínka vyhověla. Ukázalo se, že důležitý je i stupeň 

vyztužení podélnou výztuží, po zvýšení stupně vyztužení v místě S4 již podmínka vyhověla i pro 

třmínkovou výztuž. Obdobně tomu bylo i u varianty S5 (okraj stěny), kde ale podmínka 

nevyhověla pro obě varianty, proto bylo nutné provést náležitá opatření (rozšíření kontrolovaného 

obvodu), aby bylo možné desku vyztužit proti protlačení a zjistilo se, že v tomto případě lze desku 

vyztužit pouze trny. 

Při zvyšování třídy betonu bylo zjištěno, že se důležité hodnoty mění k lepšímu v obou 

případech. To by z hlediska přenesených smykových napětí u třmínků mohlo v některých 

případech znamenat to, že bude možné snížit počet třmínků, ale z hlediska konstrukčních zásad 

toto snížení bylo nemožné. U smykových trnů lze počet trnů snížit, ale pouze z hlediska 

konstrukčních zásad, nikoliv kvůli únosnosti trnů, která zůstává stejná.  
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Pokud se jedná o snižování či zvyšování tloušťky desky, tak tam se prokázalo, že je tento 

proces kontraproduktivní. Když se snižuje zatížení (tloušťka desky), tak se zvyšuje napětí a když 

se zatížení zvyšuje (stoupá tloušťka desky), tak se snižuje návrhová únosnost ve smyku při 

protlačení bez výztuže na protlačení. Při vyztužení smykovými trny dokonce bylo nutné kvůli 

zvýšenému zatížení přidat trny do oblasti C. Opět se ukázalo, že rozhodujícím parametrem při 

konečném množství smykové výztuže jsou konstrukční zásady, ve většině případů došlo 

k navýšení počtu profilů právě kvůli dodržení konstrukčních zásad. 

Co se týče orientačního cenového porovnání, je celkem šokující rozdíl v ceně mezi 

smykovými trny a třmínkovou výztuží. Vyztužení třmínky je mnohonásobně levnější než 

vyztužení smykovými trny, a to kvůli vysoké ceně smykových trnů. Použití trnů je tak 

opodstatněné jen ve vybraných případech. 
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Příloha 1: Návrh sloupu 

Zatížení na sloup 

Zatížení od desky v běžném podlaží: 

Hodnota zatížení je převzata ze stanovení zatížení na stropní desku, které je uvedeno 

v příloze číslo 2.  

fd = 16,22 kN/m2  

- zatěžovací plocha; z.p. = 7 x 7 = 49 m 

- počet pater; n.p. = 4 

NEd 1 = fd · z.p. · n.p.= 16,22 · 49 · 4 = 3179,12 kN 

Zatížení od desky nesoucí plochou střechu: 

Plochá nepochozí střecha: 

gk = 0,156 kN/m2 

Vlastní tíha desky:  

gk = 25 · hd = 25 · 0,25 = 6,25 kN/m2 

Sníh: 

qk = 0,56 kN/m2 

Užitné zatížení nepochozí střechy: 

qk = 0,75 kN/m2 

Proměnné zatížení od užitného zatížení nepochozí střechy má větší hodnotu než proměnné 

zatížení od sněhu, proto se do celkového zatížení zahrne hodnota užitného zatížení nepochozí 

střechy qk = 0,75 kN/m2. 

Souhrn plošných zatížení a přepočet charakteristických hodnot na návrhové je uveden 

v Tab.1. 

 

Druh Charakter 

hodnota 

Součinitel 

zatížení 

Návrhová 

hodnota 
Jednotky 

Stálé      

Plochá střecha 0,156 1,35 0,211 kN/m2 

Vlastní tíha 6,25 1,35 8,44 kN/m2 

Proměnné      

Užitné zať. 

střecha 
0,75 1,5 1,125 kN/m2 

  ∑fd 9,776 kN/m2 

 
Tab.1. Souhrn plošných zatížení na desku nesoucí plochou nepochozí střechu. 

NEd 2 = fd · z.p.= 9,776 · 49 = 479,024 kN 
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Vlastní tíha sloupů: 

Půdorysný tvar sloupu je čtvercový; délka strany je rovna; a = 0,5 m 

Výška sloupu; h = 3 m 

Počet sloupů; n = 4  

Tíha železobetonu; ρžb = 2500 kg/m3 

NEd 3 = ρžb · a2 · h · n · 1,35 = 2500/100 · 5002 · 3 · 4 · 1,35 = 101,25 kN 

Celkové zatížení na sloup:  

NEd = NEd 1 + NEd 2 +NEd 3 = 3179,12 + 479,024 + 101,25 =3759,394 kN 

Předběžný návrh sloupu 

Sloup o půdorysných rozměrech 500 x 500 mm byl navržen pouze předběžným návrhem, 

který pro účely této práce bude dostačující. 

Plocha výztuže  

𝐴𝑠 = 𝜚 ∙ 𝐴𝑐 = 0,015 ∙ 500 ∙ 500 = 3750 𝑚𝑚2 

Normálová síla na mezi únosnosti  

-předpokládané napětí ve výztuži; σs =400 MPa 

𝑁𝑅𝑑 = 0,8 ∙ 𝐴𝑐 ∙  𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑐 ∙  𝜎𝑠  = 0,8 ∙  5002 ∙ 20 + 3750 ∙ 400 = 5500 𝑘𝑁 

𝑁𝑅𝑑 ≥ 𝑁𝐸𝑑 

5500 ≥ 3759,394 𝑘𝑁 

Návrh sloupu bezpečně vyhoví. Bylo by možné zmenšit půdorysné rozměry sloupu a sloup 

znovu předběžně a poté dle veškerých zásad pro navrhování sloupů posoudit. Ale z důvodu, že je 

návrh pouze předběžný a nevíme, jak by dopadlo klasické posouzení sloupu, budou ponechány 

stávající rozměry sloupu jako rezerva. S rezervou je nutné počítat z toho důvodu, 

že v předběžném návrhu se počítá pouze s centrickým zatížením, nejsou zde zahrnuty účinky 

ohybových momentů (od zatížení, geometrických imperfekcí, případně i od účinků 2. řádu), 

které by mohly návrh sloupu výrazně ovlivnit. 
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Příloha 2: Návrh stropní desky 

Předběžný návrh stropní desky 

Předběžný návrh tloušťky stropní desky vychází z podmínky ohybové štíhlosti  

 𝜆 =
𝑙

𝑑
≤ 𝜆𝑑. 

λd = κc1 · κc2 · κc3 · λdtab 

λd = 1 · 1 · 1,3 · 24,6 = 31,98 

λdtab = 24,6 (tabulková hodnota pro lokálně podporované desky a pro ρ = 0,5%) 

κc1 = 1,0 

κc2 = 1,0 (l ≤ 7 m) 

κc3 = 1,3 

Účinná výška 

𝑑 ≥  
𝑙

𝜆𝑑
=

7

31,98
= 0,219 𝑚 

Tloušťka desky 

ℎ𝑑 = 𝑑 + 𝑐𝑛𝑜𝑚 +
∅

2
= 219 + 20 +

12

2
= 245 𝑚𝑚 

Byla zvolena tloušťka desky 250 mm. 

Zatížení stropní desky 

Plošné zatížení desky: 

Podlaha: 

gk = 1,54 kN/m2 

Vlastní tíha desky:  

gk = 25 · hd = 25 · 0,25 = 6,25 kN/m2 

Přemístitelné příčky: 

qk = 0,8 kN/m2 

Kategorie B – kancelářské prostory: 

qk = 3 kN/m2 

Souhrn plošných zatížení a přepočet charakteristických hodnot na návrhové je uveden v Tab.2. 

 



 

82 

 

Druh Charakter 

hodnota 

Součinitel 

zatížení 

Návrhová 

hodnota 
Jednotky 

Stálé      

Podlaha 1,54 1,35 2,08 kN/m2 

Vlastní tíha 6,25 1,35 8,44 kN/m2 

Proměnné      

Přemístitelné 

příčky 
0,8 1,5 1,2 kN/m2 

Kategorie B 3 1,5 4,5 kN/m2 

  ∑fd 16,22 kN/m2 

Tab.2. Souhrn plošných zatížení na desku. 

Liniové zatížení desky: 

Lehký obvodový plášť: 

gk = 3,9 kN/m  

gd = 3,9 · 1,35 = 5,265 kN/m 

Liniové zatížení desky – schodiště: 

Užitné zatížení: 

qk = 3 kN/m2 

Povrchová úprava:  

gk = 0,5 kN/m2 

Schodišťové stupně: 

-výška stupně je 180 mm 

gk = 0,18 · 0,5 · 25 = 2,25 kN/m2 

Deska schodišťového ramene:  

-tloušťka desky je 200 mm; sklon desky je 29° 

-svislá tloušťka hsv = 200 / cos 29° = 229 mm 

gk = 0,229 · 25 = 5,27 kN/m2 

Celkové liniové zatížení od schodiště:  

fd= (gk · 1,35 + qk · 1,5) · 0,5 ·l 

kde l je půdorysná délka schodišťového ramene; l = 2,7 m 

fd= [(0,5 + 2,25 + 5,27) · 1,35 + 3 · 1,5] · 0,5 ·2,7 = 20,69 kN/m 

Návrh ohybové výztuže stropní desky  

A) Ohybové momenty 

Výpočet ohybových momentů byl proveden v programu Scia Engineer 17.1.1073. 

Z programu byly převzaty základní návrhové momenty, které byly použity pro ruční výpočet 

požadovaných ploch výztuže v desce, tyto momenty jsou vykresleny na Obr.11. a Obr.12.  
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Základní návrhové momenty jsou momenty použitelné pro ruční návrh výztuže, které zahrnují 

jak ohybové momenty, tak i kroutící momenty. Stanoví se jako součet ohybového a kroutícího 

momentu s patřičně uváženými znaménky podle schématu v [17].  

Převzaté momenty byly dosazeny do Tab.3. a byla na ně navržena ohybová výztuž ve stropní 

desce.  Pro momenty, na které byla navržena ohybová výztuž, bylo užito průměrovacích pásů 

šířky 3500 mm. Průměrovací pás je funkce v programu Scia Engineer, díky které je možné 

zobrazit průměrnou hodnotu momentu ve zvolené šířce plochy. Šířka 3500 mm vychází z metody 

součtových momentů, kde se šířka pásu volí jako ¼ kratšího rozpětí desky na každou stranu 

od osy spojující podpory. 

Na Obr.11.a a Obr.11.b. nejsou záporné momenty pro návrh výztuže rozhodující, jsou zde 

uvedeny pouze pro úplnost, to stejné platí i pro Obr.12.a a Obr.12.b. Pro návrh výztuže byly 

převzaty pouze kladné momenty. 

 

  

 

 

 

 

 

Obr.11.b. Základní návrhové momenty při horním 

povrchu ve směru x. 

X 

Y 

Obr.11.a Základní návrhové momenty při horním 

povrchu ve směru y. 
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Pro kontrolu, zda byla konstrukce a její výpočtová data zadána do programu správně, bylo 

provedeno porovnání hodnot ohybových momentů z programu a ohybových momentů 

vypočtených ručně. Momenty počítané ručně byly spočteny metodou součtových momentů a 

momenty z programu byly vykresleny pomocí integračních pásů širokých 7000 mm Obr.13. 

Integrační pás je užitečná funkce programu Scia, pokud je potřeba znázornit výsledky momentů 

na části plochy jako na nosníku. Sčítají se pomocí nich vnitřní síly na zvolené šířce plochy. Šířka 

integračního pásu 7000 mm je shodná s rozpětím desky. 

 

Obr.12.a. Základní návrhové momenty při spodním 

povrchu ve směru x. 

 Obr.12.b. Základní návrhové momenty při spodním 

povrchu ve směru y. 

Obr.13. Průběh ohybových momentů na integračním pásu (Na obrázku je zobrazena pouze část stropní desky). 

 

Y 

X 
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Přibližný výpočet ohybových momentů metodou součtových momentů: 

𝑀𝑡𝑜𝑡 =
1

8
∙ 𝑓𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑛

2 =
1

8
∙ 16,22 ∙ 7 ∙ 6,52 = 599,633 𝑘𝑁𝑚 

Celkový moment v levém krajním poli: 

Hodnoty momentů pro výpočet součinitele ɤ: 

𝑀𝑚𝑖𝑑 = 0,65 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,65 ∙ 599,633 = 389,76 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑘 =
1

2
· 𝑓𝑑 ∙ 𝑏 ∙ 𝑙𝑛

2 =
1

2
∙ 16,22 ∙ 7 ∙ 0,752 = 31,93 𝑘𝑁𝑚 

Interpolace součinitele ɤ pro krajní podporu: 

M 0 31,96 389,76 

ɤ 0,26 0,291 0,65 

𝑀𝑠𝑢𝑝,𝑜𝑢𝑡 = 0,291 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,291 ∙ 599,633 = 174,49 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑚𝑖𝑑 = 0,52 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,52 ∙ 599,633 = 311,809 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑠𝑢𝑝,𝑖𝑛 = 0,7 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,7 ∙ 599,633 = 419,74 𝑘𝑁𝑚 

Celkový moment v prostředním poli:  

𝑀𝑠𝑢𝑝,𝑙𝑒𝑓𝑡 = 0,65 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,65 ∙ 599,633 = 389,76 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑚𝑖𝑑 = 0,35 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,35 ∙ 599,633 = 209,87 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑠𝑢𝑝,𝑟𝑖𝑔ℎ𝑡 = 0,65 · 𝑀𝑡𝑜𝑡 = 0,65 ∙ 599,633 = 389,76 𝑘𝑁𝑚 

Momenty získané zjednodušeným výpočtem metodou součtových momentů lze srovnat 

s momenty na integračním pásu. Z toho vyplývá, že konstrukce a výpočtová data byly 

do programu Scia Engineer zadány správně. 

B) Návrh ohybové výztuže 

Návrh ohybové výztuže v jednotlivých místech, u kterých se v další části bude řešit 

protlačení je uveden v Tab.3.a a v Tab.3.b. Posouzení únosnosti je uvedeno v Tab.4. Hodnoty, 

které jsou uvedeny v tabulkách, byly získány z následujících vzorců. 

Materiálové charakteristiky: 

Beton C30/37 XC1-Cl 0,2; Dmax 16 – S4 
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Ocel B500B  

fck = 30 MPa 

fcd = 30/1,5 = 20 MPa 

fctm = 2,9 MPa 

fyk = 500 MPa 

fyd = 500/1,15 = 435 MPa 

Geometrie: 

b = 1 m 

h = 250 mm 

d1 = dy = 224 mm 

d2 = dx = 212 mm 

Øprutu = 12 mm 

Krycí vrstva:  

cnom = cmin + ∆cdev = 10 + 10 = 20 mm 

Návrh výztuže: 

Účinná výška  

d1= h- cnom – Ø/2 

d2= h- cnom – Ø - Ø/2 

Ed

2

cd

m

bd f
   

Potřebná plocha výztuže  

,
Ed

s req

yd

m
a

df
  

 

Pole Průřez 

Návrh 

mEd d m z as,rqd as,min,1 as,min,2 as,min,3 as,max 

[kNm/m] [mm] - - [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] [mm2] 

Směr x spodní 
pole 63,10 224 0,06 0,97 668,63 291,2 337,79 290 10000 

pole 60,36 224 0,06 0,97 639,60 291,2 337,79 290 10000 

Směr y spodní 
pole 59,32 212 0,07 0,96 667,60 275,6 319,70 290 10000 

pole 58,87 212 0,07 0,96 662,54 275,6 319,70 290 10000 

Směr x horní 

střední sloup S1 134,88 224 0,13 0,93 1489,17 291,2 337,79 290 10000 

rohový sloup S2 59,84 224 0,06 0,97 634,09 291,2 337,79 290 10000 

krajní sloup S3 72,37 224 0,07 0,96 770,83 291,2 337,79 290 10000 

roh stěny S4 97,44 224 0,10 0,95 1056,49 291,2 337,79 290 10000 

okraj stěny S5 107,48 224 0,11 0,94 1171,54 291,2 337,79 290 10000 

Směr y horní 

střední sloup S1 136,81 212 0,15 0,92 1616,84 275,6 319,70 290 10000 

rohový sloup S2 61,48 212 0,07 0,96 691,91 275,6 319,70 290 10000 

krajní sloup S3 110,17 212 0,12 0,94 1276,97 275,6 319,70 290 10000 

roh stěny S4 98,35 212 0,11 0,94 1132,70 275,6 319,70 290 10000 

okraj stěny S5 126,30 212 0,14 0,92 1482,94 275,6 319,70 290 10000 

Tab.3.a Návrh ohybové výztuže v řešené desce. 
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Pole Průřez 

Návrh 

Návrh as,prov 

[mm2] [mm2] 

Směr x spodní 
pole Ø 12 á 150 mm 754 

pole Ø 12 á 150 mm 754 

Směr y spodní 
pole Ø 12 á 150 mm 754 

pole Ø 12 á 150 mm 754 

Směr x horní 

střední sloup S1 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

rohový sloup S2 Ø 12 á 140 mm 808 

krajní sloup S3 Ø 12 á 140 mm 808 

roh stěny S4 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

okraj stěny S5 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

Směr y horní 

střední sloup S1 Ø 12 á 135 mm+příložky Ø 12 á 135mm 1676 

rohový sloup S2 Ø 12 á 140 mm 808 

krajní sloup S3 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

roh stěny S4 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

okraj stěny S5 Ø 12 á 140 mm+příložky Ø 12 á 140 mm 1616 

Tab.3.b Navržená výztuž v řešené desce. 

Konstrukční zásady: 

Minimální plocha výztuže  

ctm
s,prov s,min

yk

max 0,26 ;0,0013
f

a a bd bd
f

 
    

 

 

c ct,eff ct

s,prov s,min,3

s

k kf a
a a


   

Maximální plocha výztuže  

s,prov s,max 0,04a a bh   

Minimální světlost   

 maxmax 20 mm; 1,2 ; 5 mml ss D    

Posouzení návrhu: 

Silová podmínka rovnováhy 

,

c s

cd s prov yd

F F

x b f a f 



   
 

Výška tlačené oblasti  

s,prov yd

cd0,8

a f
x

bf
  

 

 



 

88 

 

Rameno vnitřních sil  

0,4
2

x
z d d x


     

Ohybový moment na mezi únosnosti  

Rd s,prov ydm a f z  

Rd Edm m
 

Poměrná výška tlačené oblasti 

max 0,45
x

d
     

Pole Průřez 

Posouzení 

x 
x 

z mRd mRd > mEd x<0,45 max. min. 

[mm] [mm] [kNm/m]     rozteče světlost 

Směr x spodní 
pole 20,50 0,09 215,80 70,78 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

pole 20,50 0,09 215,80 70,78 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

Směr y spodní 
pole 20,50 0,10 203,80 66,84 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

pole 20,50 0,10 203,80 66,84 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

Směr x horní 

střední sloup S1 43,94 0,20 206,43 145,11 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

rohový sloup S2 21,97 0,10 215,21 75,64 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

krajní sloup S3 21,97 0,10 215,21 75,64 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

roh stěny S4 43,94 0,20 206,43 145,11 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

okraj stěny S5 43,94 0,20 206,43 145,11 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

Směr y horní 

střední sloup S1 45,57 0,21 193,77 141,27 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

rohový sloup S2 21,97 0,10 203,21 71,43 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

krajní sloup S3 43,94 0,21 194,43 136,67 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

roh stěny S4 43,94 0,21 194,43 136,67 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

okraj stěny S5 43,94 0,21 194,43 136,67 VYHOVÍ VYHOVÍ 300 21 

Tab.4. Posouzení návrhu ohybové výztuže v řešené desce. 

V Tab.5. je pro kontrolu uvedeno porovnání ploch potřebné výztuže as,rqd  získané 

z programu Scia Engineer  a ploch výztuže, které byly navrženy ručním výpočtem na základní 

návrhové momenty. Schéma rozmístění spodní ohybové výztuže je na Obr.6.3. a schéma 

rozmístění horní výztuže je na Obr.6.4. v kapitole 6.1. 
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Pole Průřez 

Ruční výpočet 

as,rqd1 

Výpočet ve Scie 

as,rqd2 

Navržená plocha 

výztuže as,prov 

Posouzení 

as,rqd1;asrqd2 ≤ as,prov 

[mm2] [mm2] [mm2] [mm2] 

Směr x 

spodní 

pole 668,63 673 754 VYHOVÍ 

pole 639,60 645 754 VYHOVÍ 

Směr y 

spodní 

pole 667,60 676 754 VYHOVÍ 

pole 662,54 665 754 VYHOVÍ 

Směr x 

horní 

střední sloup S1 1489,17 1507 1616 VYHOVÍ 

rohový sloup S2 634,09 654 808 VYHOVÍ 

krajní sloup S3 770,83 786 808 VYHOVÍ 

roh stěny S4 1056,49 1075 1616 VYHOVÍ 

okraj stěny S5 1171,54 1210 1616 VYHOVÍ 

Směr y 

horní 

střední sloup S1 1616,84 1612 1676 VYHOVÍ 

rohový sloup S2 691,91 694 808 VYHOVÍ 

krajní sloup S3 1276,97 1279 1616 VYHOVÍ 

roh stěny S4 1132,70 1139 1616 VYHOVÍ 

okraj stěny S5 1482,94 1399 1616 VYHOVÍ 

Tab.5. Porovnání ploch výztuže. 
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Příloha 3: Návrh smykových trnů v programu 

HDB 13.02. 
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