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ANOTÁCIA 

Bc. Jánoš, Miroslav. Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu. Ostrava, 

2014. Diplomová práca. VŠB – Technická univerzita Ostrava. Vedúci práce Ing. Miroslav 

Rosmanit, Ph.D. 

 

 Diplomová práca je zameraná na stanovenie zaťaženia a posúdenie základných 

nosných prvkov atypického parkovacieho domu s kruhovým pôdorysom. Cieľom je 

vyhodnotiť možnosť realizácie prevzatého pôdorysného usporiadania nosných prvkov, 

prípadne navrhnúť vhodné statické riešenia podporujúce realizáciu.  

V nadväznosti bude navrhnuté variantné pôdorysné usporiadanie nosných prvkov 

vzhľadom na ekonomický aspekt návrhu hlavných nosných prierezov. Súčasťou 

variantného riešenia je základná projektová dokumentácia, výrobná dokumentácia časti 

konštrukcie, návrh a posúdenie vybraných spojov hlavných nosných prvkov. 

Kľúčové slová: parkovací dom, zaťaženie, kruhový pôdorys, atypická stropná konštrukcia, 

oceľobetón, železobetón, stužujúce jadro    

 

 

ANNOTATION 

Bc. Jánoš, Miroslav. Design of Composite Steel and Concrete Structure of a Parking 
House. Ostrava, 2014. Diploma thesis. VŠB – Technical University Ostrava. Supervisor 
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. 
 

This diploma thesis is focused on determination of loads and examination of 

fundamental supporting members of an atypical parking house with a circular ground plan. 

The aim of this work is to evaluate a realisation possibility of a taken-up ground plan of 

supporting members, eventually to suggest suitable static determinations which would 

support the realisation of the parking house. 

Consequently, a variant ground plan arrangement of supporting members will be 

proposed with respect to economical aspect of a proposal of main supporting cross 

sections. The variant determination will consist of basic project documentation, 



 
 

manufacturing documentation of a part of the construction, proposal and examination of 

chosen joints of the main supporting members.  

Keywords: parking house, loads, circular ground plan, atypical floor (ceiling) 

construction, steel and concrete composite, reinforced concrete, straining core 
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ZOZNAM POUŽITÉHO ZNAČENIA 

A  plocha prierezu  

Ag            plocha plného prierezu (na 1m šírky) 

Av,z  plocha steny v šmyku v smere osi z (namáhanie v smere steny) 

b šírka plnostenného valcovaného prierezu  

c šírka alebo výška časti prierezu 

Ce  súčiniteľ expozície 

Ct  tepelný súčiniteľ 

d dĺžka rovnej časti steny 

fu  medza pevnosti ocele  

fy  medza kĺzu ocele   

gk  charakteristická hodnota stáleho zaťaženia  

h výška plnostenného valcovaného prierezu  

hc  čistá hrúbka betónovej dosky roznášajúcej zaťaženie na trapézový plech  

hw výška steny plnostenného valcovaného prierezu 

It moment tuhosti v prostom krútení 

Iw výsečový moment zotrvačnosti 

Iy  moment zotrvačnosti prierezu k osi väčšej tuhosti  

iy, iz polomer zotrvačnosti k osi y, z 

Iy,eff        moment zotrvačnosti efektívneho prierezu pre deformáciu  

Iy,g          moment zotrvačnosti plného prierezu (na 1m šírky) 

ls  dĺžka snehového náveja  

m  objemová hmotnosť tenkostenného materiálu  

M  ohybový moment  

M1,g,k  charakteristická hodnotu momentu nad podporou pre výpočet priehybu trapézového plechu  

MN,Rd redukovaná návrhová hodnota únosnosti v ohybe v dôsledku osových síl 

Mpl,Rd  návrhový plastický moment únosnosti prierezu  

My,Ed, Mz,Ed návrhové ohybové momenty k príslušnej osi y-y, resp. z-z  

My,Rk, Mz,Rk charakteristická únosnosť v ohybe k príslušnej osi y-y, resp. z-z 

Nb,Rd návrhová vzperná únosnosť tlačeného prúta 

Ncr pružná kritická sila neoslabeného prierezu pre príslušný spôsob vybočenia 

NEd  návrhová hodnota osovej sily 

Npl,Rd  návrhová plastická únosnosť neoslabeného prierezu v ťahu 

NRk   charakteristická únosnosť rozhodujúceho prierezu pri pôsobení osovej sily 

qk  charakteristická hodnota náhodilého zaťaženia  

qk,1 , qk,2  charakteristické hodnoty náhodilého zaťaženia počas betónovania  

r1 polomer zaoblenia v mieste spojenia steny a pásnice prierezu  

sk  charakteristická hodnota zaťaženia snehom na zemi v mieste staveniska  
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t  návrhová hrúbka oceľového tenkostenného materiálu pred tvarovaním, bez započítania 

kovových alebo anorganických povlakov  

tf hrúbka pásnice plnostenného valcovaného prierezu 

tw hrúbka steny plnostenného valcovaného prierezu 

VEd,MAX návrhová hodnota šmykovej sily  

Vpl,Rd návrhová plastická únosnosť v šmyku 

Wpl,y, Wpl,z plastický prierezový modul k osi y, z 

Wy, Wz pružný prierezový modul k osi y, z 

Wy,eff        prierezový modul efektívneho prierezu pre únosnosť  

 

α  uhol sklonu strechy meraný od vodorovnej osi  

α súčiniteľ imperfekcie 

γ  objemová, plošná alebo merná hmotnosť  

γM0 čiastkový súčiniteľ únosnosti prierezu ktorejkoľvek triedy 

γM1 čiastkový súčiniteľ únosnosti prierezu pri posudzovaní stability prútu 

γM2 čiastkový súčiniteľ únosnosti prierezu  

δ  hodnota priehybu konštrukcie vplyvom pôsobiaceho zaťaženia zistená výpočtom alebo MKP  
δLIM  limitná hodnota priehybu konštrukcia v MSP  

∆My,Ed, ∆Mz,Ed momenty v dôsledku posunu ťažiskových osi y-y, resp. z-z 

ε pomerné pretvorenie 

λ štíhlosť 

λ pomerná štíhlosť 

λ1 hodnota štíhlosti pre výpočet pomernej štíhlosti 

μ1  tvarový súčiniteľ zaťaženia snehom 

χLT  súčiniteľ klopenia 

χy, χz,  súčiniteľ vzpernosti pri rovinnom vzpere k príslušnej osi 

χ súčiniteľ vzpernosti pre príslušný spôsob vybočenia 

φ hodnota pre výpočet súčiniteľa vzpernosti 

Ďalšie značky sú definované pri prvom výskyte. 

Značky v tejto práci môžu mať viacej významov. 

 

  

. 

λ
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ÚVOD 

Požiadavky investora na stavebné dielo sú rozhodujúcim činiteľom, ktorý ovplyvňuje 

všetky fázy prípravy, schvaľovania a realizácie stavebného diela. Názory investora a jeho 

požiadavky najčastejšie smerujú k architektonickému, funkčnému a ekonomickému hľadisku 

riešenia stavby. Spolu s požiadavkami spoločnosti na vytváranie nových, vizuálne 

zaujímavých objektov pre projektanta predstavuje novú výzvu, t.j. zaujať a vedieť aplikovať 

vedomosti na atypické konštrukcie. Tie sa vyznačujú priestorovou rôznorodosťou, teda 

neobvyklým tvarom vertikálneho a horizontálneho riešenia.  

Vzhľadom na uvedené nároky a trendy v oblasti pozemného staviteľstva je predmetom 

skúmania tejto práce parkovací objekt s kruhovým pôdorysom, ktorý je charakteristický 

plynulým skrutkovým stúpaním stropnej konštrukcie.  

Skúsenosti, ale aj možné problémy, ktoré sú spojené s objektmi určenými pre parkovanie 

sú teoreticky rozobrané v úvode práce. Následne je vypracovaná krátka kapitola, ktorá 

porovnáva teoretické informácie s dispozičným riešením posudzovaného atypického objektu. 

Ďalšie kapitoly sa postupne detailne venujú posudzovaniu hlavných nosných prvkov na 

základe hodnôt zaťaženia špecifikovaného v prílohách, pričom je kladený dôraz na skúmanie 

montážneho, ale aj prevádzkového stavu počas doby fungovania stavby. Posúdenie je najskôr 

vypracované pre pôvodný dispozičný návrh a vzhľadom na jeho závery je navrhnuté variantné 

riešenie s cieľom ekonomickej optimalizácie prierezov pre požiadavky MSÚ a MSP. 

V závere práce sú posúdene vybrané spoje nosných prvkov a navrhnuté variantné riešenie 

je zhrnuté v projektovej dokumentácii. 

 

Obrázok 1. – Vizualizácia riešeného atypického objektu podľa [12]  
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1 TEORETICKÝ ROZBOR STAVIEB PARKOVACÍCH 

DOMOV 

V súčasnej modernej dobe je požadovaná stále väčšia flexibilita, rýchlosť a kvalita 

v ktorejkoľvek vykonávanej ľudskej činnosti. S týmto súvisí aj rastúce množstvo osobných 

dopravných prostriedkov, pretože práve tie pomáhajú mnohým ľuďom šetriť vzácnu položku 

s názvom čas. Spolu s aspektom zlepšujúcej sa finančnej dostupnosti osobných automobilov 

sa hlavne v mestách už dlhodobejšie objavuje v rastúcom meradle problém s parkovaním. V 

začiatkoch tohto problému bolo riešenie zvyčajne jednoduché: vzhľadom na výhľad podľa 

územného plánu mesta  sa veľkosť parkovacích plôch zväčšila horizontálne. Už dlhodobo je 

v mestskej aglomerácii známy problém s nedostatkom plôch určených pre potrebu parkovania 

vozidiel a to núti hľadať alternatívne možnosti riešenia. Za progresívne sa v súčasnosti 

považuje vertikálne rozširovanie parkovacích plôch, ktoré sa prvýkrát objavilo koncom  20. 

rokov 19. storočia v Amerike. Za vertikálne riešenie parkovacích plôch sa najbežnejšie 

považujú: 

·  parkovacie domy s vnútornými medzipodlažnými rampami, 

·  parkovacie domy s vonkajšími medzipodlažnými rampami, 

·  parkovacie domy s kombinovanými medzipodlažnými rampami, 

·  automatizované parkovacie domy a komplexy. 

V rámci rozboru parkovacích objektov v tejto diplomovej práci bude teoretická časť zameraná 

na parkovacie domy s medzipodlažnými prechodovými rampami. 

1.1 Dispozičné usporiadanie parkovacích domov  

Dispozičné usporiadanie a riešenie nosného systému je na začiatku ovplyvnené faktormi 

ako smerové dopravné riešenie, druh vozidiel s umožneným vjazdom, umiestnenie a 

množstvo prechodových rámp medzi jednotlivými podlažiami. Tieto menované faktory sú 

s malými odlišnosťami spoločné pre všetky parkovacie domy s medzipodlažnými 

prechodovými rampami. [19] 

V oblasti smerového dopravného riešenia je pri tvorbe dispozičného riešenia nutné  

rozhodnúť medzi jednosmerným a obojsmerným tokom dopravy v parkovacom dome. Tieto 

základne dopravné riešenia je možné vylepšiť vhodne zvoleným uhlom parkovania. 
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Jednosmerné parkovacie domy so šikmým parkovaním zaisťujú ľahšie nastupovanie 

a vystupovanie z vozidla, pričom je zabezpečené kontinuálne prúdenie pri dodržiavaní 

dopravných pravidiel a zabezpečovacích systémov v parkovacom dome. Pre vodičov je viac 

známe obojsmerné riešenie, pri ktorom je pri správnom návrhu možné dosiahnuť lepšie 

prúdenie vozidiel ako pri jednosmerných systémoch. Obojsmerná doprava si vyžaduje 

nepatrne väčšie nároky na priestor s požiadavkou parkovania pod uhlom 90°, pretože šikmé 

parkovanie môže pôsobiť na vodiča chaoticky.  

 

 

Obrázok 1.1 – Príklad jednosmerného a obojsmerného dopravného riešenia parkovacieho domu 
 

Sklon prechodových rámp je závislý na konštrukčnej a svetlej výške poschodí. Tieto 

výšky je potrebné správne navrhnúť podľa predpokladaného typu vozidiel, ktorým bude 

umožnený vjazd, pretože zvyšujúci sa predaj viacúčelových vozidiel typu MPV, resp. 

terénnych vozidiel SUV, je nutné správne zohľadniť. Pre spomenutý typ vozidiel je vhodné 

navrhnúť dlhšie rampy, ktoré sú pri vhodne zvolenej konštrukčnej výške plytké a spolu 

s dostatočným návrhom šírkového usporiadania umožňujú pohodlný pohyb vozidiel. 

Popísanému riešeniu odpovedá sklon rampy od 1:6 do 1:10. Strmšie sklony je možné použiť, 

ale je nutné rampy v hornej a spodnej časti riešiť s dostatočnými prechodovými zakriveniami.  
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Umiestnenie a množstvo prechodových rámp sa rieši súbežne s voľbou smerového 

riešenia dopravy, resp. návrhom sklonu rampy. Zohľadnenie týchto základných požiadaviek 

sa popisuje ako interakčný proces vychádzajúci z požiadavky vytvorenia efektívneho 

dispozične funkčného celku pri zachovaní ekonomickej efektívnosti. Dispozičné riešenie je 

spoločný návrh viacerých špecialistov v odbore staviteľstvo, ktorí pri svojom finálnom návrhu 

vychádzajú s existujúcich známych riešení pri znalosti ich výhod a nevýhod.  

Najdôležitejším faktorom z pohľadu užívateľa je komfort parkovania v rámci 

navrhovaného parkovacieho objektu. Z tohto hľadiska je potrebné, aby bolo v celom 

parkovacom objekte umožnené vozidlám otáčanie na minimálnom polomere 6m. Minimálne 

rozmery parkovacieho miesta pre osobné vozidla do 3,5t sú 2,3 x 5,0m, a pre telesne 

postihnuté osoby 3,5 x 5,0m. Minimálna svetlá výška je 2 500mm. [9] 

 

 

Obrázok 1.2 – Interakčný proces projektovej prípravy parkovacieho objektu  
 
 

1.2 Druhy dispozícií parkovacích domov  

Parkovacie domy s vnútornými prejazdovými rampami medzi jednotlivými podlažiami sú 

z priestorového hľadiska najjednoduchšie, pretože typický je obdĺžnikový, štvorcový alebo 

kruhový pôdorys. Vhodnou kombináciou uvedených tvarov je možné aj obmedzené 

priestorové podmienky na stavebnom pozemku pretvoriť k dosiahnutiu veľkej kapacity 

parkovacieho objektu. Naopak, nevýhodou je často nízka intenzita dopravy,  a to v prípade, ak 
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je objekt napojený len na jeden dopravný vchod/východ. Medzi základné dispozičné riešenia 

pre viacpodlažné parkovacie domy s vnútornými prechodovými rampami patria: 

·  plošné podlažné dispozičné riešenie, 

·  mezonetové dispozičné riešenie, 

·  špirálové dispozičné riešenie. 

Ak sú priestorové pomery na stavenisku dostatočné, je vhodné sa zamyslieť nad návrhom 

parkovacieho domu s exteriérovými medzipodlažnými prechodovými rampami. Tento variant 

ponúka veľký počet parkovacích miest a zároveň umožňuje vysokú intenzitu dopravy aj 

v prípade, ak je možné vytvoriť len jeden dopravný vchod/východ z objektu. Výhodou je tiež 

konštrukčná jednoduchosť hlavného nosného systému.   

 

Obrázok 1.3 – Príklad dispozičného riešenia s exteriérovými medzipodlažnými rampami 
 

Kompromisom medzi doteraz popísanými variantmi je vytvorenie parkovacieho domu 

s kombinovanými interiérovými a exteriérovými prechodovými rampami. Takýto návrh je 

výhodný, ak urbanistické umiestnenie objektu umožňuje vytvorenie viacerých dopravných 

vchodov/východov z objektu. V takomto prípade je obzvlášť vhodné voliť v objekte 

jednosmerné riešenie dopravy, teda použiť jeden bod napojenia dopravy ako vchod a ďalší 

ako východ. Týmto spôsobom je možné vytvoriť vysokoefektívny parkovací dom s veľkou 

parkovacou kapacitou a veľmi vysokou intenzitou dopravy. [18] 

 

1.2.1 Plošné podlažné dispozičné riešenie 

Používanie tohto riešenia vyplýva z možnosti jednoduchého konštrukčného riešenia 

a jednoduchosti následného používania. Vyžaduje však dostatočné priestorové možnosti 
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stavebného pozemku a vzhľadom na tento aspekt je menej efektívne ako mezonetové riešenie, 

s ktorým sa dokáže v efektívnosti porovnávať len pri predpoklade malých špičiek v intenzite 

dopravy. Príkladom je práve náročné hľadanie voľného parkovacieho miesta pri veľkej 

vyťaženosti, keďže dĺžky dráhy jazdy, ktoré je priemerne potrebné uskutočniť vzhľadom na 

dispozičné usporiadanie, sú veľké. Po zohľadnení uvedenej skúsenosti je toto dispozičné 

riešenie vhodné použiť len pre malé parkoviska.   

 
Obrázok 1.3 – Príklad plošného dispozičného riešenia 

 

1.2.2 Mezonetové dispozičné riešenie 

V súčasnosti patrí jednoznačne medzi najpopulárnejšie dispozičné riešenia. Umožňuje aj 

pri menších priestorových možnostiach stavebného pozemku zabezpečiť plynulú intenzitu 

prúdenia dopravy a zároveň dostatočnú parkovaciu kapacitu. Takto riešené parkovacie domy 

sú pri návrhu charakterizované vysokou variabilitou dispozičného usporiadania. Práve 

správny výber  smerového dopravného riešenia, umiestnenie a počet medzipodlažných 

prechodových rámp dovoľujú optimalizovať efektivitu parkovania na maximum.  

Ekonomická výhodnosť stúpa pri použití oceľovej nosnej konštrukcie a príkladom sú 

typické parkovacie domy z Veľkej Británie. Ich dispozičné riešenie spočíva v jasnom 

smerovom oddelení medzipodlažných rámp a uplatnení jednoduchého parkovacieho 

usporiadania. 
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Obrázok 1.4 – Príklad mezonetového dispozičného riešenia z UK 

 

1.2.3 Špirálové dispozičné riešenie 

Často používané riešenie hlavne pre parkovacie domy určené pre obchodné centrá. Ponúka 

jednoduché používanie v kombinácii s efektívnym využitím dostupného stavebného priestoru. 

Používateľ pri vyhľadávaní voľného parkovacieho miesta prechádza plynule praktický celým 

parkovacím komplexom, čo výrazne zlepšuje dynamiku pohybu dopravy. Zlepšenie je možné 

v prípade, ak dispozícia umožňuje doplnenie o exteriérové medzipodlažné prechodové rampy. 

V takomto prípade je vhodné navrhnúť parkovací dom s jednosmerným dopravným riešením, 

pričom na opustenie parkovacieho komplexu slúžia práve vonkajšie rampy.  

 
Obrázok 1.5 – Príklad špirálovitého dispozičného riešenia 
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1.3 Konštrukčné riešenie a špecifikácia zaťaženia 

Konštrukčné riešenie parkoviska je hlavným z aspektov, ktorý určuje kvalitu parkovacieho 

objektu. Tú je možné priamo ovplyvniť hlavne zabezpečením dostatočného komfortu pre 

používateľa. Riešenie nosného systému úzko súvisí s dispozičným riešením, preto je potrebné 

koordinovať ich riešenie s dôrazom na jednoduchosť riešenia vstupu a výstupu osôb  

z automobilu. Správne je, keď osoby môžu bezpečne opustiť vozidlo bez rizika jeho 

poškodenia. 

Taktiež je vhodné obmedziť výskyt prekážok brániacich v pohybe a teda vytvoriť také 

riešenie parkovacieho objektu, aby vodič motorového vozidla nemusel prekonávať nástrahy 

ako umiestnenie nosného stĺpu v ceste či zlé zaparkovanie iného vozidla v dôsledku 

neefektívneho dispozičného riešenia. To vedie ku konceptu návrhu, ktorý vytvorí 

ľahké, vzdušné, priestranné prostredie, ktoré je možné vytvoriť použitím oceľovej, resp. 

spriahnutej oceľobetónovej nosnej konštrukcie. Tá umožňuje navrhnúť veľké rozpätia medzi 

stĺpmi a tým vytvoriť požadovaný priestor. Pri tejto voľbe sa zlepšuje aj intenzita dopravy 

v priestoroch parkovacieho objektu. Vo všeobecnosti je vhodné rozostup medzi stĺpmi voliť 

v násobku šírky parkovacieho miesta a následne ho potom uplatniť v celom objekte. To 

zabezpečuje vizuálne oddelenie parkovacích miest pre vodiča.  

Ak nie je možné dosiahnuť veľké rozpätia medzi hlavnými nosnými prvkami, je potrebné 

vnútorné stĺpy vhodne umiestniť vzhľadom na veľkosť budovy a konštrukčné možnosti. 

S týmto problémom je možné sa stretnúť, hlavne ak je parkovací dom súčasťou 

rozsiahlejšieho komplexu, napr. nákupného centra, kde rôzne dispozičné riešenia nosných 

systémov v jednotlivých na seba nadväzujúcich častiach môže viesť k uvedenému problému.  

Tvorba konštrukčného a dispozičného systému neoddeliteľne súvisí s celkovou 

priestorovou stabilitou objektu. Tú je možné zabezpečiť rôzne. Pri použití monolitického 

železobetónového nosného systému tento problém zvyčajne odpadá, pretože tuhosť objektu 

dokáže dostatočne zabezpečiť monolitické rámové spojenie stĺpov a prievlakov. Nevýhodou 

je však nutnosť malých rozpätí, ktoré, ako už bolo uvedené, nepriaznivo ovplyvňujú kvalitu, 

funkčnosť a efektivitu parkovania. Pri použití oceľového, resp. spriahnutého oceľobetónového 

systému je zabezpečenie celkovej priestorovej stability parkovacieho domu osobitným 

problémom, pretože dispozícia objektu zvyčajne počíta s malým výskytom vnútorných stien. 

Ak sa však takáto stena v objekte nachádza, tak pri jej správnom materiálovom a 

konštrukčnom návrhu je možné použiť ju ako prvok stužujúci objekt. Alternatívou je návrh 
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priehradového stuženia, ktoré pri správnom dispozičnom umiestení a návrhu zabezpečuje 

dostatočnú priestorovú tuhosť. Návrhu stužení fungujúcich na princípe tuhého rámového 

spojenia stĺpu a prievlaku je potrebné sa vyhnúť, pretože k zabezpečeniu potrebnej 

priestorovej tuhosti celého objektu sú potrebné dostatočne veľké dimenzie hlavných nosných 

prvkov, čo neúmerne zvyšuje ekonomickú náročnosť celého stavebného diela. [10] 

 

Obrázok 1.7 – Rámové, priehradové a stenové stužidlo. 
 

1.3.1 Špecifikácia zaťaženia 

Pri určovaní zaťaženia viacpodlažných parkovacích objektov je potrebné postupovať 

podľa aktuálne platného súboru európskych noriem EC1. To znamená zohľadniť nasledujúce 

kategórie zaťažení: 

·  stále a náhodilé zaťaženie, 

·  klimatické zaťaženie, 

·  disproporčný kolaps, 

·  zaťaženie požiarom. 

Hodnoty stálych a náhodilých zaťažení je potrebné určiť podľa normy ČSN EN 1991-1-1 

[2]. Pre stále zaťaženie to znamená, že je potrebné poznať hodnoty materiálových 

charakteristík a ich objem nosných i nenosných konštrukcií s ohľadom na priestorový roznos 

zaťaženia. Určovanie hodnoty úžitného zaťaženia je popísané v bode 6.3.3 ,,Garáže a 

dopravní plochy pro vozidla (s výjimkou mostů)“ [2]. Norma tu rozdeľuje dopravné a 

parkovacie plochy v pozemných stavbách do dvoch kategórii dopravných plôch,  ktoré sú 

rozlíšené na základe celkovej tiaže vozidla a počte sedadiel. Na základe zaradenia do 

kategórie je následne odporučená hodnota úžitného rovnomerného zaťaženia qk použitá pre 
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stanovanie celkových účinkov a hodnota bodovej sily Qk rozložená na geometriu dvojnápravy 

pre stanovanie lokálnych účinkov. Uvedený postup určenia zaťaženia môže byť upravený 

národnými doplňujúcimi ustanoveniami v národnej prílohe.  

Tabuľka 1. – Hodnoty úžitného zaťaženia podľa [N2] 

 

 
Klimatické zaťaženie, teda postup určenia hodnoty, spôsobu zaťaženia snehom a vetrom, 

určuje príslušná norma. Pre zaťaženie snehom je to norma ČSN EN 1991-1-3 [3] a pre 

zaťaženie vetrom norma ČSN EN 1991-1-4 [4]. Určiť charakteristickú hodnotu zaťaženia 

snehom a príslušné zaťažovacie stavy je spravidla jednoduché, ovplyvnené hlavne polohou 

a tvarom objektu. Zaťaženie vetrom je však pri parkovacích domoch veľmi špecifické, 

pretože vzhľadom na nutnosť riešenia odvetrávania od vzniknutých výfukových splodín sa 

tieto objekty navrhujú s otvorenou, vzdušnou fasádou. Dopad tohto riešenia je potrebné 

zohľadniť, pretože nedochádza k obtekaniu objektu vzduchom, ako je to pri objekte 

s celistvým plášťom. Ak je objekt navrhnutý ako oceľová konštrukcia, stropné konštrukcie sú 
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hmotnostne ľahšie a  je potrebné zohľadniť možný vztlak na stropné konštrukcie jednotlivých 

podlaží, ktorý môže vzniknúť pri montážnych a niektorých prevádzkových stavoch. 

Disproporčný kolaps a teda mimoriadny návrhový stav na konštrukcii detailne popisuje 

norma [5]. Výpočty poklesu únosnosti prierezov vplyvom pôsobenia požiaru je často nutné 

konzultovať so špecialistom pre protipožiarnu bezpečnosť stavieb, ktorý vypočíta očakávaný 

priebeh požiaru a teplotné zaťaženie pre konkrétny riešený objekt. Na základe jeho výpočtov 

sa následne vypočíta pokles únosnosti prierezov a v prípade nedostatočnej únosnosti sa 

navrhnú ochranné riešenia. Pre oceľové konštrukcie to predstavuje riešenie v podobe 

ochranných speniteľných nástrekov alebo náterov, alebo protipožiarnych podhľadov. 

Dosiahnutie požadovaného stupňa bezpečnosti pre železobetónové konštrukcie sa 

zabezpečuje zvolením dostatočnej hrúbky krytia betonárskej výstuže a dodatočnými 

ochrannými konštrukciami (obklady, podhľady).    

Pri výpočte vnútorných síl a následnom dimenzovaní jednotlivých hlavných nosných 

prvkov parkovacieho objektu pri tvorbe zaťažovacích kombinácií je treba zvážiť všetky 

možné nebezpečné kombinácie jednotlivých druhov zaťažení, ktoré môžu navzájom 

vzniknúť.  
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2 DISPOZIČNÉ RIEŠENIE VYBRANÉHO 

VIACPODLAŽNÉHO PARKOVACIEHO DOMU 

Vybraný viacpodlažný objekt je rozdelený do štyroch prevádzkových celkov. Dva sú na 

prvom nadzemnom podlaží – reštaurácia s obchodom a zázemie pre zamestnancov. Tretím 

celkom sú vnútorné komunikačné priestory. Štvrtým celkom je parkovací dom, pre ktorý je 

vyhradených ďalších 7 nadzemných podlaží. Objekt má teda celkom 8 nadzemných podlaží, 

je vysoký 32m (28 nad úrovňou upraveného terénu). Celková kapacita parkovacieho domu je 

150 parkovacích miest. 

Vzhľadom na teoretický rozbor stavieb parkovacích domov (uvedený v bode 1) je  

doprava v objekte riešená obojsmerným tokom dopravy s jedným vstupným bodom a kolmým 

parkovaním. Objekt je charakteristický kruhovým pôdorysom, ktorý má priemer 19m a preto 

konštrukčné a dispozičné riešenie je špirálovité, s interiérovými prechodovými 

medzipodlažnými rampami s plynulým špirálovitým stúpaním. Pre osobné motorové vozidlá 

to predstavuje maximálnu hodnotu sklonu rampy v stúpaní 1,5% a pre klesanie je to 18%, 

uvedené sklony sú prípustné, pretože stúpanie aj klesanie je plynulé. Rozmer parkovacích 

miest pre telesné postihnuté osoby je 6,60 x 6,20m a ostatné parkovacie miesta majú veľkosť 

3,05 x 6,20m.  

Zvislý nosný systém objektu je riešený pomocou spriahnutých oceľobetónových stĺpov, 

ktoré svojou polohou dispozične a opticky oddeľujú parkovacie miesta od vnútornej 

medzipodlažnej prechodovej rampy. Zvislým a vodorovným nosným prvkom v objekte je 

vnútorné stenové stužujúce železobetónové jadro, ktoré zabezpečuje priestorovú tuhosť 

objektu. Vodorovné nosné konštrukcie sú tiež riešené ako spriahnuté oceľobetónové stropy. 

Komunikačné schodisko je umiestnené vo vnútorných priestoroch železobetónového jadra 

a bezpečnostné požiarne schodisko v exteriéri objektu 

Popísané dispozičné a tiež architektonické riešenie objektu je prevzaté z bakalárskej práce 

,,Parkovací dům s restaurací a obchodem“ [12] so súhlasom autorky, ktorou  je Bc. Štepánka 

Šajnorová.  

Cieľom tejto diplomovej práce v nadväznosti na existujúcu bakalársku prácu je posúdenie 

navrhnutého dispozičného riešenia štvrtého prevádzkového celku – parkovací dom, teda 

posudok základných nosných prvkov a prierezov, vyhodnotiť ekonomickú efektivitu 

pôvodného riešenia zo statického a konštrukčného hľadiska. Ďalším bodom práce je navrhnúť 
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variantné riešenie dimenzií základných nosných prvkov s ohľadom na ekonomickú efektivitu 

riešeného objektu.  

K dosiahnutiu popísaného cieľa tejto diplomovej práce je rozhodujúce: 

·  určiť príslušné hodnoty zaťažení, 

·  vytvoriť príslušné 2D a 3D statické výpočtové modely, 

·  určiť hodnoty vnútorných síl, 

·  určiť dimenzie rozhodujúcich nosných prvkov konštrukcie , 

·  návrh a posudok vybraných spojov. 

 

 

Obrázok 2.1 – Vizualizácia riešeného objektu podľa [12] 
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3 PREDBEŽNÉ POSÚDENIE NOSNÝCH PRVKOV 

NAVRHNUTEJ KONŠTRUKCIE 

Predbežný posudok bude realizovaný na dispozičnom riešení nosného systému podľa 

pôvodného návrhu, teda podľa bakalárskej práce, pričom bude zachovaná geometria 

rozloženia nosných prvkov ako aj ich navrhnuté prierezy. [12]  

Hodnoty prierezových charakteristík oceľových profilov a trapézových plechov vo 

výpočtoch sú totožné so zdrojmi podľa  [16], [13]. Statické výpočty jednotlivých nosných 

prvkov zodpovedajú normovým postupom a zásadám podľa [7], [8], [6]. 

 

Obrázok 3.1 – Poloha posudzovaných nosných prvkov v konštrukcii a rozloženie strešných oblastí   

3.1 Strešná konštrukcia 

Strešná konštrukcia riešeného objektu má charakteristický pultový tvar, preto aj náhodilé 

zaťaženie snehom a vetrom je počítané podľa príslušných kapitol [3] a [4]. Roznos zaťaženia 

do strešných nosníkov zabezpečuje trapézový plech. Strešné nosníky majú prierez IPE200 

a vzhľadom na geometriu výškového umiestnenia prievlakov sú uložené v spáde. Prievlaky 

majú prierez 2xIPE300 a ďalej roznášajú zaťaženie do oceľobetónových stĺpov, resp. 

železobetónového stužujúceho jadra. Všetky spoje: stropný nosník–prievlak, prievlak–

oceľobetónový stĺp, resp. železobetónové jadro, sú kĺbové.  
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3.1.1 Statický výpočet samonosného trapézového plechu nad 8.NP 

·Statická schéma

Prierezové chrakteristiky vybraného prierezu
t= 0,63 mm

m= 7,13 kg/m2

Ag= 866 mm2

Iy,g= 300035 mm4

Wy,eff
+= 9449 mm3

Wy,eff
-= 8741 mm3

·Geometria trapézového plechu Iy,eff
+= 260472 mm4

Iy,eff
-= 272151 mm4

fy,p= 320 MPa

·Návrhujem trapézový plech TR 50/260/0,63 - pozitívna 
polohapozn.: podpory tvoria oceľové stropné 

nosníky

pozn: počet podpor je volený vzhľadom 
na skladobnú dĺžku 6 500mm

·Zaťažovací stav LC1 Geometrické parametre vybraného prierezu

at= 260,0 mm

bt= 41,0 mm

ct= 50,0 mm

ht= 50,0 mm

 

Tabuľka 3.1.: Stále zaťaženie na trapézový plech

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

- - 0,05 - 0,050 0,068

1,000 0,060 - 0,90 0,054 0,073

- - 0,07 - 0,071 0,096

0,175 0,237

Minerálna vlna 
Nobasil FKL

1 . 0,06 . 0,9

Trapézový plech TR 
50/260/0,63

1,0 .0,07

Σ=

výpočet

Hydroizolačná fólia 
z PVC-P

1,0 .0,05

 

·Zaťažovací stav LC2 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - minimálné stále zaťaženie

LC2 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC3 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh naviaty
LC5 - náhodilé zaťaženie, vietor sanie  
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·Zaťažovací stav LC3 ·Zaťažovacie stavy vstupujú do kombinácií
montážny stav - LC1, LC4
prevádzkový stav - LC1, LC2, LC3, LC4, LC5

·Zaťažovací stav LC4 Posúdenie MSÚ - ohybová únosnosť
pozn.: podľa prílohy č. 1 pozn.: rozhoduje prevádzkový stav

MEd= -1,94 kNm

Wy,eff
+= 9449,44 mm3

fy,p= 320,00 MPa

γM0= 1,00

·Zaťažovací stav LC5 pozn: použitý vzťah

(1)

Mpl,Rd= 3,02 kNm

Mpl,Rd= 3,02 > MEd= 1,94

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: použité najväčšie možné sánie 
vetru na 1m´ trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2 0

,,
,

.

M

pyeffy
RDpl

fW
M

γ
=

 
·Vnútorné sily pre MSÚ Posúdenie MSP
pozn.: získané soft. SCIA ·posudok pre krajné pole

LPOLE= 1300 mm

M1,g,k= -0,8 kNm
gk= 4,825 kN/m (pozn.: gk + sk,3 mean)

Ea= 210000 MPa

Iy,eff
+
= 260472 mm

4

Iy,eff
-
= 272151 mm

4

(2)

δ= 1,80 mm
·Vnútorné sily pre MSP

pozn.: získane soft. SCIA δ LIM = lPOLE/180

δ LIM = 7,22 mm

δ= 1,80 < δ LIM = 7,22

→ VYHOVUJE MSP

Záver

pozn.: rozhoduje kombinácia CO4 - 1,35 
. LC1 + 1,35 . LC2 + 1,5 . LC4

pozn.: rozhoduje kombinácia MSP3 - 1,0 
. LC1 + 1,0 . LC2 + 1,0 . LC4

·Navrhnutý trapézový plech TR 50/260/0,63, ktorý plní 
hlavnú nosnú fukciu v strešnej konštrukcii, vyhovuje 
požiadavkám MSÚ a MSP v montážnom aj prevádzkovom 
stave vzhľadom na uvažované zaťaženie a namáhanie.
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3.1.2 Statický výpočet strešného nosníka nad 8.NP 

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa
fyD = 235 MPa

profil: IPE200
b = 100 mm

·Zaťažovací stav LC2 h = 200 mm
r1 = 12 mm

A = 2848 mm
2

Av,z = 1400 mm
2

Iy = 1,94E+7 mm
4

·Zaťažovací stav LC3 Wpl,y = 2,21E+5 mm
3

Wel,y = 1,94E+5 mm
3

iy = 82,60 mm

Iz = 1,43E+6 mm
4

iz = 22,40 mm

·Zaťažovací stav LC4 It = 6,98E+4 mm
4

pozn.: podľa prílohy č. 1 Iw = 1,3E+10 mm
6

d= 159,00 mm

tw = 5,60 mm

tf = 8,50 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn.: podpory tvoria oceľové 
prievlaky, resp. oceľove stĺpy

Návrh prierezu·Statická schéma

 

Tabuľka 3.2: Stále zaťaženie na stropný nosník

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

1,300 - 0,05 - 0,065 0,088

1,300 0,060 - 0,90 0,070 0,095

1,300 - 0,07 - 0,093 0,125

- - - - * *
0,228 0,308

pozn.: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

1,3 . 0,071

*
Σ=

výpočet

Hydroizolačná fólia 
z PVC-P

1,3 . 0,05

Minerálna vlna 
Nobasil FKL

1,3 . 0,06 . 0,9

Trapézový plech TR 
50/260/0,63
IPE200
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Zaťaženie
·Zaťažovací stav LC5 ·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - vlastná tiaž IPE 200
LC2 - minimálné stále zaťaženie
LC3 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC5 - náhodilé zaťaženie, vietor - sánie

·Zaťažovacie stavy vstupujú do kombinácií
montážny stav - LC1, LC4
prevozný stav - LC1, LC2, LC3, LC4, LC5

·Priehyb - str. nosník - mont. s. Posúdenie - MSP
pozn.: získané soft. SCIA ·skutočný priehyb v mm, zistený pomocou programu SCIA

δ= 33,70 mm
L= 8500,00 mm

·limitný priehyb L/250
δLIM= 34,00 mm

δ= 33,70 > δLIM= 34,00

→ VYHOVUJE MSP

pozn.: vo výpočte použité najväčšie 
možné sanie vetru na stropný nosník 
podľa prílohy č. 2

pozn.: rozhoduje kombinácia LC1 +  LC2 
+ LC5

·Ohybové momenty - obálka Posúdenie - MSÚ, ohyb
pozn.: získané soft. SCIA ·Návrhové vnútorné sily

MEd= -31,94 kNm
·Materialové chrakteristiky ocele

fy= 235,00 MPa

Wpl= 220600 mm
3

·Ohybová únosnosť

(3)

Mpl,a,Rd= 51,84 kNm

·Posúdenie
Mpl,a,Rd= 51,84 > MEd= 31,94

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: rozhoduje kombinácia COM17:
1,0 . LC1 + 1,0 . LC2 + 1,5 . LC5 

0M

ayply

RDyapl

fW
M γ ,,

,,,

.
=

0

,,
,,,

.

M

ayply
RDyapl

fW
M

γ
=

Posúdenie MSÚ - ŠMYK
·Návrhové vnútorne sily

VEd= 41,00 kN

·Materialové chrakteristiky ocele
fy= 235,00 Mpa

Av= 1400,00 mm
2
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Posúdenie MSÚ - ŠMYK
·Návrhové vnútorne sily

VEd= 41,00 kN

·Materialové chrakteristiky ocele
fy= 235,00 Mpa

Av= 1400,00 mm
2

·Overenie vybočenia steny v šmyku
h = 200,00 mm
tf = 8,50 mm

tw = 5,60 mm
hw/tw= (h - 2tf) / tw (4)
hw/tw= 32,68

(5)

72ε / η= 72,00
hw/tw= 32,68 < 72ε / η= 72,00

→

·Posúvajúce sily - mont. stav ·Šmyková únosnosť
Vpl,Rd = Av . fy/(√3 . γM0) (6)

Vpl,Rd = 189,95 kN

·Posúdenie
Vpl,Rd = 189,95 > VEd= 41,00

→ VYHOVUJE MSÚ
Vpl,Rd = 189,95 > 2 . VEd= 82,00

→ MALÝ ŠMYK - VYHOVUJE MSÚ

Záver

netreba overovať vybočenie steny v 
šmyku

·Navrhnutý oceľový profil IPE 200 vyhovuje požiadavkám 
MSÚ a MSP v montážnom (minimálne stále zaťaženie + 
maximálne sanie na strešnej konštrukcií) aj v prevádzkovom 
stave vzhľadom na uvažované zaťaženie a namáhanie.

pozn.: rozhoduje kombinácia COM: 1,0 . 
LC1 + 1,0 . LC2 + 1,5 . LC5 

η

1
.

235
.72

yf
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3.1.3 Statický výpočet prievlaku nad 8.NP 

·Statická schéma Návrh prierezu

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa
fyD = 235 MPa

profil: 2x IPE300

b = 150 mm

h = 300 mm

·Zaťažovací stav LC2 r1 = 15 mm
A = 10762 mm

2

Av,z = 5136 mm
2

Iy = 1,67E+8 mm
4

Wpl,y = 1,26E+6 mm
3

·Zaťažovací stav LC4 Wel,y = 1,12E+6 mm
3

pozn.: podľa prílohy č. 1 iy = 124,60 mm
Iz = 7,68E+7 mm

4

iz = 84,00 mm

It = 3,66E+5 mm
4

Iw = 1,3E+12 mm
6

·Zaťažovací stav LC5 d= 248,60 mm

pozn.: podľa prílohy č. 1 tw = 7,10 mm
tf = 10,70 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn: podpory tvoria oceľové stĺpy, 
resp. železobetónové jadro

·Zaťažovací stav LC6 ·Zaťaženie

·Spojité zaťaženie
·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - vlastná tiaž oceľového prievlaku

LC2 - minimálné stále zaťaženie
LC3 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC5 - náhodilé zaťaženie, sneh naviatý
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor - sanie

pozn.: vo výpočte použité najväčšie 
možné sanie vetru na prievlak podľa 
prílohy č. 2

 

Tabuľka 3.3.: Stále spojité zaťaženie

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ
[kN/m]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]
- - 1,084 - 1,084 1,463

1,084 1,463

výpočet

2x IPE300 -
Σ=
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Tabuľka 3.4.: Zaťaženie na prievlak nad 8.NP
Min. 
stále 
zaťaž.

R k,i

g k,IPE

0,22

g k,min g k,dopl. s k,1 s k,3 w
F-,up

w
H-

0,07 0,104 0,80 5,20 -2,426 -0,88
min 4780 1,77 1,39 0,50 3,82 3,82 -11,60 -

1 9200 1,64 2,88 1,24 7,73 7,73 -29,02 -
max 8500 1,77 2,66 1,15 8,84 8,84 -26,81 -

2 7800 1,93 2,44 1,05 8,11 8,11 -24,60 -
3 7110 2,12 2,22 0,96 7,39 7,39 - -8,13
4 6400 2,35 2,00 0,87 6,66 6,66 - -7,32
5 5720 2,63 1,79 0,77 5,95 5,95 - -6,54
6 5020 3,00 1,57 0,68 5,22 8,81 - -5,74
7 4340 3,47 1,36 0,59 4,51 13,82 - -4,96
8 3630 4,14 1,14 0,49 3,78 16,75 - -4,15
9 2930 5,13 0,92 0,40 3,05 17,71 - -3,35

Náhod. 
zaťaž.
- sneh

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

-sneh n.

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

- vietor

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

- vietor

R k,i

[kN]

Zvyšok. 
stáleho 
zaťaž.

R k,i

[kN]

263

Ozn. 
stropn.
nosníka

∆
[mm]

L
[mm]

α 
[º]

 
·Priehyb - prievlak - obálka Posúdenie - MSP
pozn.: získané soft. SCIA ·skutočný priehyb v mm, zistený pomocou programu SCIA

δ= 12,70 mm
L= 7500,00 mm

·limitný priehyb L/400

δLIM= 18,75 mm
δ= 12,70 > δLIM= 18,75

→ VYHOVUJE MSP

Posúdenie - MSÚ, ohyb
·Návrhové vnútorné sily

MEd= 115,22 kNm
·materiálové chrakteristiky ocele

fy= 235,00 MPa

Wpl= 1257700 mm
3

γM0= 1,00

pozn.: rozhoduje kombinácia COP27: 
LC1 + LC2 + LC3 + LC5
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Obr.: Ohybové momenty - obálka ·Ohybová únosnosť
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: počítaná podľa vzťahu (3)

Mpl,a,Rd= 295,56 kNm
·Posúdenie

Mpl,a,Rd= 295,56 > MEd= 115,22

→ VYHOVUJE MSÚ

Posúdenie - MSÚ, strata stability s vplyvom klopenia
pozn.: vzhľadom na veľku rezervu v únosnosti a malú 
osovú vzdialenosť medzi stropnými nosníkmi, ktoré 
zabezpečujú prievlak proti klopniu nie je potrebné prvok 
posudzovať na klopenie.

pozn.: rozhoduje kombinácia COP18: 
1,35 . LC1 + 1,35 . LC2 + 1,35 . LC3 + 1,5 
. LC5

·Posúvajúce sily - mont. Stav Posúdenie MSÚ - ŠMYK
pozn.: získané soft. SCIA ·Návrhové vnútorné sily

VEd= 78,00 kN
·materialové chrakteristiky ocele

fy= 235,00 Mpa

Av= 5136,00 mm
2

γM0= 1,00
·Overenie vybočenia steny nosníku v šmyku

h = 300,00 mm
tf = 10,70 mm

tw = 7,10 mm

pozn.: počítaná podľa vzťahu (4), (5)
hw/tw= 39,24 < 72ε / η= 72,00

→

·Šmyková únosnosť
pozn.: počítaná podľa vzťahu (6)
Vpl,Rd = 696,84 kN

·Posúdenie
Vpl,Rd = 696,84 > VEd= 78,00

→ VYHOVUJE MSÚ

Vpl,Rd = 696,84 > 2*VEd,= 156,00

→ MALÝ ŠMYK - VYHOVUJE MSÚ

Záver

pozn.: rozhoduje kombinácia COP18: 
1,35 . LC1 + 1,35 . LC2 + 1,35 . LC3 + 1,5 
. LC5

netreba overovať boulenie steny v 
šmyku

·Navrhnutý oceľový prievlak z profilu 2x IPE 300 vyhovuje 
požiadavkám MSÚ a MSP v montážnom stave  aj 
prevádzkovom stave vzhľadom na uvažované zaťaženie a 
namáhanie.  
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3.2 Stropná konštrukcia parkovacieho objektu 

Dispozičné riešenie priestorov parkovacieho domu je atypické tým, že stropná konštrukcia 

má vo vertikálnom smere objektu plynulé rotačné stúpanie a teda je možné ju definovať ako 

skrutkovú plochu s plynulým sklonom rozdielnym pre stúpanie a klesanie vozidla. Vzhľadom 

k tomuto faktu je navrhnutý aj nosný stropný systém. Náhodilé a stále zaťaženie je prenesené 

do stropných nosníkov pomocou trapézového plechu. Stropné nosníky sú prierezu 2x IPE 300 

a vzhľadom na výškové umiestnenie prievlakov a geometriu stropnej konštrukcie sú ukladané 

v spáde. Prievlaky sú prierezu 2x IPE300 a ďalej roznášajú zaťaženie do oceľobetónových 

stĺpov, resp. železobetónového stužujúceho jadra. Všetky spoje: stropný nosník–prievlak, 

prievlak–oceľobetónový stĺp, resp. železobetónové jadro, sú kĺbové. Geometria pôdorysného 

rozloženia nosných prvkov sa oproti strešnej konštrukcii nemení a preto bude zaťaženie 

počítané vzhľadom na zaťažovaciu schému uvedenú na obrázku č. 3.1. 

 

3.2.1 Statický výpočet trapézového plechu 2.NP – 8.NP 

·Statická schéma Návrh prierezu

Prierezové chrakteristiky vybraného prierezu
t= 0,75 mm

m= 11,00 kg/m
2

Ag= 1338 mm
2

Iy,g= 3999552 mm
4

Wy,eff
+
= 42360 mm

3

Wy,eff
-
= 35587 mm

3

Obr.: Geometria trapézového plechu Iy,eff
+
= 3612219 mm

4

Iy,eff
-
= 3760458 mm

4

fy,p= 320 MPa

Geometrické parametre vybraného prierezu
at= 280,0 mm

bt= 41,0 mm
ct= 60,0 mm
ht= 153,0 mm

pozn.: podpory tvoria oceľové stropné 
nosníky
pozn: počet podpor je volený vzhľadom 
na skladobnú dĺžku 6 500mm

Navrhujem trapézový plech TR 150/260/0,75 - pozitívna 
poloha
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Zaťaženie
·zrovnávacia hrúbka rebier ts

pozn: použité vzťahy

(7)

ts= 55,19 mm

·čistá hrúbka betónovej dosky
tc= 100 mm








 +
=

1000

).).(/1000( tttt
s

hcba
t

 

Tabuľka 3.5.: Stále zaťaženie na trapézový plech - montážny stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]
1,000 0,100 - 26,00 2,600 3,510
1,000 0,055 - 26,00 1,435 1,937

- - 0,11 - 0,110 0,149
4,145 5,596

výpočet

Betón 1 . 0,1 . 26
Betón - zarovnanie 1 . 0,055 . 26
Trapézový plech 1,0 .0,11

Σ=

 

·Zaťažovací stav LC1 Posúdenie MSÚ - ohybová únosnosť - montážny stav
MEd= -1,30 kNm

Wy,eff= 42359,6 mm
3

fy,p= 320,00 MPa

·Zaťažovací stav LC2 γM0= 1,00
pozn: použitý vzťah (1)

Mpl,Rd= 13,56 kNm

Mpl,Rd= 13,56 > MEd= 1,30

→ VYHOVUJE MSÚ

·Zaťažovací stav LC3 Posúdenie MSP - montážny stav
·posudok pre krajné pole

LPOLE= 1300 mm

M1,g,k= -0,74 kNm

hc= 100 mm

gk= 4,145 kN/m

Ea= 210000 MPa

Iy,eff
+
= 3612219 mm

4

Iy,eff
-
= 3760458 mm

4

pozn.: použitý najväčší možný tlak vetra 
na 1m´ trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2

 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

36 
 

·Vnútorné sily pre MSÚ pozn: použitý vzťah (2)
pozn.: získane soft. SCIA δ= 0,10 mm

δ LIM= lPOLE/180

δ LIM= 7,22 mm

δ= 0,10 < 1/10.h c= 10,00

→ VYHOVUJE - Neuvažovať ryb. efekt

δ= 0,10 < δ LIM = 7,22

→ VYHOVUJE MSP

·Vnútorné sily pre MSP Záver
pozn.: získane soft. SCIA ·Navrhnutý trapézovy plech TR 150/260/0,75 plniaci 

funkciu strateného debnenia vyhovuje požiadavkam MSÚ 
a MSP počas celej doby realizácie betónovej dosky 
vzhľadom na uvažované zaťaženie a namáhanie.
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3.2.2 Statický výpočet oceľobetónového stropného nosníku  

2.NP – 8.NP 

·Statická schéma Návrh prierezu

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa
fyD = 235 MPa

profil: 2x IPE300
b = 150 mm

·Geometria prierezu h = 300 mm
r1 = 15 mm

A = 10762 mm
2

Av,z = 5136 mm
2

Iy = 1,67E+8 mm
4

Wpl,y = 1,26E+6 mm
3

Wel,y = 1,12E+6 mm
3

iy = 124,60 mm

Iz = 7,68E+7 mm
4

iz = 84,00 mm

It = 3,66E+5 mm
4

Iw = 1,3E+12 mm
6

d= 248,60 mm

tw = 7,10 mm

tf = 10,70 mm

pozn.: podpory tvoria oceľové 
prievlaky, resp. oceľové stĺpy

·Zaťažovací stav LC2
·Zatriedenie prierezu - ohyb

(b - 3 tf) / tf < 33 ε

10,49 < 33 ε = 33,00

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

·Zaťažovací stav LC3

Zaťaženie

pozn.: zaťaženie je počítané na stropný nosník podľa
prílohy č. 2

 
·Zaťažovací stav LC6 ·Prehľad zaťažovacích stavov pre montážny stav

pozn.: LC1 - vlastná tiaž stropného nosníka
LC2 - stále zaťaženie - montážny stav (betónovanie)
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: použitý najväčší možný tlak vetra  
podľa prílohy č. 2
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Tabuľka 3.6.: Stále zaťaženie na stropný nosník - montážny stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ
[kN/m]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]
1,300 0,100 - 26,00 3,380 4,563
1,300 0,055 - 26,00 1,859 2,510
1,300 - 0,11 - 0,143 0,193

- - - - * *
5,382 7,266

pozn.: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

výpočet

Betón 1,3 . 0,1 . 26
Betón - zarovnanie 1,3 . 0,055 . 26
Trapézový plech 1,3 . 0,11
2x IPE300 *

Σ=

 
 
·Priehyb - str. nosník - mont. stav Posúdenie - MSP
pozn.: získané soft. SCIA ·Skutočný priehyb v mm, zistený pomocou programu SCIA
pozn.: rozhoduje kombinácia LC1 +  LC2 δ= 12,20 mm

L= 8500,00 mm
·Limitný priehyb L/250

δLIM= 34,00 mm
δ= 12,20 > δLIM= 34,00

→ VYHOVUJE MSP
δ= 12,20 > δLIM,RYB= 20,00

→ VYHOVUJE - Neuvažovať ryb. efekt

Posúdenie - MSÚ, ohyb
Obr.: Ohybové momenty - mont. stav ·Návrhové vnútorne sily
pozn.: získané soft. SCIA MEd= 99,61 kNm

·Materiálové charakteristiky ocele
fy= 235,00 MPa

Wpl= 1257700 mm
3

·Ohybová únosnosť
pozn: počítane podľa vzťahu (3)

Mpl,a,Rd= 295,56 kNm
·Posúdenie
Mpl,a,Rd= 295,56 > MEd= 99,61

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: rozhoduje kombinácia 1,35 . LC1 
+ 1,35 . LC2 + 1,5 . LC3 + 1,5 . LC6

Posúdenie MSÚ - ŠMYK
·Materiálové charakteristiky ocele

fy= 235,00 Mpa

Av= 5136,00 mm
2

·Overenie vybočenia steny v šmyku
h = 300,00 mm

tf = 10,70 mm

tw = 7,10 mm

0M

ayply

RDyapl

fW
M γ ,,

,,,

.
=
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·Posúvajúce sily - mont. stav pozn.: počítane podľa vzťahu (4), (5)

pozn.: získané soft. SCIA hw/tw= 39,24 < 72ε / η= 72,00

→

·Návrhové vnútorné sily

VEd= 46,10 kN

·Šmyková únosnosť
pozn.: počítané podľa vzťahu (6)

Vpl,Rd = 696,84 kN

·Posúdenie

Vpl,Rd = 696,84 > VEd= 46,10

→ VYHOVUJE MSÚ

Vpl,Rd = 696,84 > 2 . VEd= 92,20

→ MALÝ ŠMYK - VYHOVUJE MSÚ

pozn.: rozhoduje kombinácia 1,35 . LC1 
+ 1,35 . LC2 + 1,5 . LC3 + 1,5 . LC6

netreba overovať vybočenie steny v 
šmyku

NÁVRH OCEĽOVÉHO NOSNÍKA - PROVOZNÝ STAV
Zaťaženie
pozn.: zaťaženie je počítané na stropné nosníky vyznačené v 
prílohe č. 2

·Zaťažovací stav LC4 ·Náhodilé zaťaženie

·Zaťažovací stav LC5 qk= 2,5 . 1,3 . 1,3

qk= 4,23 kN/m
2

·Prehľad zaťažovacích stavov pre prevádzkový stav
pozn.: LC1 - vlastná tiaž stropného nosníka

LC4 - stále zaťaženie - prevozný stav
LC5 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: kategória dopravných plôch F => qk= 2,5 kN/m
2
;

Qk= 20,0kN

pozn.: účinok rozjazdových a brzdných sil vozidiel počítaný 
ako navýšenie náhodilého zaťaženia o 30%

 

Tabuľka 3.7.: Stále zaťaženie na stropný nosník - prevádzkový stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ
[kN/m]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]
1,300 0,100 - 25,00 3,250 4,388
1,300 0,055 - 25,00 1,788 2,413
1,300 - 0,11 - 0,143 0,193

- - 1,08 - * *
1,300 - 0,50 - 0,650 0,878

Σ= 5,831 7,871
pozn.: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

výpočet

Trapézový plech
*

Betón 1,3 . 0,1 . 25
Betón - zarovnanie

Rezerva TZB 1,3 . 0,5

1,3 . 0,055 . 25
1,3 . 0,11

2x IPE300
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Posúdenie MSÚ - ohybová únosnosť
·Rozpätie, zaťažovacia šírka nosníka

L= 8500,00 mm
b1= 1300,00 mm

·Charakteristiky oceľového nosníka a prierezu
fy= 235,00 Mpa

ha= 403,00 mm

Aa= 10762,0 mm
2

γM0= 1,00
·Charakteristiky betónu

tc= 100,00 mm

fck= 30,00 MPa

γc= 1,50
·Geometria oceľobetónového prierezu ·Výpočet efektívnej zaťažovacej šírky

(8)

be= 1062,5 mm

be= 1062,5 < b2= 650,00

→ Podmienka NESPLNENÁ - be>b/2!!!

beff= 2 . be (9)

beff= 1300 mm

8

L
be =

·Výpočet polohy neutrálnej osi
pozn.: predpoklad, že neutrálna os prechádza betónovou doskou

(10)

x= 114,4 mm

x= 114,4 < tc= 100,00

→ Neutrálna os NEPRECHÁDZA bet. 
doskou!!!

c

ckeff

m

ya

fb
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x

γ

γ
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(11)

x= 2,3 mm

x= 2,3 < tf = 10,70

→ Neutrálna os prechádza oceľovou 
pásnicou

⇒=+
00

....2.85,0..

m

ya

m

y

c

ckceff fAfxbftb

γγγ

0

0

/..2

.85,0..

my

c

ckc

m

ya

fb

fAfA

x
γ

γγ
−

=⇒

·Ohybové momenty - prevádzkový stav ·Návrhové vnútorné sily

pozn.: získané soft. SCIA MEd= 144,00 kN/m

·Ohybová únosnosť

(12)

Mpl,Rd= 876,45 kN/m

·Posúdenie

Mpl,Rd= 876,45 < MEd= 144,00

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: rozhoduje kombinácia 1,35 . LC1 
+ 1,35 . LC4 + 1,5 . LC5 + 1,5 . LC6

)
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Posúdenie MSÚ - šmyková únosnosť
·Posúvajúce sily - prevádzkový. stav Návrhové vnútorné sily

pozn.: získané soft. SCIA VEd= 68,00 kN
·materiálové charakteristiky ocele

fy= 235,00 MPa

Av= 5136,00 mm
2

γM0= 1,00

Šmyková únosnosť
pozn: počítané podľa vzťahu (6)

Vpl,Rd = 696,84 kN

Posúdenie
Vpl,Rd = 696,84 > VEd= 68,00

→ VYHOVUJE MSÚ

Vpl,Rd = 696,84 > 2*VEd= 136,00

→ MALÝ ŠMYK - VYHOVUJE MSÚ

pozn.: rozhoduje kombinácia 1,35 . LC1 
+ 1,35 . LC4 + 1,5 . LC5 + 1,5 . LC6

Posúdenie MSÚ - spriahnutie
pozn.: navrhujem spriahovacie tŕne, typ SD
·Charakteristiky spriahovacích prostriedkov

d= 25 mm

hsc= 230 mm

fu= 450 MPa pozn.: oceľ St 37-3K

γV= 1,25
·Charakteristiky betónu

Ecm= 32000 MPa
fck= 30,00 MPa

γc= 1,50  
·Únosnosť tŕňov s hlavou v šmyku

hsc/d= 9,2

(13)

α= 1,0

401

43120
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(14)

PRk,1= 176,71 kN

PRk,2= 177,59 kN

PRk= 176,71 kN

(15)

PRd= 141,37 kN

=

=
=

cmck

u
Rk

Efd

d
f

P
....29,0

4

.
..8,0

min
2

2

α

π

v

Rk
Rd

P
P

γ
=

·Geometria trapézového plechu

·Geometria trapézového plechu
bt= 41,00 mm

ct= 60,00 mm

ht= 153,00 mm
·Počet tŕňov v jednom rebre (max. 2)

nr= 2
·Priemerná šírka vlny

b0= bt + ct

b0= 101
·Výška vlny

hp=ht= 153,0

·Súčiniteľ kt

kt,MAX= 0,80

(16)

kt= 0,19

kt= 0,19 < kt,MAX= 0,80 → nep.

kt= 0,19

pozn.: Tab. 8 Horné limitné hodnoty kt,max redukčného 

súčiniteľa kt

·Redukovaná únosnosť v rebrovej doske (rebrá kolmo k osi 
nosníka)

p

psc

pr

t h

hh

h

b

n
k

−
= ..

85,0 0

·Redukovaná únosnosť v rebrovej doske
(17)

PRd,r= 26,57 kN

tRdrRk kPP ., =

·Počet tŕňov potrebný pre plné spriahnutie
charakteristiky oceľového nosníka

fy= 235,00 MPa

Aa= 10762,0 mm
2

γM0= 1,00  
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charakteristiky betonárskej výstuže

fs= 500 MPa

As= 0 mm
2

γM0= 1,15
charakteristiky betónu

fck= 30,00 MPa

γc= 1,50
plocha tlačeného betónu

hc= 100,00 mm

beff= 1300,00 mm

Ac= beff.hc

Ac= 130000 mm
2

sila Ncf

(18)

Ncf,1 = 2529,07 kN

(19)

Ncf,2 = 2210 kN

Ncf = min.(Ncf,1; Ncf,2)

Ncf = 2210 kN

pozn. na stranu bezpečnú 
uvažované ako nevystužené

0
1,

.

M

ya
cf

fA
N

γ
=

=+=
S

sks

c

ckc
cf

fAfA
N

γγ

..85,0.
2,

počet tŕňov potrebných pre plné spriahnutie

(20)

nf= 83,2 ks

·Počet možných tŕňov
L= 8500,00 mm

at= 280,0 mm

nmozne= 2 . (L/2) / at

nmozne= 30,4 ks

Pre úplné spriahnutie prierezu je potrebných minimálne 83 ks 
spriacovacích tŕňov na polovici nosníka, ale vzhľadom na 
šírku pásnice a šírku vlny navrhnutého trapézového plechu 
je možné použiť 30 ks tŕňov do jednej vlny. Je potrebné 
počítať únosnosť čiastočného spriahnutia. 

rRd

cf
f P

N

,

=η

·Navrhovaný počet tŕňov na polovici nosníka
n= 30 ks

OHYBOVÁ ÚNOSNOSŤ PRIEREZU PRI ČIASTOČNOM 
SPRIAHNUTÍ - ZJEDNODUŠENÝ VÝPOČET
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Tlaková normálová sila v bet. pásnici pri čiastočnom spriahnutí

PRd,r= 26,57 kN

Nc= n.PRd,r (21)

Nc= 797,05 kN

Ncf= 2210,00 kN

η= Nc/Ncf (22)

η= 0,36

Podmienka duktility
·Vzdialenosť nulových momentov

Le= 8,5 m

Le,MAX= 25 m

Le,MAX= 25 > Le= 8,50

→ Podmienka splnená

fy= 235,00 MPa

ηmin= 0,40

ηmin= 0,40 < η= 0,36

→ Podmienka duktility NESPLNENÁ!!!

Ohybovú únosnosť oceľobetónového prierezu pri 
čiastočnom spriahnutí nie je možné ďalej počítať pretože 
návrh nesplňuje podmienku duktility, resp. minimálny stupeň 
šmykového spojenia. Dôvodom je veľmi veľká výška 

navrhnutého trapézového plechu ht, na ktorú je 

priamoúmerne potrebné navrhnúť výšku tŕňov hsc. Uvedené 
geometrické parametre majú priamy vplyv na hodnotu 

redukčného súčiniteľa kt, ktorý má po výpočte veľmi nízku 

hodnotu. Vzhľadom na uvedené fakty bude prierez v 
nasledujúcich výpočtoch posúdený ako oceľový stropný 
nosník bez uvažovania šmykového spojenia s betónovou 
doskou.

40030750
355

1 ,),,.(min ≥−−≥ e

y

L
f

η

·Priehyb - str. nosník - prevádzkový stavPosúdenie - MSP
pozn.: získané soft. SCIA ·Skutočný priehyb v mm, zistený pomocou programu SCIA

δ= 22,10 mm

L= 8500,00 mm

·Limitný priehyb L/250
δLIM= 34,00 mm

δ= 22,10 > δLIM= 34,00

→ VYHOVUJE MSP

pozn.: rozhoduje kombinácia CO5: LC1 
+  LC4 + LC5 + LC6
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Posúdenie - MSÚ, ohyb

Obr.: Ohybové momenty - prevádz. Stav ·Návrhové vnútorné sily
pozn.: získané soft. SCIA MEd= 143,41 kNm

·Materiálové charakteristiky ocele
fy= 280,00 MPa

Wpl= 1257700 mm
3

·Ohybová únosnosť
pozn.: počítane podľa vzťahu (3)
Mpl,a,Rd= 352,16 kNm

·Posúdenie
Mpl,a,Rd= 352,16 > MEd= 143,41

→ VYHOVUJE MSÚ

Záver
·Navrhnutý oceľový prierez 2x IPE 300 vyhovuje 
požiadavkám MSÚ a MSP v montážnom (betonáž stropnej 
dosky) ako aj prevádzkovom stave vzhľadom na uvažované 
zaťaženie a namáhanie.

pozn.: rozhoduje kombinácia 1,35 . LC1 
+ 1,35 . LC4 + 1,5 . LC5 + 1,5 . LC6
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3.2.3 Statický výpočet oceľobetónového prievlaku 2.NP – 8.NP 

·Statická schéma NÁVRH OCEĽOVÉHO NOSNÍKA - MONTÁŽNY STAV
Návrh prierezu

fy = 235,00 MPa
fu = 360,00 MPa

fyD = 235 MPa

profil: 2x IPE300
b = 150 mm
h = 300 mm

Obr.: Geometria prierezu r1 = 15 mm

A  = 10762 mm
2

Av,z = 5136 mm
2

Iy = 1,67E+8 mm
4

Wpl,y = 1,26E+6 mm
3

Wel,y = 1,12E+6 mm
3

iy = 124,60 mm

Iz = 7,68E+7 mm
4

iz = 84,00 mm

It = 3,66E+5 mm
4

Iw = 1,3E+12 mm
6

d= 248,60 mm

tw = 7,10 mm

tf = 10,70 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb

(b - 3 tf) / tf < 33 ε

10,49 < 33 ε = 33,00

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn: podpory tvoria oceľobetónové 
stĺpy, resp. železobetónové jadro

·Detail výpočtu a rozloženia náhodilého 
zaťaženia pri betonáži

·Zaťažovací stav LC3

·Zaťaženie

pozn.: zaťaženie je počítané na stropný nosník vyznačený v 
prílohe č. 2

·Zaťažovací stav LC2 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - vlastná tiaž stropného prievlaku

LC2 - stále zaťaženie - montážny stav (betónovanie)
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC9 - náhodilé zaťaženie, vietor
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Tabuľka 3.8.: Zaťaženie na prievlak 2.NP - 8.NP
Stále 
zaťaž. 
bet.

R k,i

[kN]

Stále 
zaťaž. 

prevád. 

R k,i

[kN]

g k,IPE g k,IPE

1,08 1,08

g k,mon q k,bet. q k,bet. g k,prev q k,prev. w
max,+

5,38 0,75 0,75 6,91 3,25 0,3

min 4780 1,64 20,62 2,15 - 19,83 4,66 0,86
1 9200 1,64 61,96 7,25 - 66,80 15,70 2,90

max 8500 1,77 68,69 8,29 2,93 76,41 17,96 3,32
2 7800 1,93 63,03 7,61 2,93 70,12 16,48 3,04
3 7110 2,12 57,45 6,93 0,90 63,92 15,02 2,77
4 6400 2,35 51,72 6,24 - 57,54 13,52 2,50
5 5720 2,63 46,22 5,58 - 51,42 12,08 2,23
6 5020 3,00 40,56 4,89 2,48 45,13 10,60 1,96
7 4340 3,47 35,07 4,23 2,93 39,02 9,17 1,69
8 3630 4,14 29,33 3,54 2,48 32,63 7,67 1,42
9 2930 5,13 23,68 2,86 - 26,34 6,19 1,14

263

Náhod. 
zaťaž. 
dop.

 R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž. 
vietor 

R k,i

[kN]

Ozn. 
stropn.
nosníka

∆
[mm]

L
[mm]

α 
[º]

Náhodilé 
zaťaženie

 betonáž R k,i

[kN]

 
·Zaťažovací stav LC9 Posúdenie - MSP

·skutočný priehyb v mm, zistený pomocou programu SCIA
δ= 32,40 mm
L= 7500,00 mm

·limitný priehyb L/400
δLIM= 18,75 mm

δ= 32,40 < δLIM= 18,75

·Priehyb - str. prievlak - mont. stav → NEVYHOVUJE MSP!!!

pozn.: získané soft. SCIA δ= 32,40 > δLIM,RYB= 20,00

pozn.: rozhoduje kombinácia LC1 +  LC2 →

Posúdenie - MSÚ, ohyb
·Návrhové vnútorné sily

·Ohybové momenty - mont. stav MEd= 347,43 kNm

pozn.: získané soft. SCIA ·Materiálové charakteristiky ocele
fy= 235,00 MPa

Wpl= 1257700 mm
3

·Ohybová únosnosť
pozn: počítané podľa vzťahu (3)

Mpl,a,Rd= 295,56 kNm

·Posúdenie
Mpl,a,Rd= 295,56 > MEd= 347,43

→ NEVYHOVUJE MSÚ!!!

pozn.: použitý najväčší možný tlak 
vetru  podľa prílohy č. 2

NEVYHOVUJE - uvažovať vplyv 
rybníkového efektu!!!

pozn.: rozhoduje kombinácia CO3:
1,35 . LC1 + 1,35 . LC2 + 1,5 . LC3 + 1,5 . 
LC6
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·Posúvajúce sily - mont. stav Posúdenie MSÚ - ŠMYK
pozn.: získané soft. SCIA ·Návrhové vnútorné sily

VEd= 240,52 kN

·Materiálové charakteristiky ocele
fy= 235,00 Mpa

Av= 5136,00 mm
2

·Overenie vybočenia steny v šmyku
h = 300,00 mm
tf = 10,70 mm

tw = 7,10 mm

pozn.: počítané podľa vzťahu (4), (5)

hw/tw= 39,24 < 72ε / η= 72,00

→ netreba overovať vybočenie steny v šmyku

·Šmyková únosnosť
pozn: počítané podľa vzťahu (6)

Vpl,Rd = 696,84 kN

·Posúdenie

Vpl,Rd = 696,84 > VEd= 240,52

→ VYHOVUJE MSÚ

Vpl,Rd = 696,84 > 2 . VEd= 481,04

→ MALÝ ŠMYK - VYHOVUJE MSÚ

Záver

Navrhnutý oceľový prierez 2x IPE 300 z ocele triedy S235 
nevyhovuje požiadavkám MSP a MSÚ - ohyb už v 
montážnom stave.
Možné riešenie tohto záveru z hľadiska MSP aj MSÚ je 
zabezpečiť oceľový prievlak dočasným podoprením počas 
betonáže stropu. Pre splnenie požiadaviek MSÚ by bolo 
možné zvýšiť a teda použiť triedu ocele S355. Tieto 
opatrenia by však riešili len montážny stav fungovania 
prievlaku.
Predchádzajúci výpočet ohybovej únosnosti 
oceľobetónového stropného nosníka pri uvažovaní 
čiastočného spriahnutia v bode 3.2.2 tejto práce ukázal, že 
vzhľadom na navrhnutú výšku trapézového plechu a 
vnútorné sily nie je možné dosiahnuť potrebné minimálne 
šmykové spojenie. Keďže posudok MSÚ pre spriahnutie je 
koncipovaný rovnako aj pre oceľový prievlak, tento problém 
s ťažnosťou spriahovacích tŕňov opäť nastane a bude 
nutné aj v prádzkovom stave posúdiť prierez ako oceľový 
prievlak, na čo v priereze nie sú dostatočné rezervy 
únosnosti a priehybu vzhľadom na výrazne zvýšené 
zaťaženie v prevádzkovom stave.
Preto bude v bode 4.2.3 navrhnutý a posúdený nový prierez  
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3.3 Statický výpočet oceľobetónových stĺpov 

·Geometria stĺpu Návrh prierezu

·Materiálové charakteristiky ocele

fy = 355,00 MPa

fu = 510,00 MPa

fyD = 355 MPa

·Statická schéma ·Prierezové charakteristiky ocele

profil: TR 406 x 8

d = 406,00 mm

Aa = 10003 mm
2

Ia = 1,98E+8 mm
4

t = 8,00 mm

·Overenie vplyvov účinku lokálneho vybočenia steny 

d/t= 50,75 < 59,58

→

·materiálové charakteristiky betónu

pozn.: uvažovaná trieda pevnosti betónu C50/60

Ecm= 37000,0 MPa

fck= 50,00 MPa

γc= 1,50

fcd= 33,33 MPa

účinky lokalného vybočenia steny je 
možné zanedbať

=
yf

235
.90

 
·Zaťažovací stav LC2 ·Prierezové charakteristiky betónu

dc= 398,00 mm

Ac= 1,24E+5 mm
2

Ic= 1,23E+9 mm
4

Zaťaženie

pozn.: hodnoty zaťaženia podľa tabuľky 3.4 a 3.8

·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - vlastná tiaž prvkov

LC2 - stále zaťaženie - prevázdkový stav

LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

pozn.: hodnoty zaťaženia pre 2.NP - 
8.NP sú rovnaké
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·Zaťažovací stav LC3, LC4 LC4 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC5 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC6 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC7 - náhodilé zaťaženie, sneh

LC8 - náhodilé zaťaženie, sneh naviatý

LC9 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: tiaž obv. plášťa pôsobí na krajný rad stĺpov, 
návrhová normálová sila vzniká v strednom rade stĺpov a 
preto je tiaž fasády možné vo výpočte vnút. síl zanedbať.

pozn.: hodnoty zaťaženia pre 2.NP - 
8.NP sú rovnaké

 
·Zaťažovací stav LC5, LC6

(23)

Npl.Rk= 9771,58 kN

(24)

(EI)eff= 6,9E+13 Nmm
2

·Zaťažovací stav LC8

vzperná dĺžka

Lcr= 4900 mm

(25)

Ncr.eff= 28343,96 kN

·Kritická normálová sila pre príslušnú os a účinnú ohybovú 
tuhosťpozn.: hodnoty zaťaženia pre 2.NP - 

8.NP sú rovnaké

pozn.: zaťaženie pôsobí len na strešnej 
konštrukcií

·Účinná ohybová tuhosť pre výpočet pomernej štíhlosti

·Pružná kritická sila spriahnutého oceľobetónového 
prierezu príslušná účinnej ohybovej tuhosti

ckcyaRkpl fAfAN ... +=

ccaaeff IEIEEI ..6,0.)( +=

2

2

,

).(

cr

eff
effcr

L

EI
N

π
=

Vplyv teórie II. rádu

pozn.: veľkosti ohybových momentov vznikajúcich 
vplyvom účinku vetra na krajné stĺpy sú nízke, preto  
súčiniteľ k  nebude počítaný
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·Ohyb. mom. - obálka - prevázdkový st. Ohybová únosnosť kruhovej rúry vyplnenej betónom

pozn.: získané soft. SCIA MEd= 23,86 kNm

·Plastický prierezový modul oceľovej rúry

Wpl,a= 1,27E+6 mm3

·Moment únosnosti 

pomocný súčiniteľ závislý na pomeroch d/t a fcd/fyd

ψ= 17,09

(26)

Mpl,Rd= 526,65 kNm

Mpl,Rd= 526,65 > MEd= 23,86

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: extrémy ohybových momentov vplyvom účinku vetra 
na krajnú radu stĺpov vznikajú v inom mieste statického 
systému ako extrém maximálnej normálovej sily. Preto nie 
je potrebné počítať interakciu ohybového momentu a 
normálovej sily.

pozn.: rozhoduje kombinácia C98:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 .  LC9 

).01,01.(.,. ψ+= ydaplRdpl fWM

 
pozn.: získané soft. SCIA

(27)

(28)

(29)

(30)

α = 0,21 (krivka a)
pozn.: v tabuľke 3.9 su použité vzťahy (27), (28), (29), (30)

pozn.: rozhoduje kombinácia C98:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 . ( LC3 + LC4 + 
LC5 + LC6) + 0,9 . LC7 + 0,75 . LC9 

pozn.: krivka vzpernosti pre valcované prierezy; oceľ S355; 
kruhové trubky valcované za tepla

cr

Rkpl
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Tabuľka 3.9.: Posúdenie spoľahlivosti - vzperná únosnosť

N
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ø χ
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]

 χ
 . 

N
p

l,R
d
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N

]

N
ed

 / 
N

pl
,R

d

4350,00 0,59 0,71 0,89 7698,07 6888,22 0,57

 
Záver
·Navrhnutý oceľovýbetónový prierez vyhovuje 
požiadavkám MSÚ v prevádzkovom stave vzhľadom na 
uvažované zaťaženie a namáhanie.

 
 
 

3.4 Posúdenie železobetónového jadra 

V tejto časti práce bude vykonaný základný posudok monolitického železobetónového 

jadra (ďalej ŽB jadro) z hľadiska MSP, teda či je jadro dostatočne tuhé na to, aby dokázalo 

odolávať účinkom horizontálneho zaťaženia pôsobiaceho na objekt. Za dominantné 

horizontálne zaťaženie bude uvažovaný účinok vetra počítaný podľa Prílohy č.2. ŽB jadro má 

 kruhový pôdorys s polomerom 4 910mm, pričom v jeho priestoroch sú umiestnené 

komunikačné priestory zabezpečujúce vertikálny pohyb medzi jednotlivý poschodiami – 

schodisko a výťah. Nosný systém týchto komunikačných priestorov, je riešený pomocou 

sústavy monolitických železobetónových konštrukcií, ktoré budú betónované súbežne so ŽB 

jadrom. Tento fakt je veľmi výhodné uvážiť v 3D globálnom výpočtovom modeli a teda 

namodelovať nosný systém komunikačných priestorov, vďaka čomu je možné docieliť 

zvýšenia tuhosti ŽB jadra. Trieda betónu použitá v globálnom výpočtovom modeli je C30/37, 

hrúbka jadra je 400mm, podpory v mieste napojenia ŽB jadra na základovú konštrukciu sú 

modelované ako tuhé pre všetky smery posunu a pootočenia.  
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Obrázok 3.2 – Geometria 3D globálneho výpočtového modelu ŽB jadra s komunikačnými priestormi  
  
 

Na obrázku 3.1 je možné vidieť, že nosný systém komunikačných priestorov nie je 

symetrický, čo pre výpočet maximálnej vodorovnej výchylky Ux, resp. Uy znamená, že 

zaťaženie vetrom pôsobiace na konštrukciu ŽB jadra je nutné nechať pôsobiť so správneho 

smeru. Vzhľadom na tento fakt je vytvorená jednoduchá štúdia, v rámci ktorej bude 

vytvorených 8 + 8 hodnotovo rovnakých zaťažovacích stavov, avšak každý s iným smerom 

pôsobenia.   

   
Obrázok 3.3 – Zaťaženie vetrom a príklad jeho umiestnenia na ŽB jadre 
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 Popísaný spôsob zaťaženia je vyhodnotený pomocou globálneho extrému jednotlivých 

vodorovných výchyliek Ux , resp. Uy. Tento extrém je získaný lineárnou pružnostnou 

analýzou a preto hodnotu nie je možné považovať za konečnú. Vplyvom reologických zmien 

betónu v čase poklesne hodnota modulu pružnosti betónu, čo spôsobí zväčšenie hodnoty 

vodorovnej výchylky. Zmenu hodnoty je možné určiť nelineárnym výpočtom betónovej 

konštrukcie (časovo náročná výpočtová analýza). Ďalšia možnosť, ktorá je v praxi veľmi 

často uplatňovaná, je zväčšenie vodorovnej výchylky empirickým odhadom na základe 

skúseností. 

Po konzultácií s odborníkmi v oblasti dimenzovania betónových konštrukcií je pre 

riešený typ ŽB odporúčané zvýšenie výchylky v rozmedzí 1,5 až 2,5 násobku pôvodnej 

hodnoty. 

Posúdenie MSP pre monolitické železobetónové jadro podľa hodnôt uvedených na 

obrázku 3.4 je nasledovné:  

 
 

  
Obrázok 3.4 – Globálny extrém vodorovných výchyliek s účinkom od komunikačných priestorov, obálka 
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Pre porovnanie sú na obrázku 3.6 znázornené hodnoty maximálnych deformácii 

v prípade, ak do globálneho výpočtového modelu nezohľadníme tuhosť doskových 

konštrukcií schodiska. Obrázok 3.7 znázorňuje hodnoty maximálnych vodorovných výchyliek 

ŽB jadra bez uvažovania akéhokoľvek vnútorného stuženia, teda bez vplyvu doskových 

konštrukcií schodiska a prievlakov. 

Posúdenie MSP podľa obrázka 3.5 je nasledovné:  

 

 
 

Posúdenie MSP podľa obrázka 3.6 je nasledovné:  

 

 
 

  
 Záverom tohto jednoduchého porovnania je, že jadro je v pôvodnom návrhu 

dostatočné tuhé a teda zabezpečí bezpečný prenos vodorovných účinkov vetra na konštrukciu. 

Vzhľadom na viditeľné rezervy je v podrobnom posudku možné zmenšiť hrúbku ŽB jadra 

s ohľadom na MSÚ.  

 
Obrázok 3.4 – Globálny extrém vodorovných výchyliek bez účinku schodiskových dosiek, obálka 
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Obrázok 3.5 – Globálny extrém vodorovných výchyliek bez účinku komunikačného nosného systému, obálka 
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4 ROZBOR RIEŠENIA POVRCHOVEJ ÚPRAVY 

BETÓNOVÝCH POJAZDNÝCH PLÔCH 

Povrchová úprava pojazdných plôch v parkovacích objektoch má zabezpečiť ochranu 

hlavnej nosnej konštrukcie pred pôsobením olejov, olejových emulzií, pohonných látok, 

bežných prípravkov pre priemyselné čistenie a dezinfekciu, síranu hlinitého, síranu 

amónneho, koncentrovaného čpavku, chloridu sodného, fosforečnanu sodného, chloridu 

železitého, síranu meďnatého a ďalším. 

K dosiahnutiu vysokého stupňa bezpečnosti a kvality celej nosnej konštrukcie je potrebné 

prispôsobiť samotnú hlavnú konštrukciu, ktorou je spravidla nosná betónová doska. Zloženie 

betónovej zmesi tejto dosky, teda zvýšenie dávky cementu v betóne, nie je potrebné meniť, ak 

skúšaná vrstva je vystužená oceľovými vložkami, prípadne oceľovými zváranými sieťami 

s okami väčšími než 100/100 mm. Popísané vystuženie je potrebné navrhnúť v oboch na seba 

kolmých smeroch nad neutrálnou osou dosky, čo zabráni rozvíjaniu zmršťovacích trhlín 

a umožňuje zväčšiť veľkosť polí na kĺznej medzivrstve až na 200-násobok hrúbky vrstvy.   

4.1 Štrkové vrstvy na báze epoxidovej živice alebo polyuretánu 

Štrkové vrstvy na báze epoxidovej živice alebo polyuretánu sú v parkovacích objektoch 

používané vzhľadom na svoju overenú funkčnosť, predovšetkým pri voľbe systémov od 

spoľahlivých špecializovaných výrobcov. Povrchová úprava sa skladá z niekoľkých vrstiev, 

ktoré sa nanášajú sa cementobetónovú dosku konštrukcie podlahy pomocou stierky alebo 

strojovo. Pri dodržaní presného technologického postupu podľa výrobcu vykazujú vysokú 

viskozitu a v prípade potreby majú samonivelačnú schopnosť. [11] 

Práve technologický postup, správna voľba a prevedenie systému odvodnenia sú pre 

bezporuchovú prevádzku povrchových úprav rozhodujúce. Pre zaistenie dokonalej priľnavosti 

je potrebné, aby podklad vykazoval pri odtrhovej skúške pevnosť minimálne 1,5 MPa, čo 

zodpovedá triede betónu C25/30, lepšie však C30/37. Odtrhová pevnosť sa meria pomocou 

návrtu o priemere 100mm do hĺbky ½ najväčšieho zrna použitého v betóne. Dodržanie týchto 

hodnôt je u mladých betónov veľmi problematické vzhľadom na povrchovú štruktúru. Pri 

dokončovaní povrchu čerstvého betónu hladením, vibračnými lištami a podobnými úpravami 

dochádza ku koncentrácií jemných pevných súčastí zmesi pri hornom povrchu. Po zatvrdnutí 

sa v tejto malej vrstve vytvára hydroxid vápenatý vplyvom vysokej koncentrácie cementu, 
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pričom v reakcii s kyslíkom uhličitým zo vzduchu vzniká na povrchu úpravy hydrouhličitan 

vápenatý. Preto má táto malá vrstva nielen nižšiu pevnosť, ale procesom dôjde tiež k pomerne 

značnému uzavretiu otvorených pórov smerov k povrchu. Popísaná štrukturálna vlastnosť 

spôsobuje, že vrstva je neprípustná pre penetračné nátery alebo postreky tvoriace spojovací 

mostík pre pokladanie podlahovej úpravy. Túto vrstvu teda odstraňujeme v mocnosti o hrúbke 

max. 5 mm nasledujúcimi postupmi: 

·  bezprašné guličkovanie podkladu (Blastrac), 

·  odtryskávanie vysokotlakovou vodou, 

·  odtryskávanie tlakovým vzduchom s pevnými časticami, 

·  frézovanie + opracovanie tlakovým vzduchom alebo bezprašným guličkovaním. 

Popísaný technologický postup je prvým krokom pred aplikáciou systému vybraného 

výrobcu, pričom je zvyčajne zložený z týchto jednotlivých vrstiev: 

·  adhézny most, 

·  vodotesná membrána, 

·  obrusná vrstva + posyp, 

·  uzatváracia vrstva. 

Pretože k tvorbe hydrouhličitanu vápenatého pri reakcii tvrdnúceho cementu a kyslíku 

v jadre betónu dochádza vždy i po odstránení pôvodnej uzavretej vrstvičky, je potrebné 

zhotovenie spojovacieho mostu (penetrácie) najneskôr do 2 dní po ukončení prác na otvorení 

povrchu.  Ako adhézny most sú označované lepidlá na báze syntetických živíc s penetračnými 

zložkami, silikátové spojivá doplňované mikro-mletými kremičitými pieskami a ďalšie 

materiály bežne dostupné na trhu. Úlohou vodotesnej membrány je zabrániť prenikaniu 

kvapalín na nosnú konštrukciu a jej zloženie je definované konkrétnym výrobcom. Obrusná 

vrstva je povrchovou úpravou zhotovovanou na nosnej podkladovej vrstve podlahového 

systému. Tieto vrstvy sa najlepšie uskutočňujú pomocou tzv. posypovej metódy „čerstvé na 

čerstvé“. Ide o relatívne slabú vrstvu špeciálnej malty s vysokou odolnosťou proti oderu, 

obrusu alebo valivému zaťaženiu. Samotnou zložkou sú špeciálne stierky na báze silikátového 

spojiva, ktoré tvoria vysokohodnotný cement doplnený ďalšími aktivátormi tvrdnutia, 

prípadne zložkami znižujúcimi modul pružnosti. Plnivom je zvyčajne kremičitý piesok 

zloženej zrnitosti.  
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4.1.1 Vplyv povrchovej úpravy na statické posúdenie  

Vzhľadom na špecifickosť riešeného parkovacieho objektu, teda že je pojazdná 

konštrukcia vystavená priamym poveternostným podmienkam, striedaniu teplôt, bol pre 

parkovací objekt vybraný systém MasterSeal Traffic 2205 [17]. Dôležitú úlohu pri 

zabezpečení správneho fungovania systému zohráva riešenie odvodnenia pojazdnej plochy, 

ktorá je v spáde vzhľadom na dispozičné riešenie (železobetónová doska ako rotačná 

skrutková plocha s plynulým sklonom rozdielnym pre stúpanie a klesanie vozidla). Postačuje 

teda vytvoriť pôdorysný systém drážok pre odvodnenie rešpektujúci sklon ŽB dosky. Drážky 

budú vytvorené už pri samotnej betonáži nosnej ŽB dosky. Príklad ich pôdorysného 

rozloženia je znázornený na obrázku 4.1, pričom hĺbka drážky v betónovej doske je cca. 25 

mm.  

 
Obrázok 4.1 – Príklad pôdorysnej polohy drážok slúžiacich na odvodnenie parkovacieho objektu 

 
Technológia betónovania a vytvorenia odvodňovacích drážok v rámci betónovej dosky 

nie je predmetom tejto práce. Dôležitejšie je zohľadniť ich potrebu pri výpočte únosnosti 
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oceľobetónového prierezu. V pôvodnom návrhu je uvažovaná čistá hrúbka betónovej dosky 

pre výpočet spriahnutého prierezu tc= 100 mm. V predošlej kapitole je uvedená potreba 

odstránenia povrchovej vrstvičky betónového povrchu v maximálnej hrúbke 5 mm a tým 

zabezpečiť kvalitné prevedenie adhézneho mostíka. Pri výpočte oceľobetónového prierez by 

to znamenalo, že treba znížiť čistú hrúbku betónovej dosky o uvedené hodnoty a teda počítať 

s hodnotou: tc= 100 – 25 - 5 = 70 mm. Ďalším kritériom hrúbky dosky je však aj potreba 

zabezpečenia dostatočnej ochrany výstuže pred vplyvom korózie. Krytie výstuže podľa typu 

objektu musí splňovať stupeň vplyvu prostredia XF4.  

Na zabezpečenie uvedených požiadaviek je potrebné zvýšiť čistú hrúbku dosky, preto pri 

výpočte zaťaženia a pri  podrobných posudkoch oceľobetónových prierezov bude uvažovaná 

čistá hrúbka betónovej dosky tc= 90mm a na odvodňovacie drážky doplňujúca hrúbka 

betónovej dosky 30mm.     

 
Obrázok 4.2 – Detail riešenia odvodnenia 
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5 STATICKÝ VÝPOČET ROZHODUJÚCICH NOSNÝCH 

PRVKOV KONŠTRUKCIE A ŽB JADRA 

Táto časť práce je zameraná na vytvorenie ekonomicky prijateľného dispozičného riešenia 

nosného systému pri zachovaní pôvodnej úžitkovej a architektonickej hodnoty objektu. To 

znamená, že bude dodržané geometrické umiestnenie oceľobetónových stĺpov, 

železobetónového jadra a teda aj poloha prievlakov. Optimalizácia prebehne návrhom nového 

pôdorysného rozmiestnenia oceľových strešných a oceľobetónových stropných nosníkov. Aby 

bolo dosiahnuté ekonomické využitie prierezu, budú vzhľadom na MSÚ s MSP upravené ich 

dimenzie. Vzhľadom na fakt montážneho hľadiska – betónovanie stropnej konštrukcie, je 

v kapitole 5.2 popísaný postup riešenia montážneho zavetrenia stropných nosníkov. 

Hodnoty prierezových charakteristík oceľových profilov a trapézových plechov vo 

výpočtoch sú totožné so zdrojmi podľa  [16], [13]. Statické výpočty jednotlivých nosných 

prvkov zodpovedajú normovým postupom a zásadám podľa [7], [8], [6]. 

5.1 Strešná konštrukcia 

Roznos ostáva zachovaný podľa bodu 3.1.1. Všetky spoje: stropný nosník–prievlak, 

prievlak–oceľobetónový stĺp, resp. železobetónové jadro sú kĺbové. 

 

Obrázok 5.1 – Poloha posudzovaných nosných prvkov v konštrukcii a rozloženie strešných oblastí 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

64 
 

5.1.1 Statický posudok samonosného trapézového plechu nad 8.NP 

·Statická schéma ·Navrh: trapézový plech TR 50/260/1,00 - pozitívna poloha
Prierezové charakteristiky vybraného prierezu

t= 1,00 mm

m= 10,74 kg/m
2

Ag= 1304 mm
2

Iy,g= 451807 mm
4

Wy,eff
+
= 14542 mm

3

Wy,eff
-
= 14801 mm

3

·Zaťažovací stav LC1, LC2 Iy,eff
+
= 429189 mm

4

Iy,eff
-
= 446817 mm

4

fy,p= 320 MPa

Geometrické parametre vybraného prierezu
at= 260,0 mm

·Zaťažovací stav LC3 bt= 41,0 mm
ct= 50,0 mm
ht= 48,0 mm

pozn.: miesto kĺbu predstavuje miesto 
stykovania t. p. vzhľadom na dodávané 
skladobné dĺžky

pozn.: podpory tvoria oceľové stropné 
nosníky

·Zaťažovací stav LC4 Zaťaženie
pozn.: podľa prílohy č. 1 ·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - minimálne stále zaťaženie
LC2 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC3 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh naviaty
LC5 - náhodilé zaťaženie, vietor sanie

·Zaťažovacie stavy vstupujú do kombinácií
·Zaťažovací stav LC5 montážny stav - LC1, LC5

prevádzkový stav - LC1, LC2, LC3, LC4, LC5
pozn.: hodnoty zaťaženia skladbou strešnej konštrukcie  
sú totožné s hodnotami uvedenými v tabuľke 3.1. 
Zmena nastane len pri hodnote minimálne stáleho 
zaťaženia, teda pri hodnote vlastnej tiaže trapézového 
plechu.

pozn.: použité najväčšie možné sanie 
vetru na 1m´ trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2

 

M Ed M pl,Rd δ δ LIM

1,99 kNm 4,65 kNm 10,85 mm 11,94 mm

Posúdenie MSÚ

VYHOVUJE MSÚ

Posúdenie MSP

VYHOVUJE MSP

Tabuľka 5.1.: Posúdenie trapézového plechu nad 8.NP
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·Vnútorné sily pre MSÚ Posúdenie MSÚ a MSP
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.1 

pozn: použité vzťahy (1), (2)

pozn.: δ LIM =l POLE /180

Záver

pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.1.1 

·Navrhnutý trapézový plech TR 50/260/0,75 plniaci funkciu 
strateného debnenia a vyhovuje vzhľadom na uvažované 
zaťaženie a namáhanie požiadavkám MSÚ a MSP počas celej 
doby realizácie betónovej dosky

pozn.: rozhoduje kombinácia COP6: 1,35 
. (LC1 + LC2) + 1,5 . LC4

 

 

5.1.2 Statický posudok strešného oceľového nosníka nad 8.NP 

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa
fyD = 235 MPa

profil: IPE270
b = 135 mm

·Zaťažovací stav LC2, LC3 h = 270 mm
r1 = 15 mm

A = 4594 mm
2

Av,z = 2214 mm
2

Iy = 5,97E+7 mm
4

·Zaťažovací stav LC4 Wpl,y = 4,84E+5 mm
3

Wel,y = 4,29E+5 mm
3

iy = 112,30 mm

Iz = 4,20E+6 mm
4

iz = 30,20 mm

·Zaťažovací stav LC5 It = 1,59E+5 mm
4

Iw = 7,1E+10 mm
6

d= 219,60 mm

tw = 6,60 mm
tf = 10,20 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn.: vo výpočte použité najväčšie 
možné sanie vetru na stropný nosník 
podľa prílohy č. 2

·Statická schéma Návrh prierezu
pozn.: podpory tvoria oceľové 
prievlaky, resp. oceľové stĺpy

 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

66 
 

·Priehyb - str. nosník - mont. stav Zaťaženie
pozn.: získané soft. SCIA ·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - vlastná tiaž strešmého nosníka
LC2 - minimálné stále zaťaženie
LC3 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC5 - náhodilé zaťaženie, vietor - sanie

·Zaťažovacie stavy vstupujú do kombinácií
montážny stav - LC1, LC4
prevádzkový stav - LC1, LC2, LC3, LC4, LC5

pozn.: rozhoduje kombinácia LC1 +  LC2 
+ LC5

 

Tabuľka 5.2: Stále zaťaženie na strešný nosník nad 8.NP

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ
[kN/m

]

γ

[ kN/m 3

]

g k

[kN/m ]

g d

[kN/m ]

2,110 - 0,05 - 0,106 0,142

2,110 0,060 - 0,90 0,114 0,154

2,110 - 0,11 - 0,227 0,306

- - - - * *

0,446 0,602
pozn: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

IPE270 *

Σ=

Hydroizolačná fólia 
z PVC-P

2,11 . 0,05

Minerálna vlna 
Nobasil FKL

2,11 . 0,06 . 0,9

Trapézový plech TR 
50/260/1,00

2,11 . 0,107

výpočet

 

Posúdenie MSÚ a MSP

pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.3 

pozn.: získané soft. SCIA pozn: použité vzťahy (3), (4), (5), (6)

pozn.: δ LIM =L/250

Záver
·Navrhnutý oceľový profil IPE 270 vyhovuje požiadavkám 
MSÚ a MSP v montážnom (minimálne stále zaťaženie + 
maximálne sanie na strešnej konštrukcii) aj prevádzkovom 
stave vzhľadom na uvažované zaťaženie a namáhanie.

·Ohybové momenty, posúvajúce sily - 
obálka

pozn.: rozhoduje kombinácia COM17:
1,0 . LC1 + 1,0 . LC2 + 1,5 . LC5 

pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.1.2 
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δ δ LIM M Ed M pl,a,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

-8,0 mm 34,7 mm 87,39 kN 113,74 kNm 30,68 kN 61,36 kN 300,39 kN

Tabuľka 5.3.: Posúdenie strešného oceľového nosníka nad 8.NP

VYHOVUJE MSP VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ

 

5.1.3 Statický posudok prievlaku nad 8.NP 

·Statická schéma Návrh prierezu
fy = 235,00 MPa
fu = 360,00 MPa

fyD = 235 MPa
profil: 2x IPE300

b = 150 mm
h = 300 mm
r1 = 15 mm

·Zaťažovací stav LC2 A = 10762 mm
2

Av,z = 5136 mm
2

Iy = 1,67E+8 mm
4

Wpl,y = 1,26E+6 mm
3

Wel,y = 1,12E+6 mm
3

·Zaťažovací stav LC4 iy = 124,60 mm
pozn.: podľa prílohy č. 1 Iz = 7,68E+7 mm

4

iz = 84,00 mm
It = 3,66E+5 mm

4

Iw = 1,3E+12 mm
6

d= 248,60 mm
·Zaťažovací stav LC5 tw = 7,10 mm
pozn.: podľa prílohy č. 1 tf = 10,70 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb
→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn: podpory tvoria oceľové stĺpy, 
resp. železobetónové jadro

·Zaťažovací stav LC5 ·Zaťaženie
·Spojité zaťaženie
·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - vlastná tiaž strešného prievlaku

LC2 - minimálné stále zaťaženie
LC3 - zvyšok stáleho zaťaženia
LC4 - náhodilé zaťaženie, sneh
LC5 - náhodilé zaťaženie, sneh naviaty
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor - sanie

pozn.: vo výpočte použité najväčšie 
možné sánie vetru na prievlak podľa 
prílohy č. 2
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Tabuľka 5.4.: Zaťaženie na prievlak nad 8.NP
Min. 
stále 
zaťaž.

R k,i

g k,IPE

0,36

g k,min g k,dopl. s k,1 s k,3 w
F-,up

w
H-

0,23 0,22 0,80 5,20 -2,430 -0,88
min 4780 2,00 2,81 1,05 3,82 3,82 -11,60 -

1 8675 1,74 7,28 4,02 14,64 14,64 -44,41 -
max 7545 2,00 6,33 3,49 12,74 12,74 -19,41 -

2 6415 2,35 5,53 3,11 11,34 11,53 - -14,68
3 5175 2,91 4,75 2,95 10,76 25,56 - -11,84
4 3782 3,98 3,41 1,98 7,20 36,90 - -4,33

Ozn. 
stropn.
nosníka

∆
[mm]

L
[mm]

α 
[º]

Zvyšok. 
stáleho 
zaťaž.

R k,i

[kN]

263

Náhod. 
zaťaž.
- sneh

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

-sneh n.

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

- vietor

R k,i

[kN]

Náhod. 
zaťaž.

- vietor

R k,i

[kN]

 

δ δ LIM M Ed M pl,a,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

17,2 mm 21,7 mm 144,66 kN 239,5 kNm 61,18 kN 122,36 kN 479,77 kN
VYHOVUJE MSP VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ

Tabuľka 5.5.: Posúdenie oceľového prievlaku nad 8.NP

 

·Priehyb - prievlak - obálka Posúdenie MSÚ a MSP
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.5 

pozn: použité vzťahy (3), (4), (5), (6)

pozn.: δ LIM =L/400

Posúdenie - MSÚ, strata stability s vplyvom klopenia
·Súčiniteľ klopenia
koeficienty

αLT= 0,34

κz= 1,00

pozn.: rozhoduje kombinácia CO2: LC1 
+ LC2 + LC3 + LC5 pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 

posudzovania podľa kapitoly 3.1.3 

(Valcované I prierezy, h/b>2 t.j krivka 
klopenia b)
(umožnené natočenie prierezu na 
oboch koncoch úseku okolo osi 
menšej tuhosti)

C1,0= 1,00 (viď tabuľka NB. 3.1)
C1,1= 1,00 (viď tabuľka NB. 3.1)

C2= 0,0 (viď tabuľka NB. 3.1)
C3= 1,0 (viď tabuľka NB. 3.1)  
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L= 2600 mm
κw= 1,00 (žiadne účinné bremeno deplanácie)
zg= 0 mm
zj= 0 mm

bezrozmerný parameter krútenia:
Iw= 1,3E+12 mm

6

It= 3,66E+5 mm
4

(31)

κwt= 3,61
κwt= 3,61 > 1,0 =>
C1= 1,00 (viď výpočet - tabuľka NB. 3.1)

t

w

w
wt IG

IE

L .

.

.κ

π
κ =

bezrozmerný parameter nesymetrického prierezu

pozn.: získané soft. SCIA (32)

μcr= 3,74

Iz= 7,68E+7 mm
4

(33)

Mcr= 3125,93 kNm
súčiniteľ klopenia

Wpl,y = 1,26E+6 mm
3

(34)

λLT
---

= 0,307

pružný kritický moment pri strate priečnej a torznej 
stability

·Ohybové momenty, posúvajúce sily - 
obálka

pozn.: rozhoduje kombinácia CO18:
1,35 . (LC1 + LC2 + LC3) + 1,5 .LC5 
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(35)

øLT= 0,57

(36)

χLT= 0,96

( )[ ]2
2,0.1.5,0 LTLTLTLT λλαφ +−+=

22

1

LTLTLT

LT

λφφ
χ

−+

=

·Posúdenie

pozn.: získané soft. SCIA (37)

Mb,Rd= 284,14
Mb,Rd= 284,14 > MEd= 145,41

→ VYHOVUJE MSÚ

Záver

·Ohybové momenty, posúvajúce sily - 
obálka

pozn.: rozhoduje kombinácia CO18:
1,35 . (LC1 + LC2 + LC3) + 1,5 .LC5 

·Navrhnutý oceľový profil IPE 360 vyhovuje požiadavkám 
MSÚ a MSP v montážnom (minimálne stále zaťaženie + 
maximálne sanie na strešnej konštrukcii) aj prevádzkovom 
stave vzhľadom na uvažované zaťaženie a namáhanie.

1

,
,

..

M

yyplLT
RDb

fW
M

γ

χ
=

 

 

5.2 Statický posudok oceľobetónovej stropnej konštrukcie 

Roznos ostáva zachovaný podľa bodu 3.2. Všetky spoje: stropný nosník–prievlak, 

prievlak–oceľobetónový stĺp, resp. železobetónové jadro, sú kĺbové. Vzhľadom na tento fakt 

je nutné pre montážny stav riešiť prenos účinku vodorovných síl vznikajúcich pri betonáži 

a vplyvom pôsobenia zvyšných zložiek zaťaženia. To bude zabezpečovať systém montážneho 

zavetrenia stropnej konštrukcie, ktoré je navrhnuté pri spodnej hrane prievlakov. Aby bol 

zohľadnený ekonomický faktor pri výstavbe, bude montážne zavetrenie umiestnené vždy 

maximálne na 3 pracovných úsekoch. Schematický postup umiestnenia montážneho 

zavetrenia a úseky, na ktorých bude prebiehať betonáž železobetónovej dosky stropnej 

konštrukcie, je znázornený na obrázku č. 5.2. Šípky vyjadrujú smer postupu betonárskych 

prác. 
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Obrázok 5.2 – Umiestnenie montážneho zavetrenia počas procesu betónovania SNK   

5.2.1 Statický posudok trapézového plechu ako strateného debnenia 

Obr.: Statická schéma Návrh prierezu
·Návrhujem trapézový plech TR 50/260/1,25 - pozitívna poloha
Prierezové chrakteristiky vybraného prierezu

t= 1,25 mm

m= 14,26 kg/m2

Ag= 1730 mm2

Iy,g= 599425 mm4

Wy,eff
+= 19507 mm3

Obr.: Geometria trapézového plechu Wy,eff
-= 19941 mm3

Iy,eff
+= 599425 mm4

Iy,eff
-= 599425 mm4

fy,p= 320 MPa

pozn: podpory tvoria oceľové stropné 
nosníky
pozn: miesto kĺbu predstavuje miesto 
stykovanie t. p. vzhľadom na dodávané 
skladebné dĺžky
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·Zaťažovací stav LC3 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - stále zaťaženie

LC2 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC4 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: použitý najväčší možný tlak vetra 
na 1m  ́trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2

·Zaťažovací stav LC2
·Zaťaženie

·zrovnávacia hrúbka rebier ts

pozn: použitý vzťah (7)

ts= 16,58 mm

·Zaťažovací stav LC3 ·čistá hrúbka betónovej dosky

tc= 70 mm

·Zaťažovací stav LC3 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - stále zaťaženie

LC2 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC4 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: použitý najväčší možný tlak vetra 
na 1m  ́trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2

 

Tabuľka 5.6.: Stále zaťaženie na trapézový plech - montážny stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

1,000 0,030 - 26,00 0,780 1,053

1,000 0,090 - 26,00 2,340 3,159
1,000 0,017 - 26,00 0,431 0,582

- - 0,14 - 0,143 0,193
3,694 4,986

výpočet

Betón 1 . 0,09 . 26

Betón - vrstva 
odvodenenie

1 . 0,03 . 26

Betón - zarovnanie 1 . 0,017 . 26
Trapézový plech 1,0 .0,14

Σ=

 

·Vnútorné sily pre MSÚ Posúdenie MSÚ a MSP - montážný stav - ohyb
pozn.: získane soft. SCIA pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.7 

pozn: použité vzťahy (1), (2)

pozn.: δ LIM =l POLE /180

pozn.: rozhoduje kombinácia pre MSP CO1: LC1

pozn.: rozhoduje kombinácia pre MSÚ CO3:
1,35 . LC1 + 1,5 . LC2 + 1,5 .LC4

pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.1 
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Tabuľka 5.7.: Posúdenie trapézového plechu - montažny stav

M Ed M pl,Rd δ δ LIM 1/10.h c

-5,5 kNm 6,24 kNm 8,50 mm 14,44 mm  9,00 mm

Posúdenie MSÚ Posúdenie MSP

VYHOVUJE MSÚ
VYHOVUJE MSP; netreba 
uvažovať vplyv rybníkového 

efektu.

 

·Vnútorné sily pre MSP Záver
pozn.: získane soft. SCIA ·Navrhnutý trapézovy plech TR 50/260/1,25 plniaci funkciu 

strateného debnenia vyhovuje vzhladom na uvažované zaťaženie 
a namáhanie požiadavkám MSÚ a MSP počas celej doby 
realizácie betónovej dosky

 

 

5.2.2 Statický posudok vystuženia železobetónovej dosky 

Obr.: Statická schéma Návrh prierezu
·charakteristiky betónu
pozn.: použitý betón triedy C30/37

tc= 90,00 mm

·Zaťažovací stav LC1 fck= 30,00 MPa

γc= 1,50

fcd= 20,00 MPa

·charakteristiky betonárskej výstuže
pozn.: použitá trieda ocele B500B

·Zaťažovací stav LC2 fyk,s= 500 MPa

As= 0 mm2
pozn. nevystužené

γM0= 1,15

fyd,s= 434,78 MPa
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·Zaťažovací stav LC3 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - stále zaťaženie

LC2 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC3 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC4 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC5 - náhodilé zaťaženie, doprava

·Zaťažovací stav LC4 LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor
pozn.: doska plní nosnú fukciu až v prevádzkovom stave

Zaťaženie
pozn.: zaťaženie počítané na 1m  ́dosky podľa obrázka  5.2

 

·Zaťažovací stav LC3 ·Prehľad zaťažovacích stavou
pozn.: LC1 - stále zaťaženie

LC2 - náhodile zaťaženie, doprava
LC3 - náhodile zaťaženie, doprava
LC4 - náhodile zaťaženie, doprava
LC5 - náhodile zaťaženie, doprava

·Zaťažovací stav LC4 LC6 - náhodile zaťaženie, vietor
pozn.: doska plní nosnú fukciu až v prevoznom stave

Zaťaženie
pozn.: zaťaženie počítane na 1m´ dosky podľa obrázka  5.2

 

Tabuľka 5.8.: Stále zaťaženie na žb. dosku - prevázdkový stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

1,000 0,050 - 5,00 0,250 0,338

1,000 0,030 - 25,00 0,750 1,013

1,000 0,090 - 25,00 2,250 3,038
1,000 0,017 - 25,00 0,425 0,574
1,000 0,143 0,14 - 0,143 0,193

3,818 5,154
pozn: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

výpočet

Povr. úprava - 
MasterSeal Traffic

1 . 0,05 . 5

Betón - vrsva 
odvodenenie

1 . 0,03 . 25

Betón 1 . 0,09 . 25

Σ=

Betón - zarovnanie 1 . 0,017 . 25
Trapézový plech 1 . 0,1426

 

·Zaťažovací stav LC5 ·Náhodilé zaťaženie

qk= 2,5 . 1,0 . 1,3

qk= 3,25 kN/m
2

pozn.: kategória dopravných plôch F => qk= 2,5 kN/m2; 

Qk= 20,0kN
pozn.: účinok rozjazdových a brzdných sil vozidiel počítaný ako 
navýšenie náhodilého zaťaženia o 30%
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Posúdenie MSÚ - ohyb
·Zaťažovací stav LC6

pozn.: posúdenie žb. dosky je prevedné v tabuľke 5.9 
pozn.: trieda konštrukcie S4; trieda prostredia XF4

pozn: použité vzťahy

·Vnútorné sily pre MSÚ (38)
pozn.: získane soft. SCIA

(39)

(40)

(41)

pozn.: použitý najväčší možný tlak vetra 
na 1m  ́trapézového plechu podľa 
prílohy č. 2

pozn.: posúdenie, výpočty sú uvedené podľa zásad 
ČSN EN 1992-1-1

pozn.: rozhoduje kombinácia pre výstuž pri spodnom povrchu 
CO10: 1,35 . LC1 + 1,5 . LC3 + 0,9 . LC6
pozn.: rozhoduje kombinácia pre výstuž pri hornom povrchu 
CO9: 1,35 . LC1 + 1,5 . LC2 + 0,9 . LC6

1
, ..9,0 df

M
a

yd

ED
reqs =

reqs

Ws
NUT a

bd
s

,

2

.4

..π
=

µ...8,0 cdw

s

fb

F
x =

).4,0.( 1 xdFM sRd −=

 

Ø a S,SKUT F s h D x M ED M RD

8,0 mm 201,0 mm2 87,39 kN 90,00 mm 5,46 mm 4,10 kNm 6,98 kNm

VYHOVUJE MSÚ - OHYB

Tabuľka 5.9.: Posúdenie ŽB. dosky - výstúž pri dolnom povrchu

 

Ø a S,SKUT F s h D x M ED M RD

8,0 mm 502,65 mm2 218,55 kN 90,00 mm 13,66 mm 6,50 kNm 9,92 kNm
VYHOVUJE MSÚ - OHYB

Tabuľka 5.10.: Posúdenie ŽB. dosky - výstúž pri hornom povrchu

 

·Detail navrhnutého vystuženia ·konštrukčné zásady
pozn: použité vzťahy

(42)

(43)

(44)

yd
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=
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(45)

(46)

(47)

(47)

(48)

Záver
Pre dané zaťaženie a namáhanie vyhovuje doska hr. 90mm,  

betón C30/37, výstuž B500B, krytie výstuže cNOM= 35mm, 

kotvenie a preloženie v mieste maximálneho namáhania 

lb,rqd= 400mm, kotvenie v mieste minimálneho namáhania lb,min= 

120mm. Schéma vystuženia je súčasťou statického výpočtu.

cs Aa .04,0max, =
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os 250
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ζ BAL ζ a s,skut a s,min a s,max s os,skut s os,max s sv,min s sv,min

0,617 0,067 201 mm2 123 mm2 3 600 mm2 180 mm 180 mm 21 mm 80 mm
VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE

Tabuľka 5.10.: Konštrukčné zásady ŽB. dosky - výstúž pri dolnom povrchu

 

ζ BAL ζ a s,skut a s,min a s,max s os,skut s os,max s sv,min s sv,min

0,617 0,268 503 mm2 77 mm2 3 600 mm2 100 mm 180 mm 21 mm 92 mm

Tabuľka 5.11.: Konštrukčné zásady ŽB. dosky - výstúž pri hornom povrchu

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE
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5.2.3 Statický posudok oceľobetónového stropného nosníka 

·Statická schéma pre nosník S.n. max ·Návrh prierezu

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa

fyD = 235 MPa

profil: IPE300
b = 150 mm

·Statická schéma pre nosník S.n. 1 h = 300 mm
r1 = 15 mm

A = 5381 mm2

Av,z = 2568 mm2

Iy = 8,36E+7 mm4

·Zaťažovací stav LC2 pre S.n max Wpl,y = 6,28E+5 mm3

Wel,y = 5,57E+5 mm3

iy = 124,60 mm

Iz = 6,04E+6 mm4

iz = 33,50 mm

It  = 2,01E+5 mm4

Iw = 1,3E+11 mm6

pozn.: získané soft. SCIA d= 248,60 mm

tw = 7,10 mm

tf = 10,70 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb
→ VYHOVUJE TRIEDE 1

pozn: podpory tvoria oceľové prievlaky, 
resp. oceľové stĺpy

pozn: podpory tvoria oceľové prievlaky, 
resp. oceľové stĺpy

·Priehyb - stropný nosník max 
LC1 + LC2 + vplyv rybníkového efektu

 
·Zaťaženie
·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: získané soft. SCIA pozn.: LC1 - vlastná tiaž stropného nosníka
LC2 - stále zaťaženie - montážný stav (betónovanie)
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor - tlak

pozn.: stropný nosník S.n. 1  má zaťažovaciu šírku
b =1,615m ; princíp výpočtu vnútorných sil je rovnaký ako pre 
stropný nosník S.n.max

·Priehyb - stropný nosník 1 
LC1 + LC2 + vplyv rybníkového efektu
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Tabuľka 5.12: Stále zaťaženie na stropný nosník 2.NP - 8.NP - montážný stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

2,100 0,030 - 26,00 1,638 2,211

2,100 0,090 - 26,00 4,914 6,634
2,100 0,017 - 26,00 0,905 1,222
2,100 - 0,14 - 0,299 0,404

- - 0,54 - * *
7,757 10,471

pozn: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programom SCIA

Trapézový plech 2,1 . 0,143
IPE300 *

Σ=

výpočet

Betón 2,1 . 0,09 . 26
Betón - zarovnanie 2,1 . 0,017 . 26

Betón - vrstva 
odvodnenie

2,1 . 0,03 . 26

 

 

Posúdenie MSÚ a MSP
pozn.: posúdenie je urobené v tabuľke 5.13 

pozn.: získané soft. SCIA pozn: použité vzťahy (3), (4), (5), (6)

pozn.: δ LIM =L/250

pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.2 

·Ohybové momenty, posúvajúce sily pre 
S.n. 1  - obálka 

pozn.: rozhoduje kombinácia CO3:
1,35 .(LC1 + LC2) + 1,5 . LC3 + 1,5 . 
LC4)

 

S.n. δ δ LIM M Ed M pl,a,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

1. -23,0 mm 31,2 mm 138,14 kN 68,12 kN 136,24 kN
max. -31,1 mm 34,8 mm 87,39 kN 56,37 kN 112,74 kN

Tabuľka 5.13.: Posúdenie stropného oceľového nosníka 2.NP - 8.NP

147,67 kNm 348,42 kN

VYHOVUJE MSP VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ
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NÁVRH OCEĽOVÉHO NOSNÍKA - PREVÁDZKOVÝ STAV
Zaťaženie

pozn.: získané soft. SCIA

·Náhodilé zaťaženie

qk= 2,5 . 2,1 . 1,3

qk= 6,83 kN/m2

·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - vlastná tiaž prierezu

LC4 - stále zaťaženie - prevádzkový stav
LC5 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC6 - náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: kategória dopravných plôch F => qk= 2,5 kN/m2; Qk= 

20,0kN
pozn.: účinok rozjazdových a brzdných síl vozidiel počítaný 
ako navýšenie náhodilého zaťaženia o 30%

pozn.: stropný  nosník S.n. 1  má zaťažovaciu šírku
b =1,615m ; stropný nosník S.n. max má zaťažovaciu šírku 
b= 2,1m ; princíp výpočtu vnútorných síl je rovnaký ako v bode 
3.2.2 s ohľadom na nové zaťažovacie šírky a zvýšenú hodnotu 
stáleho zaťaženia v prevádzkovom stave

·Ohybové momenty, posúvajúce sily - 
obálka pre S.n. max

pozn.: rozhoduje kombinácia CO4:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 . LC5 + 
+ 0,9 . LC6

 

Tabuľka 5.14: Stále zaťaženie na stropný nosník 2.NP - 8.NP - montážný stav

MATERIÁL
šírka
[m]

výška
[m]

γ

[kN/m2]

γ

[kN/m3]

g k

[kN/m]

g d

[kN/m]

2,100 0,050 - 5,00 0,525 0,709

2,100 0,030 - 25,00 1,575 2,126

2,100 0,090 - 25,00 4,725 6,379
2,100 0,017 - 25,00 0,870 1,175
2,100 0,016 - 25,00 0,845 1,141
2,100 - 0,14 - 0,299 0,404

- - - - * *
2,100 - 0,50 - 1,050 1,418

9,890 13,352
pozn: * tiaž počítaná v zaťažovacom stave LC1 programu SCIA

2,1 . 0,03 . 25

2,1 . 0,05 . 5

*

Betón - vrsva 
odvodenenie

Povr. úprava - 
MasterSeal Traffic

IPE300

výpočet

2,1 . 0,09 . 25
Betón - zarovnanie 2,1 . 0,017 . 25

Trapézový plech 2,1 . 0,1426
2,1 . 0,016 . 25

Σ=

Betón- ryb. e; 0,7.δ

Rezerva TZB 2,1 . 0,5

Betón

 

Posúdenie oceľobetónového prierezu MSÚ a MSP
pozn.: posúdenie je urobené v tabuľke 5.14 
pozn: použité vzťahy (13), (14), (15), (16), (17), 
pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.2  
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·Detialy návrhu spriahnutia SPRIAHNUTIE
pozn.: navrhnuté spriahovacie tŕne, typ SD
pozn.: posúdenie je urobené v tabuľke 5.15 
pozn: použité vzťahy (6), (8), (9), (10), (12), (18), (19), (20)

·Chrakteristiky spriahovacích prostriedkov
d= 19 mm

hsc= 90 mm

fu= 450 MPa pozn.: oceľ St 37-3K

γV= 1,25

·Chrakteristiky betónu

Ecm= 32000 MPa

fck= 30,00 MPa

γc= 1,50

pozn.: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.2 

 

S.n. beff x M Ed M pl,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

1. 1 615 mm 46,1 mm 234,37 kN 335,06 kNm 107,66 kN 215,32 kN
max. 1 950 mm 38,1 mm 192,13 kN 340,07 kNm 98,47 kN 196,94 kN

Tabuľka 5.14.: Posúdenie stropného oceľobetónového nosníka 2.NP - 8.NP

348,42 kN

VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ

 

S.n. P Rk P Rd k t,MAX P Rk,r N cf n f n mozne n návrh η min η

1. 32 ks 32 ks 1,16
max. 30 ks 30 ks 1,16

VYHOVUJE - PLNÉ SPRIAHNUTIE

102 kN 82 kN 0,60 49 kN 1264 kN 26 ks 0,40

Tabuľka 5.15.: Spriahnutie - stropné oceľobetónové nosníky 2.NP - 8.NP

 

MSP - OCEĽOBETÓNOVÝ PRIEREZ
·Geometria prierezu ·Charakteristiky oceľového nosníka

Ea= 210000 MPa

fy= 235,00 Mpa

ha= 288,00 mm

Aa= 5381,0 mm2

Ia= 8,36E+7 mm
4

·Charakteristiky betónu

tc= 90,00 mm

Ecm= 32000 MPa

beff= 1950 mm  
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·Účinný modul pružnosti betónu

E´c= Ecm / 2

E´c= 16000 MPa

·Pracovný súčiniteľ
n= Ea / E´c
n= 13,13 MPa

·Poloha ťažiskovej osi

(50)

x= 114,7 mm
·Vzdialenosti ťažiskových osí

za= 173,3 mm

zc= 69,7 mm

·Moment zotrvačnosti ideálného prierezu

(51)

Ii= 3,10E+8 mm4

effca

c
effcaa

bt
n

A

t
bt

n
hA

x
..

1
2

...
1

.

+

+
=









+++=

232 ....
12

1
.

1
. ceffcceffaaai zbttb

n
zAII

Overenie pružného pôsobenia v MSP

L= 7800,00 mm
·Zaťaženie pri betónovaní

pk,mon.= 0,42 + 8,64

pk,mon.= 9,06 kN/m

MEk,mon.= 1/8 x pk,mon. x L
2

MEk,mon.= 68,88 kNm

pozn.: podrobne počítané pre S.n. max , vypočítané hodnoty pre 
S.n. 1  sú uvedené v tabuľke 5.16

·Zvyšok stáleho zaťaženia + premenné zaťaženie

pk,prov.= 0,42 + 9,89 - 8,64 + 6,83

pk,prov.= 8,50 kN/m

MEk,prov.= 1/8 x pk,prov. x L
2

MEk,prov.= 64,65 kNm

·Napätie v dolných vláknach oceľového nosníka

Wa,el,y.= 5,57E+5 mm3

zd= 323,3 mm

(52)

σa= 191,06 MPa

σa= 191,06 < fy= 235,00

→ VYHOVUJE - PRUŽNÉ PÔSOBENIE
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·Napätie v horných vláknach oceľového nosníka
n= 13,13

zh= 114,7 mm

fck= 30,0 MPa

(53)

σh= 1,82 MPa

σh= 1,82 < 0,85*fck= 25,50

→ VYHOVUJE - PRUŽNE PÔSOBENIE

Priehyb od premenného zaťaženia

qk= 6,8 kN/m

E= 210000 MPa

(54)

δ2= 5,05 mm

·limitný priehyb L/250
L= 7800,00 mm

δ2= 5,05 > δLIM= 31,20

→ VYHOVUJE MSP

pozn.: podrobne počítané pre S.n. max , vypočítané hodnoty pre 
S.n. 1  sú uvedené v tabuľke 5.16
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S.n. I i σ a f y σ h 0,85 . f ck δ 2 δ LIM

1. 2,97 . 108 mm4 189 MPa 235 MPa 2,1 MPa 25,5 MPa 4,1 mm 35 mm

max. 3,10 . 108 mm4 194 MPa 235 MPa 1,9 MPa 25,5 MPa 5,1 mm 31 mm

Tabuľka 5.16.: MSP - stropné oceľobetónové nosníky 2.NP - 8.NP

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE

 

·Priehyb - S.n. max  pre LC5 Vplyv čiastočného spriahnutia na MSP
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: overenie správnosti vypočítaného priehybu pre S.n. max

Ia= 8,36E+7 mm4

Ii= 3,10E+8 mm4

n= 30

nf= 26

(55)

δa= 18,75 mm

pozn.: numericky počítaná hodnota priehybu oceľového nosníka 
a hodnota podľa softwaru SCIA sa zhodujú

a

i
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·Vplyv čiastočného spriahnutia

pozn.: použitý vzťah

(56)

δ2,cel.= 4,38 mm

δ2,cel.= 4,38 > δLIM= 31,20

→ VYHOVUJE MSP

Záver
·Stropné nosníky IPE 300 sú kĺbovo uložené k prievlaku. Na 
nosník budú cez trapézový plech v dvoch radách privarené 
spriahovacie tŕne v osovej vzdialenosti á 260mm. Navrhnutý 
profil IPE 300 vzhľadom na dané rozpätie a zaťaženie 
spoľahlivo vyhovuje požiadavkám MSÚ ako v montážnom tak po 
plnom spriahnutí aj v prevádzkovom stave. Priehyby od 
premenného zaťaženia v prevádzkovom stave sú v doporučených 
toleraciách MSP.

pozn.: nie je nutné počítať, stropné nosníky splňujú podmienku 
plného spriahnutia
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5.2.4 Statický posudok oceľobetónového prievlaku 

·Statická schéma Návrh prierezu
fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa

fyD = 235 MPa

profil: IPE400

b = 180 mm

h = 400 mm
r1 = 21 mm

A = 8446 mm2

Av,z = 4269 mm2

Iy = 2,31E+8 mm4

Wpl,y = 1,31E+6 mm3

Wel,y = 1,16E+6 mm3

iy = 165,50 mm

pozn.: podpory tvoria oceľové stĺpy, 
resp. železobetónové jadro

·Detail výpočtu náhodilého zaťaženia 
pri betonáži

·Zaťažovací stav LC2 Iz = 1,32E+7 mm4

iz = 39,50 mm

It  = 5,11E+5 mm4

Iw = 4,9E+11 mm6

d= 331,00 mm

·Zaťažovací stav LC3 tw = 8,60 mm

tf = 13,50 mm

·Zatriedenie prierezu - ohyb

→ VYHOVUJE TRIEDE 1

·Priehyb Zaťaženie
pozn.: kombinácia LC1 + LC2 ·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: LC1 - vlastná tiaž prierezu

LC2 - stále zaťaženie - montážny stav (betonáž)
LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní
LC9 - náhodilé zaťaženie, vietor - tlak
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Posúdenie MSÚ a MSP
pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.18 

pozn.: získané soft. SCIA pozn.: použité vzťahy (3), (4), (5), (6)

pozn.: δ LIM=L/400

Posúdenie - MSÚ, strata stability s vplyvom klopenia
pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.19 
pozn.: použité vzťahy (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37)

pozn.: rozhoduje kombinácia CO3:
1,35 .(LC1 + LC2) + 1,5 . (LC3 + LC4)

·Ohybové momenty, posúvajúce sily 

pozn.: postup, hodnoty vnútorných síl a posudok sú založené 
na princípe posudzovania podľa kapitoly 3.2.3 

pozn.: postup a hodnoty vnútorných síl sú založené na 
princípe posudzovania podľa kapitoly 3.2.3 

 

Tabuľka 5.17: Zaťaženie na prievlak 2.NP - 8.NP
stále z. 

bet.

Rk,i

[kN]

stále z. 
prevádz. 

Rk,i

[kN]

gk,IPE gk,IPE

0,541 0,541

gk,mon qk,bet. qk,bet. gk,prev qk,prev. w
max ,+

4,11 0,75 0,75 4,71 3,25 0,3
min 4780 1,93 22,24 3,59 - 25,10 7,77 0,72

1 8700 1,73 73,40 12,53 4,32 83,38 27,14 2,51
max 7800 1,93 71,58 12,29 2,43 81,36 26,62 2,46

2 6400 2,35 71,89 12,48 - 81,83 27,04 2,50
3 5020 3,00 56,39 9,79 5,85 64,19 21,21 1,96
4 3630 4,14 37,79 6,26 0,90 41,28 13,57 1,25

ozn. 
strop.

delta [mm]
rozpätie 

[mm]
alfa 

[stupne]

263

náhodilé 
zaťaženie

 betónáž Rk,i
[kN]

náhodilé 
zaťaž. 
dop.
 Rk,i
[kN]

náhodilé 
zaťaž. 
vietor 
Rk,i
[kN]

 

δ δ LIM M Ed M pl,a,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

-15,1 mm 18,75 mm 272,5 kN 307,2 kNm 152,2 kN 304,4 kN 579,2 kN

Tabuľka 5.18.: Posúdenie stropného oceľového nosníka 6.NP - 8.NP

VYHOVUJE MSP VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ
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μ cr M cr λ LT
--- ø LT χ LT M Ed M b,Rd

2,56 1297 kNm 0,487 152,2 0,67 272,5 kN 273,4 kNm

VYHOVUJE MSÚ

Tabuľka 5.19.: Posúdenie - MSÚ, strata stability s vplyvom klopenia

 

Posúdenie oceľobetónového prierezu MSÚ
pozn.: posúdenie je prevedené v tabuľke 5.19 

pozn.: získane soft. SCIA pozn: použité vzťahy (13), (14), (15), (16), (17), 

·Ohybové momenty, posúvajúce sily - 
obálka

pozn: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.2 

pozn.: rozhoduje kombinácia CO27:
1,35 . (LC1 + LC4) + 1,5 . (LC7 + 
LC8) + 0,9 . LC9 

 

beff x M Ed M pl,Rd V Ed 2. V Ed V pl,Rd 

1 875 mm 62,3 mm 425,9 kNm 609,1 kNm 236,09 kN 472,18 kN 579,21 kN

Tabuľka 5.20.: Posúdenie stropného oceľobetónového nosníka 2.NP - 8.NP

VYHOVUJE MSÚ VYHOVUJE MSÚ

 

Posúdenie MSÚ - kombinácia ohyb + osová sila

(57)

pozn.: v rámci roznášania zaťaženia je zavedený predpoklad, 
že oceľobetónové prievlaky prenášajú účinky vetra do ŽB 
jadra. Je potrebné overiť účinok osovej sily na  momentovú 
únosnosť oceľobetónového prierezu
pozn.: vzhľadom na plastické rozdelenie napätí v 
oceľobetónovom priereze je nutné na stranu bezpečnú 
uvažovať maximálnu tlakovú normálovú silu v priereze, t.j. 

hodnotu Fk
PL- = 55,1 kN
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·Posúdenie

Mpl,Rd= 583,71 > MEd= 425,78

→ VYHOVUJE MSÚ

pozn.: pôvodná hodnota návrhového momentu je 609,1 
kNm; vplyvom pôsobenia tlakovej normálovej sily poklesla 
hodnota o 1% a teda vplyv osovej sily je zanedbateľný

·Detialy návrhu spriahnutia SPRIAHNUTIE
pozn.: navrhnuté spriahovacie tŕne, typ SD
pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.21 
pozn.: použité vzťahy (6), (8), (9), (10), (12), (18), (19), (20)

·Chrakteristiky spriahovacích prostriedkov
d= 19 mm

hsc= 90 mm

fu= 450 MPa pozn.: oceľ St 37-3K

γV= 1,25

pozn.: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.3 

 

P Rk P Rd k t,MAX P Rk,r N cf n f n mozne n návrh η min η

102 kN 82 kN 0,75 61,2 kN 1984 kN 33 ks 27 ks 27 ks 0,40 0,83

Tabuľka 5.21.: Spriahnutie - stropný oceľobetónový nosník 2.NP - 8.NP

VYHOVUJE - NUTNO POČÍTAŤ ČIASTOČNÉ SPRIAHNUTIE

 

Ohybová únosnosť - čiastočné spriahnutie

MEd= 425,78 kN/m

Mpl,a,Rd= 307,15 kNm

Mpl,Rd= 609,07 kNm

η= 0,83

(49)

MRd= 557,74 kNm

·Posúdenie

MRd= 557,74 < MEd= 425,78

→ VYHOVUJE MSÚ

MSP - oceľobetónový prierez
pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.22 
pozn.: použité vzťahy (50), (51), (52), (55)
pozn.: postup a hodnoty posudku sú založené na princípe 
posudzovania podľa kapitoly 3.2.3 

η).( ,,,,, RdaplRdplRdaplRd MMMM −+=
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Tabuľka 5.22.: MSP - stropné oceľobetónové nosníky 2.NP - 8.NP

I i σ a f y σ h 0,85 . f ck δ 2 δ LIM

6,78 . 108 mm4 225 MPa 235 MPa 2,58 MPa 25,5 MPa 2,9 mm 19 mm

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE

 

Obr.: Priehyb - prievlak - mont. s. Vplyv čiastočného spriahnutia na MSP

pozn.: získané soft. SCIA Ia= 2,31E+8 mm4

Ii= 6,78E+8 mm4

n= 27,00

nf= 32,41

pozn.: počítané podľa vzťahu (56)

δ2,cel.= 3,18 mm

δ2,cel.= 3,18 > δLIM= 18,75

→ VYHOVUJE MSP

Záver

pozn.: rozhoduje kombinácia LC7 + LC8

·Stropné prievlaky IPE 400 sú kĺbovo uložené k prievlaku. 
Na prievlakoch budú v jednom rade privarené spriahovacie 
tŕne v osovej vzdialenosti á 95mm. Navrhnutý profil IPE 
400 vzhľadom na dané rozpätie a zaťaženie spoľahlivo 
vyhovuje požiadavkám MSÚ ako v montážnom tak po plnom 
spriahnutí aj v prevádzkovom stave. Priehyby od 
premenného zaťaženia v prevádzkovom stave sú v 
doporučených toleraciách MSP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

89 
 

5.3 Statický posudok oceľobetónových stĺpov 

Vzhľadom na fakt, že objekt má otvorenú – prevetrávanú fasádu, bude do výpočtu 

vnútorných síl v globálnom výpočtovom modeli zahrnutý účinok rovnomerného oteplenia 

konštrukcie. 

·Posudzované geometrie stĺpov Materiálové charakteristiky

·materiálové charakteristiky ocele

fy = 235,00 MPa

fu = 360,00 MPa

fyD = 235 MPa

pozn.: uvažovaná trieda pevnosti betónu C30/37

Ecm= 32000,0 MPa

fck= 30,00 MPa

γc= 1,50

fcd= 20,00 MPa

pozn.: vzhľadom na ekonomický aspekt návrhu je v 
globálnom výpočtovom modeli navrhnuté odstupňovanie 
oceľobetónových stĺpov  

·Statická schéma + LC2 Zaťaženie

pozn.: hodnoty zaťaženia podľa tabuľky 5.4 a 5.17

·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - vlastná tiaž prierezov

LC2 - stále zaťaženie - prevádzkový stav

LC3 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC4 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC5 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC6 - náhodilé zaťaženie pri betónovaní

LC7 - náhodilé zaťaženie, sneh

LC8 - náhodilé zaťaženie, sneh - naviaty

LC9 - náhodilé zaťaženie, vietor - tlak

LC10 - náhodilé zaťaženie, teplota ∆T=60 K

Ohybová únosnosť kruhovej rúry vyplnenej betónom

(50)

pozn.: prierezové charakteristiky pre oceľobetónové stĺpy 
použité vo výpočtoch sú uvedené v tabuľke 5.23 

pozn.: postup výpočtu a hodnoty vnútorných síl sú založené 
na princípe posudzovania podľa kapitoly 3.3

effcrEd NN
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pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.24 
pozn.: použité vzťahy (23), (24), (25), (26), (50)
pozn.: vnútorné sily podľa obrázka 5.2 a 5.3
pozn.: pre prierez 1  rozhoduje kombinácia CO1077:
1,35 . (LC1 + LC2) + 0,9 .  LC7 + 1,5 . LC10
pozn.: pre prierez 2  a prierez 3  rozhoduje kombinácia 
CO411: 1,35 . (LC1 + LC2) + 0,9 .  LC7 + 0,9 . LC10

 

d 
[mm]

t 
[mm]

A a

 [mm2]

I a

 [mm4]

W pl,a

 [mm3]

d c 

[mm]

A c

 [mm2]

I c

 [mm4]

Prierez 1 406,0 8,0 10 003 198,14 .106 1 267 .103 398,0 124 410 1 231,7 .106

Prierez 2 324,0 8,0 7 942 99,19 .106 449,5 .103 316,0 78 427 486,5 .106

Prierez 3 219,0 8,0 5 303 29,55 .106 356,3 .103 211,0 34 967 97,3 .106

Tabuľka 5.23.: Oceľobetónové stĺpy - prierezové charakteristiky

Oceľová trubka
Značenie 
prierezu

Betónová výplň

 

 
Obrázok 5.2 – Normálové sily pre stĺporadie – obálka – prevozný stav 
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Obrázok 5.3 – Ohybové momenty pre stĺporadie – obálka – prevozný stav 

Prierez N pl.Rk (EI) eff L cr N cr.eff M Ed
II M pl,Rd

1. 6 083 kN 6,5 . 1013 Nmm2 4 900 mm 26 825 kN 92,78 kNm 348,86 kNm

2. 4 219 kN 3,0 . 1013 Nmm2 3 150 mm 30 000 kN 9,74 kNm 121,20 kNm

3. 2 295 kN 8,1 . 1012 Nmm2 5 400 mm 2 733 kN 24,63 kNm 91,38 kNm

VYHOVUJE

Tabuľka 5.24.: Ohybová únosnosť kruhovej trubky vyplnenej betónom

 

Posudok spoľahlivosti - interakcia tlaku a ohybu

pozn.: použité vzťahy

(51)

(52)

pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.25 

pozn.: vnútorné sily podľa 
obrázka 5.2 a obrázka 5.3

pozn.: pre prierez 1  rozhoduje 
kombinácia CO1077: 1,35 . (LC1 + 
LC2) + 0,9 .  LC7 + 1,5 . LC10

pozn.: pre prierez 2  a prierez 3 
rozhoduje kombinácia CO411: 1,35 . 
(LC1 + LC2) + 0,9 .  LC7 + 0,9 . LC10

cdcydaRdpl fAfAN ... +=

Rdpld

II
Ed

RdNpl M

M
M

,
,, .µ

=

 

Prierez N Ed N pl.Rd μ d M pl,N,Rd α M

1. 1 332 kN 4 839 kN 1,15 0,23
2. 403,2 kN 3 435 kN 1,1 0,07
3. 38,03 kN 1 946 kN 1,0 0,29

VYHOVUJE

0,90

Tabuľka 5.25.: Posudok spoľahlivosti - interakcia tlak + ohyb
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·vnútorné sily podľa obrázka 5.2 a 5.3 Posudok spoľahlivosti - vzperná únosnosť

pozn.: získané soft. SCIA

pozn.: posúdenie je uvedené v tabuľke 5.26 

pozn.: použité vzťahy (27), (28), (29), (30), (50)

α = 0,21 (krivka a)

pozn.: postup a hodnoty vnútorných síl sú založené na 
princípe posudzovania podľa kapitoly 3.3

pozn.: krivka vzpernosti pre valcované prierezy; oceľ S235; 
kruhové rúry valcované za tepla

pozn.: rozhoduje kombinácia CO189:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 .  (LC3 + LC4 
+ LC5 + LC6) + 0,9 . LC7 + 0,75 . LC9 

 

Prierez N Ed λ y
--- ø χ N pl,Rd  χ . N pl,Rd N Ed / N pl,Rd

1. 3 744 kN 0,48 0,64 0,93 4 839 kN 4 507 kN 0,77
2. 3 224 kN 0,37 0,59 0,96 3 435 kN 3 295 kN 0,94
3. 1 290 kN 0,92 1,00 0,72 1 945 kN 1 406 kN 0,65

VYHOVUJE

Tabuľka 5.26.: Posúdenie spoľahlivosti - vzperná únosnosť

 

Uvedený statický posudok preukázal, že oceľobetónové stĺpy spoľahlivo prenesú účinky 

stáleho a náhodilého zaťaženia spolu s vplyvom účinku rovnomerného oteplenia 

v prevádzkovom stave parkovacieho objektu. V doplňujúcom statickom výpočte bude 

overený mimoriadny návrhový stav – náraz vozidla do konštrukcie oceľobetónového stĺpa. 

Výpočet a umiestnenie zaťaženia, tvorba kombinácií, je realizovaná podľa [5].  
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·LC13 - náraz vozidla Zaťaženie

pozn.: hodnoty zaťaženia podľa tabuľky 5.4 a 5.17

·Prehľad zaťažovacích stavov

pozn.: LC1 - vlastná tiaž prierezov

LC2 - stále zaťaženie - prevozný stav

LC3 - náhodile zaťaženie pri betónovaní

·LC14 - náraz vozidla LC4 - náhodile zaťaženie pri betónovaní

LC5 - náhodile zaťaženie pri betónovaní

LC6 - náhodile zaťaženie pri betónovaní

LC7 - náhodile zaťaženie, sneh

·LC12 - náraz vozidla LC8 - náhodile zaťaženie, sneh - naviaty

LC9 - náhodile zaťaženie, vietor - tlak

LC10 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

·LC15 - náraz vozidla LC11 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

LC12 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

LC13 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

·LC11 - náraz vozidla LC14 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

LC15 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

LC16 - mimoriadne zaťaženie, naraz vozidla

 

·LC16 - náraz vozidla Ohybová únosnosť kruhovej trubky vyplnenej betónom

pozn.: vnútorne sily podľa obrázka 5.2 a 5.3

pozn.: princíp posudzovania podľa kapitoly 3.3
pozn.: posúdenie je prevedené v tabuľke 5.27 

·LC10 - náraz vozidla pozn.: použité vzťahy (23), (24), (25), (26), (50)

Posudok spoľahlivosti - interakcia tlaku a ohybu

pozn.: posúdenie je prevedené v tabuľke 5.28 

pozn.: použité vzťahy (51), (52)
pozn.: rozhodujú rovnaké kombinácie ako pri výpočte 
ohybovej únosnosti oceľovej trubky, teda CO7, CO13 a 
CO10

pozn.: pre prierez 1  rozhoduje kombinácia CO7:
1,0 . (LC1 + LC2 + LC10)

pozn.: pre prierez 2  rozhoduje kombinácia CO13:
1,0 . (LC1 + LC2 + LC16)

pozn.: pre prierez 3  rozhoduje kombinácia CO10:
1,0 . (LC1 + LC2 + LC13)
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Obrázok 5.4 – Ohybové momenty pre stĺporadie – obálka – mimoriadna návrhová situácia 

Prierez N pl.Rk (EI) eff L cr N cr.eff M Ed
II M pl,Rd

1. 6 083 kN 6,5 . 1013 Nmm2 3 150 mm 64 910 kN 36,30 kNm 348,86 kNm

2. 4 219 kN 3,0 . 1013 Nmm2 3 150 mm 30 000 kN 42,28 kNm 121,20 kNm

3. 2 295 kN 8,1 . 1012 Nmm2 3 150 mm 8 030 kN 42,62 kNm 91,38 kNm

Tabuľka 5.27.: Ohybová únosnosť kruhovej trubky vyplnenej betónom - mimoriadná n. s.

VYHOVUJE

 

Prierez N Ed N pl.Rd μ d M pl,N,Rd α M

1. 1 310 kN 4 839 kN 1,15 0,09
2. 687,0 kN 3 435 kN 1,15 0,30
3. 154,0 kN 1 946 kN 1,0 0,47

0,90

VYHOVUJE

Tabuľka 5.28.: Posudok spoľahlivosti - interakcia tlak + ohyb

 

Posudok spoľahlivosti - vzperná únosnosť

pozn.: oceľobetónové stĺpy počas mimoriadne návrhovej 
situácií bezpečne vyhovujú vzhľadom na hodnoty vnútorných 
sil a únosnosť prierezov podľa tabuľky 5.26 
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Obrázok 5.5 – Normálové sily pre stĺporadie – obálka – mimoriadna návrhová situácia 

 

Obrázok 5.6 – Deformácia ux – CO7, CO 13, CO10 – mimoriadna návrhová situácia 

 Statické posúdenie mimoriadnej návrhovej situácie preukázalo, že navrhnuté prierezy 

bezpečne splňujú nosnú funkciu v prípade nárazu vozidla do konštrukcie oceľobetónového 

stĺpu. Na obrázku 5.6 je možné vidieť, že deformácia stĺpov je veľmi malá a teda postačuje 

lineárny výpočet vnútorných síl.  
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5.4 Statický posudok železobetónového stužujúceho jadra 

Posúdenie ŽB jadra bude najskôr urobené vzhľadom na požiadavky MSÚ. Hodnoty 

zaťaženia sú prebrané z globálneho výpočtového modelu 5.3 (reakcie od jednotlivých 

zaťažovacích stavov, ktoré pôsobia na ŽB jadro). V globálnom výpočtovom modeli budú 

použité len rozhodujúce zaťažovacie stavy od účinku vetra, ktoré sú vybrané na základe 

výsledkov výpočtu v kapitole 3.4. V tejto kapitole je taktiež dokázané, že kruhové stužujúce 

železobetónové jadro s hrúbkou 400mm vyhovuje požiadavkám MSP s veľkou rezervou. 

Preto vzhľadom na ekonomický aspekt bude v tomto statickom posudku overená spoľahlivosť 

pri hrúbke steny 300mm.   

Návrh prierezu
·charakteristiky betónu
pozn.: použitý betón triedy C30/37

tc,j= 400,00 mm

fck= 30,00 MPa

γc= 1,50

fcd= 20,00 MPa

·charakteristiky betonárskej výstuže
pozn.: použitá trieda ocele B500B

fyk,s= 500 MPa

γM0= 1,15

fyd,s= 434,78 MPa

·Prehľad zaťažovacích stavov
pozn.: LC1 - stále zaťaženie - vlastná tiaž

LC2 - stále zaťaženie - reakcie od prievlaku
LC3 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC4 - náhodilé zaťaženie, doprava
LC5- náhodilé zaťaženie, sneh naviaty
LC6- náhodilé zaťaženie, vietor
LC7- náhodilé zaťaženie, vietor

pozn.: doska plní nosnú fukciu až v prevádzkovom stave

Zaťaženie

Obr.: Statická schéma + zaťažovací stav 
LC1

pozn.: reakcie od jednotlivých zaťažovacích stavov vypočítané 
v bode  5.3
pozn.: miesto umiestnenia reakcií zodpovedá polohám 
prievlakov v objekte 
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·Základné návrhové veličiny pre MSÚ Posúdenie MSÚ - ohyb
pozn.: získané soft. SCIA

pozn.: trieda konštrukcie S4; trieda prostredia XF4
pozn.: posúdenie na základe hlavných návrhových veličín

pozn.: posúdenie je vyhodnotené v tabuľke 5.4.1
pozn.: posúdenie je vyhodnotené v tabuľke 5.4.2
pozn.: použité vzťahy (39), (39), (40), (41) podľa kapitoly 5.2.2

(58)

Posúdenie MSP - omedzenie napätí

(59)

(60)

pozn.: rozhoduje kombinácia pre ncD-min: 1,00 . (LC1 + LC2) 

+0,75 .  LC5 + 1,5 . LC6

pozn.: posúdenie, výpočty sú urobené podľa zásad 
ČSN EN 1992-1-1

pozn.: posúdenie, výpočty sú urobené podľa zásad 
ČSN EN 1992-1-1

pozn.: rozhoduje kombinácia pre nyD-max: 1,00 . (LC1 + LC2) 

+1,5 .  LC3 + 0,9 . LC6
pozn.: rozhoduje kombinácia pre nxD-max: 1,00 . (LC1 + LC2) 

+0,75 .  LC5 + 1,5 . LC6

c

cD
Ed A

n max,
=σ

cdRd f.45,0=σ

yd

xD
NUTs f

n
a max,

, =
yd

yD
NUTs f

n
a max,

, =

 

Ø / m´ n xD,max a S,NUT a S,SKUT F s

Ø12 / 90 mm 450,0 kN/m 1031,7 mm2 1256,64 mm2
546,36 kN

Tabuľka 5.4.1.: Posúdenie žb. jadra - výstúž pri vonkajšom povrchu

VYHOVUJE MSÚ - OHYB

 

Ø / m´ n yD,max a S,NUT a S,SKUT F s

Ø12 / 120 mm 540,0 kN/m 1250,00 mm2 1256,64 mm2 546,36 kN

VYHOVUJE MSÚ - OHYB - LOKÁLNE EXTRÉMY

Tabuľka 5.4.2.: Posúdenie žb. jadra - výstúž pri vonkajšom povrchu - lokálne extrémy
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A c n cD,min σc,Ed σc,Rd

3.105 mm2
1 290 kN/m 4,3 Mpa 9,0 Mpa

VYHOVUJE MSÚ - OBMEDZENIE NAPÄTÍ

Tabuľka 5.4.3.: Posúdenie žb. jadra - obmedzenie napätí

 

ζ BAL ζ a s,skut a s,min a s,max s os,skut s os,max s sv,min s sv,min

0,617 0,132 1 256 mm2 391 mm2 12 000 mm2 90 mm 250 mm 21 mm 78 mm

Tabuľka 5.4.4.: Konštrukčné zásady žb. jadra

VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE VYHOVUJE

 

·Základné návrhové veličiny pre MSÚ ·konštrukčné zásady
pozn.: získané soft. SCIA pozn.: použité vzťahy (42), (43), (44), (45), (46), (47)

pozn.: posúdenie je vyhodnotené v tabuľke 5.4.3

Posúdenie MSP

Záver
Pre dané zaťaženie a namáhanie vyhovuje žb. jadro hr. 300mm, 

betón C30/37, výstuž B500B, krytie výstuže cNOM= 35mm, 

kotvenie a preloženie v mieste maximálneho namáhania 

lb,rqd= 600mm.

pozn.: posúdený rozhodujúci zaťažovací stav na základe 
výpočtov uvedených v kapitole 3.4

VYHOVUJEUU

mm
h

U

mmU

U

LIMxTx

LIMx

Tx

Tx

⇒=≤=

===

==

=

∞=

∞=

=

0,685,8

68
500

34000

500

5,85,2.4,3

4,3

,max,,

,

max,,

0max,,
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Obrázok 5.7 – Vodorovné výchylky bez účinku komunikačného nosného systému, rozhodujúci stav 
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5.5 Ekonomické porovnanie pôvodného a nového nosného 

systému 

Porovnanie posudzovaných prierezov overených statickými výpočtami je uvedené 

v predchádzajúcej časti práce. Porovnanie je založené na základe hmotnostnej úspory 

hlavných nosných prvkov a na základe úspory betónu. Uvedené hmotnosti pre stropné 

konštrukcie zobrazujú hmotnostnú spotrebu oceli vzhľadom na jedno podlažie (obrázok 5.5.3, 

obrázok 5.5.4). Ekonomický ukazovateľ pre oceľobetónové stĺpy je počítaný pre jeden stĺp po 

celej výške stavby (obrázok 5.5.5, obrázok 5.5.6). Objem spotrebovaného betónu pre 

železobetónové jadro je počítaný ako horný odhad spotreby betónu pre celú konštrukciu 

stužujúceho jadra (obrázok 5.5.7). 

 Vzhľadom na pôdorysnú optimalizáciu a efektívnejší návrh roznosu zaťaženia je 

hmotnostná úspora pre trapézové plechy zanedbateľná, avšak využitie prierezu z hľadiska 

zaťaženia efektívnejšie. 

 

 

 
 

Obrázok 5.5.1 – Ekonomické porovnanie hmotnostnej úspory pre strešné nosníky 
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Obrázok 5.5.2 – Ekonomické porovnanie hmotnostnej úspory pre strešné prievlaky 
 
 

 
 

Obrázok 5.5.3 – Ekonomické porovnanie hmotnostnej úspory pre stropné nosníky 
 
 

 
 

Obrázok 5.5.4 – Ekonomické porovnanie hmotnostnej úspory pre stropné prievlaky 
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Obrázok 5.5.5 – Ekonomické porovnanie hmotnostnej úspory pre oceľobetónové stĺpy – časť oceľ 
 
 

 
 

Obrázok 5.5.6 – Ekonomické porovnanie objemovej úspory pre oceľobetónové stĺpy – časť betón 
 

 

 
 

Obrázok 5.5.7 – Ekonomické porovnanie objemovej úspory pre železobetónové jadro 
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6 NÁVRH A POSUDOK ROZHODUJÚCICH SPOJOV 

Umiestnenie spojov, ktoré sú predmetom návrhu a posudku [14] v tejto kapitole, je možné 

vidieť na obrázku 6.1. a obrázku 6.2. 

 

Obrázok 6.1 – Umiestnenie posudzovaných spojov – zvislý rez 
 

 

Obrázok 6.2 – Umiestnenie posudzovaných spojov – pôdorys poschodia 
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6.1 Detail A 

·Vnútorné sily pre päťku ·  Vstupné parametre

Betón C20/25
Oceľ B500B

σRD= 0,300 MPa

·  Vnútorné sily
pozn.: rozhodujúca kombinácia CO189
pozn.: podľa obrázka 5.3

NEd
CO189

= 3744000,0 N

NEd,min
CO107= 2315,7 N

VEd
CO1074

= 8700,0 N

MEd
CO1074

= 0,0 Nmm

NÁVRH ROZMEROV PÄTKY

e= 100,0 mm

hpätka= 1200,0 mm

MVEd= 870000,0 Nmm

A nut = N Ed /σ RD (61)

Anut= 12480000 mm
2

·Návrh rozmerov pätky

lx= 3700,0 mm

ly= 3700,0 mm

cx= 406,0 mm

cy= 406,0 mm

· Minimálna plocha pre roznos napätia do 
základovej pôdy:

·Prídavný ohybový moment od účinku posúvajúcej sily

Uvažovaná únosnosť základovej pôdy
300 kPa

 
·Skutočná plocha pätky

A skut = l x .l y (62)

Askut= 13690000 mm
2

e x = M VEd /N Ed (63)

ex= 0,23 mm

l x,eff = l x - 2.e x (64)

lx,eff= 3699,54 mm

·Efektívna plocha pätky

A eff = l x,eff .l y (65)

Aeff= 13688280 mm

·Excentricita a efektívna dĺžka pätky od účinku ohybového 
momentu
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·Skutočné napätie v základovej škáre 

σ ED = N ef /A eff (66)

σED= 0,274

σED= 0,274 < σRD= 0,30

→ VYHOVUJE MSÚ  
·Navrhovaná geometria spoja - pohľad POSÚDENIE OCEĽOVÉHO SPOJA

·Geometria plechu
a= 600,00 mm
b= 600,00 mm

vp,návrh= 60,00 mm

vp,max= 120,00 mm

vp,min= 60,00 mm

·Navrhovaná geometria plechu - rez ·Započítateľne rozmery plechu

a1= 1800,00 mm

b1= 1800,00 mm

·Súčiniteľ koncentrácie napätia

(69)

kj= 3,00

·Návrhová pevnosť betónu
fck= 30,00 MPa

(70)

fjd= 40,00 MPa

(68)

(67)
),min(.1,0

),min(.2,0

min,
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·Funkčný presah dosky

fy= 235,00 MPa

tp= 40,00 mm

(70.1)

c= 38,60 mm

0..3 MjD

y
p f

f
tc

γ
−=

 
·Efektívna plocha betónu

(71)

Aeff= 16200 mm
2

Anutne= 15932 mm
2

·Návrh šmykovej zarážky
plocha jadra kotvy

As= 865,00 mm
2

(72)

Nc+= 101,64 kN

Nc,min= 2315,7 kN

(73)

483,47 kN
μ.∑Nc= 483,47 kN
μ.∑Nc= 483,47 > VEd= 8,70

→ VYHOVUJE MSÚ

Záver

Navrhnuté geometrie pätky a spoja vyhovujú vzhľadom na 
uvažované zaťaženie a namáhanie.

0

.).(%

M
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fAutiahnutie
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6.2 Detail B 

Geometria a materiálové charakteristiky spoja
·Skrutky
pozn.: uvažované skrutky M20; 10.9

d= 20,00 mm

As= 245,00 mm2

fub= 1000,00 MPa

d0= 22,00 mm

·Minimálne vzdialenosti skrutiek

e1= 24,0 mm (1,2 . d0)

p1= 44,0 mm (2,2 . d0)

e2= 24,0 mm (1,2 . d0)

p2= 48,0 mm (2,4 . d0)

·Geometria spoja ·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 50,00 mm

p1= 115,00 mm

e2= 50,00 mm

p2= - mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení dosky
pozn.: P15; 535 x 330 mm

hr= 15,00 mm

sP= 535,00 mm

vp= 330,00 mm

pozn.: použité vzťahy

(74)

αb= 0,51
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(75)
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(76)

Fb,Rd= 304,55 kN

·Návrhová únosnosť skrutiek v strihu
pozn.: jedno strižný spoj

(77)

Fv,Rd= 117,60 kN

2

1
,

.....

M

ub
Rdb

tdfak
F

γ
=

2
,

..

M

subv
Rdv

Af
F

γ

α
=

·Geometria ·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 71,50 mm

p1= 115,00 mm

e2= - mm

p2= - mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení steny IPE 400

tf= 8,60 mm

pozn.: použitý vzťah (74)

αb= 0,83

pozn.: použitý vzťah (75)

k1= 2,5

pozn.: použitý vzťah (76)

Fb,Rd= 286,67 kN

·Posúvajúce sily - obálka Posúdenie skrutkového spoja
pozn.: získané soft. SCIA

·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO79

VEd
CO79= 236,09 kN

NEd
CO79= 70,81 kN

·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO411

VEd
CO411= 140,12 kN

NEd
CO411= 151,62 kN

·Moment od excentricity pripojenia

eV= 77 mm

pozn.: použitý vzťah

(78)

pozn.: rozhoduje kombinácia C79:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 (LC5 +  LC6) 
+ 0,9 .  LC9 

pozn.: maximálna posúvajúca sila vzniká v kombinácii 
CO79, maximálna normálová sila v kombinácii CO411

VEdEd eVM .=
 



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

109 
 

·Posúvajúce sily - obálka MEd
CO79= 18,18 kNm

pozn.: získané soft. SCIA MEd
CO411= 10,79 kNm

·Vodorovná sila na skrutku od momentu

p1= 230 mm

Fh,Ed
CO79= 149,85 kN

Fh,Ed
CO411= 198,53 kN

·Výslednica síl

(80)

FEd
CO79

= 279,63 kN

FEd
CO411= 210,78 kN

·Vnútorné sily v spoji ·Posúdenie - otlačenie základného materiálu

FEd
CO79= 279,63 < Fb,Rd= 286,67

→ VYHOVUJE
·Posúdenie - strih v závite

FEd
CO79

= 279,63 < 3.Fv,Rd= 352,80

→ VYHOVUJE

·Posúdenie - oslabená plocha dosky v osovom namáhaní
oslabená plocha

ANET= 3960 mm2

(81)

Nv,Rd
CO411= 670,03 kN

Nv,Rd
CO411

= 670,03 < NEd= 151,62

→ VYHOVUJE

(79)

pozn.: rozhoduje kombinácia C411:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 . LC9 + 
+ 0,9 . LC10
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Posúdenie kútového zvaru
·Účinná šírka zvaru
pozn.: hrúbka spojovaných častí 11-20mm

a= 4,00 mm

L= 330,00 mm
·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO79

VEd
CO79

= 236,09 kN

NEd
CO79

= 70,81 kN

·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO411

VEd
CO411

= 140,12 kN

NEd
CO411

= 151,62 kN  
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·Moment od excentricity pripojenia

eV= 77 mm

pozn.: použitý vzťah (78)

MEd
CO79

= 18,18 kNm

MEd
CO411

= 10,79 kNm

·Napätie v rovine zvaru od momentu
pozn.: použitý vzťah

(81)

σw
CO79

= 178,84 MPa

σw
CO411

= 189,17 MPa

·Napätie v kritickom priereze zvaru
pozn.: použitý vzťah

(82)

σ┴= τw= 126,46 MPa pozn.: CO79

σ┴= τw= 133,76 MPa pozn.: CO411

·Šmykové napätie rovnobežné s osou zvaru
pozn.: použitý vzťah

(83)

τ║
CO79

= 89,43 MPa

τ║
CO411

= 53,08 MPa
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126,46 259,2

VYHOVUJE

σ┴

VYHOVUJE

296,59 360,00

Tabuľka 6.1 : Posúdenie kútového zvaru - CO79
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133,76 259,2
VYHOVUJE VYHOVUJE

Tabuľka 6.2 : Posúdenie kútového zvaru - CO411
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282,88 360,00
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·Geometria Blokové vytrhnutie skrutiek, doska
·Oslabená plocha prenášajúca šmykovú silu

Anw= 3705,00 mm2

·Oslabená plocha prenášajúca ťahovú silu

Ant= 585,00 mm
2

·Návrhová hodnota posúvajúcej sily

VEd= 236,09 kN

·Posúdenie
blokové vytrhnutie skrutiek

VRd= 586,92 kN

VRd= 586,92 > VEd= 236,09

→ VYHOVUJE

(84)
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únosnosť plného prierezu v šmyku
pozn.: podľa vzťahu (6)

Av= 4950 mm2

Vpl,Rd= 671,60 kN

VRd= 671,60 > VEd= 236,09

→ VYHOVUJE

Posúdenie dosky v ohybe

Wel= 272250 mm3

pozn.: použitý vzťah

(85)

Mel,Rd= 63,98 kNm

Mel,Rd= 63,98 > MEd= 18,18

→ VYHOVUJE

0
,

.
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Wf
M

γ
=

·Geometria Blokové vytrhnutie skrutiek, stena IPE 400
·Rozmery posudzovanej časti

d0= 22,00 mm

tw= 8,60 mm

sw= - mm

vw= - mm

·Oslabená plocha prenášajúca šmykovú silu

Anw= 2309,10 mm
2

·Oslabená plocha prenášajúca ťahovú silu

Ant= 335,40 mm2
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·Návrhová hodnota posúvajúcej sily

VEd= 236,09 kN

·Posúdenie
blokové vytrhnutie skrutiek
pozn.: použitý vzťah (84)

VRd= 361,59 kN

VRd= 361,59 > VEd= 236,09

→ VYHOVUJE
únosnosť plného prierezu v šmyku
pozn.: podľa vzťahu (6)

Av= 4269 mm2

Vpl,Rd= 579,21 kN

VRd= 579,21 > VEd= 236,09

→ VYHOVUJE

Záver
Navrhnuté geometrie pätky a spoja vyhovujú vzhľadom na 
uvažované zaťaženie a namáhanie.  

 

6.3 Detail C 

Výpočet je zameraný na návrh spoja oceľového prievlaku k betónovému jadru. Ako 

najpraktickejšie riešenie je navrhnuté kotvenie oceľovej platne do betónu pomocou 

mechanických kotiev. Potrebný rozmer plechu, počet a geometrické rozmiestnenie 

mechanických  kotiev do betónu bolo riešené za pomoci statického softwaru ,,Hilti PROFIS 

Anchor“ [15]. Detail výpočtu je možne vidieť v Prílohe č.3. 
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6.4 Detail D 

 

Geometria a materiálové charakteristiky spoja
·Skrutky
pozn.: uvažované skutky M20; 10.9

d= 20,00 mm

As= 245,00 mm
2

fub= 1000,00 MPa

d0= 22,00 mm

·Minimálne vzdialenosti skrutiek

e1= 24,0 mm

p1= 44,0 mm

e2= 24,0 mm

p2= 48,0 mm

·Geometria spoja ·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 30,00 mm

p1= 140,00 mm

e2= 30,00 mm

p2= - mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení dosky
pozn.: P20; 130 x 200 mm

hr= 20,00 mm

sP= 130,00 mm

vp= 200,00 mm

pozn.: použitý vzťah (74)

αb= 0,20

pozn.: použitý vzťah (75)

k1= 2,1182

pozn.: použitý vzťah (76)

Fb,Rd= 138,64 kN

·Návrhová únosnosť skrutiek v strihu
pozn.: jedno strižný spoj
pozn.: použitý vzťah (77)

Fv,Rd= 117,60 kN



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

114 
 

·Geometria ·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 69,00 mm

p1= 140,00 mm

e2= - mm

p2= - mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení steny IPE 300

tf= 7,10 mm

pozn.: použitý vzťah (74)

αb= 0,80

pozn.: použitý vzťah (75)

k1= 2,5

pozn.: použitý vzťah (76)

Fb,Rd= 225,91 kN

·Geometria spoja ·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 65,00 mm

p1= 140,00 mm

e2= 30,00 mm

p2= - mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení dosky
pozn.: P10; 86 x 373 mm

hr= 10,00 mm

sP= 86,00 mm

vp= 373,00 mm

pozn.: použitý vzťah (74)

αb= 0,73

pozn.: použitý vzťah (75)

k1= 2,1182

pozn.: použitý vzťah (76)

Fb,Rd= 249,05 kN

·Vnútorne sily v spoji ·Posúdenie - strih v závite

FEd
CO79= 124,35 < 2.Fv,Rd= 235,20

→ VYHOVUJE
·Posúdenie - oslabená plocha dosky v osovom namáhaní
oslabená plocha

ANET= 5280 mm
2

pozn.: použitý vzťah (81)

Nv,Rd
CO411= 893,38 kN

Nv,Rd
CO411= 893,38 < NEd= 3,25

→ VYHOVUJE
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·Geometria Posúdenie kútového zvaru
·Účinná šírka zvaru
pozn.: hrúbka spojovaných častí 11-20mm

a= 4,00 mm

L= 340,00 mm
·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO79

VEd= 107,66 kN

NEd= 3,25 kN

·Návrhové hodnoty pre kombináciu CO411
·Moment od excentricity pripojenia

eV= 126 mm

pozn.: použitý vzťah (78)

MEd= 13,57 kNm

·Napätie v rovine zvaru od momentu
pozn.: použitý vzťah (81)

σw= 90,40 MPa

·Napätie v kritickom priereze zvaru
pozn.: použitý vzťah (82)

σ┴= τw= 63,92 MPa

·Šmykové napätie rovnobežné s osou zvaru
pozn.: použitý vzťah (83)

τ║
CO79

= 39,58 MPa

·Posúdenie zvaru  

63,92 259,2145,07 360,00
VYHOVUJE VYHOVUJE

Tabuľka 6.3 : Posúdenie kútového zvaru 
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·Geometria Blokové vytrhnutie skrutiek, doska
·Oslabená plocha prenášajúca šmykovú silu

Anw= 2740,00 mm2

·Oslabená plocha prenášajúca ťahovú silu

Ant= 380,00 mm2

·Návrhová hodnota posúvajúcej sily

VEd= 107,66 kN

·Posúdenie
blokové vytrhnutie skrutiek (84)

VRd= 426,48 kN

VRd= 426,48 > VEd= 107,66

→ VYHOVUJE  



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

116 
 

únosnosť plného prierezu v šmyku
pozn.: podľa vzťahu (6)

Av= 4000 mm2

Vpl,Rd= 542,71 kN

VRd= 542,71 > VEd= 107,66

→ VYHOVUJE

Posúdenie dosky v ohybe

Wel= 133333 mm3

pozn.: použitý vzťah (83)

Mel,Rd= 31,33 kNm

Mel,Rd= 31,33 > MEd= 13,57

→ VYHOVUJE

Záver
Navrhnuté geometrie pätky a spoja vyhovujú vzhľadom na 
uvažované zaťaženie a namáhanie.
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6.5 Detail E 

·Navrhnutá geometria Geometria a materialove charakteristiky spoja
·Oceľ

fu= 360 MPa

fy= 235 MPa
·Skrutky
pozn.: uvažované skutky M20; 10.9

d= 20,00 mm

As= 157,00 mm2

fub= 1000,00 MPa

d0= 22,00 mm

·Minimálne vzdialenosti skrutiek

e1= 24,0 mm

e2= 24,0 mm

·Navrhnuté vzdialenosti skrutiek

e1= 40,00 mm

e2= 40,00 mm

·Návrhová únosnosť skrutiek pri otlačení dosky

tp= 15,00 mm

pozn.: použitý vzťah (74)

αb= 0,36

·Posúvajúce sily - obálka pozn.: použitý vzťah (75)

pozn.: získane soft. SCIA k1= 2,5

pozn.: použitý vzťah (76)

Fb,Rd= 213,64 kN

·Návrhová únosnosť skrutiek v strihu
pozn.: jedno strižný spoj
pozn.: použitý vzťah (77)

Fv,Rd= 27,13 kN

·Posúdenie - strih v závite

4.Fv,Rd= 108,52 > VEd= 24,42

→ VYHOVUJE

Posúdenie kútového zvaru
·účinna širka zvaru

a= 4 mm

pozn.: rozhoduje kombinácia CO1074:
1,35 . (LC1 + LC2) + 1,5 . LC10

pozn.: zaťažovacie stavy a vnútorné sily 
podľa kapitoly 5.3



Diplomová práca:  FAST, VŠB - TUO 
Návrh oceľobetónovej konštrukcie parkovacieho domu Bc. Miroslav Jánoš 

118 
 

·moment zotrvačnosti zvarového obrazca

dTR= 324,00 mm

lw,TR= 1017,88 mm

(86)

FW,RD= 846,25 kN

FW,RD= 846,25 > VEd= 27,42

→ VYHOVUJE
·Vpliv nerovnomérného rozdelenia napätí po dľžke zvaru

β Lw= 1,2-0,2*(l w,TR /150.a)<=1,0 (87)

βLw= 0,86

F vRD = F vRD . β LW (88)

FvRD= 728,37

FvRD= 728,37 > VEd= 27,42

→ VYHOVUJE
Posúdenie skrutkového spoja
·Návrhová hodnota posúvajúcej sily

VEd= 27,42 kN

VEd= 27,42 < Fb,Rd= 213,64

→ VYHOVUJE
·Navrhnutá geometria Blokové vytrhnutie skrutiek

·Rozmery posudzovanej časti

d0= 22,00 mm

hr= 20,00 mm

·Oslabená plocha prenášajúca šmykovú silu

Anw= 860,00 mm2

·Oslabená plocha prenášajúca ťahovú silu

Ant= 7300,00 mm2

·Návrhová hodnota posúvajúcej sily

VEd= 27,42 kN

·Posúdenie
blokové vytrhnutie skrutiek

VRd= 1167,88 kN

VRd= 1167,88 > VEd= 27,42

→ VYHOVUJE
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Posúdenie dosky v ohybe

Wel= 542400 mm3

pozn.: použitý vzťah

(87)

Mel,Rd= 127,46 kNm

Mel,Rd= 127,46 > MEd= 80,36

→ VYHOVUJE

Záver
Navrhnuté geometrie pätky a spoja vyhovujú vzhľadom na 
uvažované zaťaženie a namáhanie.
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6.6 Detail F 

Pri výstavbe objektu sa predpokladá, že stužujúce jadro a stropná nosná konštrukcia budú 

realizované v rozličných časových intervaloch. Je vhodné, aby bola doska dodatočne spojená 

s jadrom a túto možnosť predbežne overuje výpočet priložený v prílohe č. 4. K predbežnému 

posúdeniu je použitý statický software ,,Hilty PROFES Rebar“ [15] určený na posudzovanie 

dodatočne vlepovaných výstuží. Pri výpočte boli použité vnútorné sily z kapitoly 5.2.2. 
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ZÁVER 

Statické výpočty v práci preukázali, že prevzaté pôdorysné a priestorové usporiadanie 

nosných prvkov je konštrukčne realizovateľné a vhodné pre riešený architektonický vzhľad 

objektu a jeho dispozičné požiadavky. Je však dôležité upozorniť, že vzhľadom na použité 

dimenzie jednotlivých prvkov nie je možné stropné konštrukcie posudzovať ako spriahnuté 

oceľobetónové nosníky, čo výrazne znižuje ekonomickú efektivitu stavebného diela. Taktiež 

je nutné upozorniť, že navrhnuté dimenzie stropných prievlakov z profilu 2 x IPE300 

nesplňujú požiadavky MSÚ a MSP pre prevádzkový stav objektu a v prípade, ak by bolo toto 

riešenie použité v praxi, bolo by nutné zmeniť dimenziu prvku a zvýšiť použitú triedu ocele. 

Dimenzie ostatných hlavných nosných prvkov, teda strešných nosníkov a prievlakov, 

stropných nosníkov, oceľobetónových stĺpov a železobetónového jadra, vyhovujú, avšak ich 

prierezy sú predimenzované.  

Vo variantnom riešení bolo na začiatok upravené pôdorysné usporiadanie strešných 

a stropných nosníkov, ktoré umožňuje jednoduchšie použitie montážneho zavetrenia 

potrebného pre zabezpečenie priestorovej stability prvkov stropnej konštrukcie počas 

betonáže dosky. V prevádzkovom stave preberá túto funkciu železobetónová stropná 

konštrukcia spriahnutá s oceľovými stropnými nosníkmi a prievlakmi. Všetky vodorovné 

účinky vnútorných síl prenáša vo variantnom návrhu kruhové železobetónové jadro s hrúbkou 

steny optimalizovanou na 300mm.  

Ďalej bola vypracovaná teoretická kapitola o technológii pojazdných úprav pre 

parkovacie objekty. Tieto informácie boli prakticky aplikované pri výpočte hodnôt zaťaženia 

a posudzovaní únosnosti jednotlivých hlavných nosných konštrukcií. Pri výpočte vnútorných 

síl jednotlivých nosných prvkov boli taktiež zohľadnené špecifické zaťaženia vznikajúce na 

objekte, teda zaťaženie rovnomerným oteplením konštrukcie vplyvom striedania teplôt. Podľa 

normových postupov boli taktiež overené vnútorné sily pre mimoriadne zaťaženie: náraz 

vozidla do konštrukcie oceľobetónového stĺpa.  

Prierezy, konštrukčné riešenie a navrhnuté spôsoby spájania nosných prvkov 

vypracované vo variantnom riešení bezpečne vyhovujú požiadavkám MSÚ a MSP a zároveň 

poskytujú materiálovú úsporu oproti pôvodnému riešeniu. 
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