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Abstract 
The dissertation thesis contributes to the solution of design and assessing of prestressed 

concrete structures in contact with subsoil. By inserting a suitable prestress it is possible to 
improve the static effect of the foundations significantly. Prestressing causes import of 
bending moments, usually opposite to those caused by the load element. Owing to normal 
stress in concrete it is possible to reduce or completely prevent cracking and to reduce the 
deformation of foundations. One of the main advantages of prestressing of structures in 
contact with the subsoil is the enormous limitation of the need to design dilatation joints, that 
are the most sensitive parts of the structure, followed by exclusion of cracks ,which means 
longer persistence, high quality and significantly lower maintenance costs at the same time. 
Tensioned structures are also more subtle in comparison with the traditional reinforced 
elements, while the deformation of these elements are comparable. 

One of the themes of the thesis is the determination of the relative stiffness parameter KR 
of the prestressed concrete structures and subsoil. Structural engineer decides on the basis of 
the parameter value KR, whether the system can be regarded as a yielding or rigid. Standard 
Eurocode 2 offers guidance for the determination of the relative stiffness parameter KR for no-
prestressed structure but does not specify the influence of prestress to the global stiffness of 
the foundation. In this article I describe the procedure how to determine the parameters KR 
through analytical method and for this case also a simple solution that avoids the use of 
programs running on the basis of FEM. 

Influence of contact friction between foundation and subsoil is solved in the following 
chapters of this dissertation work. These effects were analyzed on the examples of structures 
based on the subsoil and eccentrically tensioned by a straight cable or parabolic routed cable. 
Models of prestressed foundations are solved on the examples, which analyze the effect of 
friction stress at the footing bottom. Furthermore, results of linear calculations are compared 
to iterative calculations with the help of contact elements. By using these contact elements we 
are able to include boundary conditions occurring at the footing bottom more realistically. 

Analysis of experimental storage shed in Ostrava Vitkovice is the next part of dissertation 
thesis. Storage shed was built in the 80´s. When building this hall the two-way prestressed 
foundation slab was designed. The experimental base plate was equipped with sensors and 
measuring points, that were measuring stress and deformations over the years . Upon the 
values obtained by analysis of prestressed foundation the assessment of reinforced according 
to procedure standard EN 1992-2 [10] was carried out. 

In the last part of my thesis I have paid attention to the joint free post-tensioned slabs on 
grade and where it is dealt with losses of prestress due to friction between slab and subsoil. 
Traditional solution was compared with FEM analysis on the basis of project documentation. 
Analysis includes slip at footing bottom when boundary shear stress is exceeded or the effect 
of raising the ends of the floor to the total loss of prestressing effects. 
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1  Úvod 
Technologie předpínání nosných konstrukcí je již poměrně dlouhou dobu známa a 

samozřejmě se všemi svými výhodami využívána, zato konstrukce v kontaktu s podložím jsou 
předpínány spíše výjimečně. Pokud budeme mluvit o předpínaných konstrukcích v kontaktu s 
podložím nebo předpínaných základech, jsou tím myšleny např. základové pásy, rošty, desky 
a také podlahy nebo vozovky.  

2  Cíle a témata disertační práce 
Práce se zabývá vybranými statěmi v oblasti zakládání staveb pomocí předpjatých 

základů, resp. interakcí předpjatých konstrukcí v kontaktu s podložím. Práce se dotkla 
problematiky při stanovení parametru poměrné tuhosti KR předpjatých základových 
konstrukcí a podloží. V této stati byl navržen postup stanovení parametru KR analytickou 
metodou a pro daný případ také zjednodušené řešení, které nevyžaduje použití např. programů 
pracujících na bázi MKP.   

Dále disertační práce řeší účinky kontaktního tření mezi konstrukcí a podložím na 
celkovou napjatost základových konstrukcí. Tyto vlivy byly analyzovány postupně na 
příkladech základové konstrukce předepnuté excentricky přímým kabelem a trasovaným 
parabolickým lanem. Nakonec byla provedena studie na konstrukcích předpínaných podlah, 
do kterých je napětí vnášeno osově z důvodů nežádoucích momentových účinků předpětí.   

Disertační práci je možno rozdělit podle tématu do těchto bodů: 

a) Stanovení poměrné tuhosti předpjatých základů  a podloží (KR) 

b) Základy předpínané excentricky kotvenými přímými lany 

c) Základy předpínané parabolicky trasovanými lany  

d) Experimentální regálová hala – srovnání simulace MKP s naměřenými hodnotami 
IN-situ 

e) Předpínané podlahy   

3  Uvedení do problematiky 

3.1  Podstata předpjatého betonu 

Podstata přenosu zatížení nepředpjatým železobetonovým prvkem spočívá v tom, že na 
základě materiálových vlastností betonu a oceli dojde k rozdělení rolí přenosu napětí, kde 
beton přenáší tlaková napětí a ocel tahová. V předpjatém betonu přenáší výztuž také tahová 
napětí, navíc však vnáší do betonu tlaková napětí svým předepnutím. Vzniklá tlaková napětí 
mohou být následně využita jako tlaková rezerva při přenosu zatížení, čímž se lépe využije 
schopnost betonu přenést poměrně velká tlaková napětí a eliminuje se nevýhoda jeho  nízké 
pevnosti v tahu. Předpjatý beton je možno následně pro výpočet uvažovat jako pružný 
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materiál, neboť vyloučíme porušení betonu v tahu. Na druhé straně je však nutno zamezit 
křehkému porušení v tlaku, zejména u betonů vyšších tříd.  

Pro předpjaté základové konstrukce je hlavní výhodou výsledné zvýšení smykové 
únosnosti prvku a rovněž vlivem vyšší tuhosti základu je zajištěno rovnoměrnější napětí 
základové spáry. Stejný nebo podobný princip lze využít v případě návrhu předpjatých 
podlah, kde se nepoužívají trasované kabely, ale pouze kabely přímé.  

3.2  Návrh předpínaných konstrukcí  

Návrh předpjatých betonových konstrukcí se v České Republice řídil platnými normami a 
předpisy [3], [4], [6], od března 2010 už pouze jen eurokódy [9], [10]. V těchto předpisech 
jsou požadavky, návody a pomůcky pro návrh předpjatých konstrukcí. V převážné většině 
případů se jedná o nosné konstrukce, které přenášejí zatížení do dalších konstrukcí, případně 
základů. Řešení problematiky interakce předpjatých základů a podloží není řešeno a 
proto se užívá analogických postupů, jak je tomu v případě běžných nosných 
konstrukcí, které nejsou v kontaktu s podložím. V interakční soustavě předpjatý základ - 
podloží je možno kromě svislého zatížení uvažovat i vliv vodorovných předpínacích sil 
včetně její excentricita. Normy nezohledňují např. vliv tření v základové spáře na 
zohlednění ztrát účinků předpětí. 

3.3  Ztráty předpětí 

U předpínaní betonových konstrukcí v kontaktu s podložím dochází ke vzniku ztrát 
předpětí. Tyto ztráty a jejich výpočet je podrobně popsán v národních normách a publikacích 
týkajících se návrhem předpjatých konstrukcí např. [3], [4], [9]. Ztráty je možno podle časové 
závislosti rozdělit do dvou hlavních skupin - na okamžité a dlouhodobé. V dalším textu je 
uveden přehled všech ztrát a pojednání, které je možné uvažovat při návrhu předpjatých 
základů.    

Okamžité (krátkodobé) ztráty  

Již v okamžiku předpínání a během zakotvení se po délce kabelu projevují změny předpětí 
vedoucí ke snížení napětí v kabelu. Jde především o ztráty: 

� Ztráta t řením výztuže. Tato ztráta vzniká v důsledku kontaktu předpínací výztuže 
s předpínanou konstrukcí nebo dílcem při jejím napínání.   

� Ztráty pokluzem v kotvě. K této ztrátě dochází, je-li pro kotvení předpínací výztuže 
užito samosvorných kotev. Důsledkem pokluzu kotevního kuželíku a lana v kotevní 
objímce dochází ke snížení napětí v předpínací výztuži. K této ztrátě může docházet jak 
u předem, tak i dodatečně předpjatých konstrukcí..   

� Pružným přetvořením betonu.  Ztráta pružným přetvořením již předepnutého prvku 
může nastat v případě, kdy na předepnutý prvek začne působit nějaké zatížení, které 
vyvolá deformaci prvku. 
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� Ztráta p ředpětí stlačením spár při postupném předpínání prvku. Tato výrobní 
ztráta vzniká při předpínání a nebo stlačením spár při předpínaní dělených prvků. Ztráta 
se vyskytuje především v mostním stavitelství, např. při předpínaní jednotlivých 
segmentů. V oblasti základových konstrukcí nebude mít táto ztráta hlubší význam, 
pokud by nebyl základ proveden ze segmentů.   

� Ztráta postupným předpínaním. Pokud by bylo možné napnout a zakotvit všechny 
kabely najednou, pak by se tato ztráta vůbec neprojevila. Ztráta předpětí postupným 
předpínáním  se projevuje v důsledku okamžitého pružného přetvoření betonu a již 
zakotvené předpínací výztuže při postupném předpínání dalšího kabelu. 

� Ztráta p ředpětí přetvořením opěrného zařízení. Tato ztráta vzniká u předem 
předpjatých prvků v důsledku pružného přetváření opěrného zařízení, které je vyvoláno 
postupným napínáním přepínacích vložek. Velikost této ztráty je závislá na velikosti 
předpínací síly a poddajnosti opěrného zařízení. Ztráta přetvořením opěrného zařízení se 
u dodatečně předpínaných konstrukcích nevyskytuje.  

� Ztráta otla čením betonu. Deformace v lokální oblasti prvku vlivem kotevních sil 
způsobí snížení napětí v kabelu. Tuto ztrátu je nutno posoudit u všech dodatečně 
předpínaných konstrukcí.  

� Ztráta p ředpětí otlačením betonu pod ovíjenou předpínací výztuží. K této výrobní 
ztrátě dochází u dodatečně předpínaných prvků a ztráta zohledňuje skutečnost, že 
ovíjený napjatý předpínací drát se zatlačuje do povrchové vrstvy betonu. Pro předpjaté 
základové konstrukce tato ztráta není aktuální.  

� Ztráta p ředpětí rozdílem teplot předpínací výztuže a betonu. Tato ztráta vzniká 
během výroby předem předpjatých prvků, pokud jsou rozdílné teploty předpínací 
výztuže a betonu prvků. U dodatečně předpjatých konstrukcí tato ztráta není uvažována.  

� Ztráta z dotvarování přepínací výztuže. Tato ztráta se projevuje ihned po zakotvení, 
resp. po vnesení předpětí do betonu  a doznívání se uvažuje v čase kolem jednoho roku.  

� Ztráta způsobená třením konstrukce o podloží. V základových konstrukcích vzniká 
specifická ztráta předpětí třením konstrukce o podloží. Podle druhu zvolené kluzné 
spáry lze ztrátu zahrnout do ztrát okamžitých (písek – PE fólie), ale také do 
dlouhodobých (reologická kluzná spára s použitím asfaltových pásů). V dalších 
kapitolách bude této ztrátě věnována pozornost, neboť se s ní ve většině norem pro 
návrh betonových konstrukcí [4], [7], [9] neuvažuje.  

Dlouhodobé ztráty (provozní) 

Projevují se po zakotvení předpínacího kabelu do betonu až do konce životnosti 
předpínaného prvku. Všechny dlouhodobé ztráty je nutno uvažovat při návrhu předpjatých 
konstrukcí v kontaktu s podložím.  

� Ztráta dotvarováním přepínací výztuže – Dlouhodobá složka relaxace výztuže, viz 
předchozí odstavec. 
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� Ztráta smršťováním betonu – vlivem reologického smršťování betonu dochází k jeho 
zmenšení objemu a vlivem délkových změn prvku dojde ke ztrátě předpětí. 

� Ztráta dotvarováním betonu – tato ztráta je závislá na deformaci vzniklé 
dlouhodobým zatížením působící na prvek.  

� Ztráta mnohokrát opakovaným namáháním 

� Ztráta způsobená třením konstrukce o podloží. S použitím reologické kluzné spáry 
na bázi asfaltů se jedná o dlouhodobý proces vlivem viskoelastických vlastností 
materiálu.  

3.4  Kluzné spáry v základových konstrukcích 

Při navrhování předpjatých základů a podlah je třeba navrhnout kluznou spáru, aby byly 
sníženy účinky smykových sil v základové spáře, ať už deformací konstrukce, nebo 
horizontálním přetvořením podloží, viz [37], [38], [42], [40], [41]. Pro příklad jsou uvedeny 
dva příklady kluzných spár.  

� Společnosti realizující předpjaté základy používají typizované skladby a postupy pro 
řešení kluzné vrstvy. Např. společnost VSL ve svých materiálech [27] doporučuje 
vytvořit  rovný a dostatečně tuhý povrch, na který se aplikuje vrstva písku a 2x PE 
fólie. Na tuto skladbu, která tvoří kluznou vrstvu, se provádí vlastní předpjatá 
konstrukce. 

� Druhou možností realizace kluzné spáry je využití visko-elastických vlastností 
asfaltových pásů [37], [38], [40] [41]. Kluzná spára byla použita pro výrazné 
zmenšení vodorovných sil, které se vnášejí do základu vlivem smršťování betonu a 
jeho dotvarování od podélného i příčného předpětí.  

Dalším důvodem návrhu kluzné spáry je horizontální deformace podloží. Na místech 
s účinky poddolování dochází k deformačnímu zatížení v základové spáře normálovou silou 
vyvolanou pohybem podloží. Tato síla může být v průběhu životnosti konstrukce tahová i 
tlaková s ohledem na postupu poklesové kotliny. Tato skutečnost je závislá na poloze objektu, 
zda se nachází na konvexní nebo konkávní částí poklesové kotliny, viz [37], [38]. 

3.5  Ztráta způsobená třením konstrukce o podloží 

Výpočet ztrát předpětí konstrukcí v kontaktu s podložím je zpočátku analogický 
s postupem výpočtu nosných konstrukcí. V základových konstrukcích vzniká specifická ztráta 
předpětí třením konstrukce o podloží. Tato skutečnost by při návrhu předpjatých základových 
konstrukcí neměla být opomenuta. V normativních předpisech se o ztrátě třením o podloží 
nehovoří. V praxi se ztráta řeší velmi zjednodušeným postupem [27]. Do výpočtu vstupuje 
koeficient tření mezi základem (příp. podlahou) a podložím, tíha konstrukce a rozměry. Díky 
těmto veličinám je spočítaná celková odporová síla F: 

F =  (tíha konstrukce) x (rozpětí/2) x  (koeficient tření) 
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Spočtená síla se odečte od předpínací a na tomto základě se určí ztráty. Např. v případě 
předpínané podlahy při realizaci hangáru v Mošnově činila vypočtena ztráta v jednom směru 
24 % původního předpětí, a 12 % ve směru kolmém. Nutno podotknout, že tento přístup 
k určení ztrát předpětí je velmi zjednodušen a neřeší některé další vlivy, které by mohly do 
výpočtu vstoupit. Např. situace, kdy dojde k prokluzu v kluzné vrstvě, čímž je možno 
uvažovanou ztrátu snížit. Tato problematika je částečně řešena v [87], [91], [95], [97].  

4  Stanovení poměrné tuhosti předpjatých základů  a podloží  
Při řešení interakce konstrukce s podložím, v souladu s „ČSN EN 1992-1-1 Navrhování 

betonových konstrukcí“ [9], lze použit zjednodušený postup řešení, pokud je možno daný 
systém pokládat za tuhý. Pro stanovení přibližné tuhosti konstrukčního systému lze užít 
výpočet srovnávající sloučenou tuhost základu, rámových prvků a smykových (ztužujících) 
stěn hlavní horní nosné soustavy s tuhostí podloží. Na základě této poměrné tuhosti KR se 
stanoví, zda se má základ nebo nosný systém považovat za tuhý nebo poddajný. U pozemních 
staveb lze poměrnou tuhost KR stanovit ze vztahu: 

( )
( )3El

EJ
K S

R =  

kde  (EJ)S je přibližná hodnota ohybové tuhosti vztažené na jednotku šířky uvažované 
konstrukce, stanovená součtem ohybových tuhostí základů, všech rámových prvků a 
případných smykových ztužujících stěn.  

 E deformační modul podloží 

 l délka základu  

Pokud je poměrná tuhost větší než 0,5 , lze považovat nosný systém za tuhý.  

Pro základové konstrukce z prostého betonu nebo železobetonu  není tak složité stanovit 
tuto poměrnou tuhost, pokud máme k dispozici potřebné parametry zeminy. Tuhost základu 
se stanoví z průřezu konstrukce a vlastností použitých materiálu. Nastává otázka, jak určit 
poměrnou tuhost předpjatého průřezu, jehož tuhost je srovnatelná s nepředpjatým základem 
jehož rozměry průřezu převyšují předpjatou konstrukci.  

Pro danou problematiku byl vybrán příklad předpjatého základového pásu zatíženého 
osamělým břemenem uprostřed. Uložení základového pásu bylo pro snadnější odvození 
Winklerově podloží. Výpočet je řešen pomocí superpozice tří stavů:  

� Zatížení prutu osamělým břemenem (obr. 1a) 

� Zatížení osamělými momenty na koncích prutu způsobeny předpínací silou a excentricitou 
(obr. 1b) 

� Normálová síla způsobená předpětím (obr. 1c) 
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Obr. 1 Superpozice tří zatěžovacích stavů 

Stav „c - zatížení normálovými silami“ nebude ve výpočtu uvažován. Normálová síla 
nevyvodí na přímém prutu uloženém na Wiklerově podloží žádný ohybový účinek, ani 
deformaci ve svislém směru. Pokud by se posuzovala konstrukce pomocí teorie II. řádu, 
normálová síla musí být zahrnuta.  

4.1  Stanovení ekvivalentní tuhosti předpjatého prutu na pružném podloží 

Úkolem je stanovení ekvivalentní tuhosti nepředpjatého prutu tak, aby vykazoval 
podobnou tuhost jak je tomu u prutu předpjatého. Při úvaze, že deformace vzniklá vnějším 
zatížením na základ je rovna:  

2/,0,00, LPvýsl www +=   

kde      w0,0 je hodnota svislé deformace uprostřed prutu, vzniklá zatížením osamělým 
ohybovým momentem.  

wP,L/2 je svislé deformace uprostřed prutu, vzniklá zatížením osamělým břemenem.     

Na nepředpjaté konstrukci vznikne vlivem zatížení na prut deformace w0,0. Předpětím se 
zmenší v daném prutu deformace (wvýsl,0) toto „zvýšení tuhosti“ by bylo možno nahradit 
ekvivalentním momentem setrvačnosti průřezu Jekv.  

Následný vztah pro výpočet je:  














⋅+⋅−=

2

2/,
2

2

0,0
2

0,0 2
dx

wd

dx

wd
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Vyjádříme hodnotu Jekv.  
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A pokud pro obdélníkový průřez bude uvažován vztah  

3

12

1
bhJ =  

 

bude hodnota ekvivalentní výšky průřezu následující:  
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Z využitím ekvivalentní tuhosti předpjatého prvku by bylo možno dopočítat parametr KR, 
který je stanoven :  

3lE

JE
K

def

Ekvb
R ⋅

⋅=  
 

kde  Eb je modul pružnosti základu 

Jekv  je hodnota momentu setrvačnosti ekvivalentního průřezu   

 Edef je deformační modul podloží 

 l je délka základu  

4.2  Parametrická analýza  

Pro analytický výpočet byly vytvořeny pro přehlednost a případné rychlejší odvození 
hodnoty součinitele δ pro stanovení Jekv, kterým je možno zvětšit hodnotu JZT nepředpjatého 
průřezu. Součinitel je definován takto:  

ZTEkv
ZT

Ekv JJ
J

J
⋅=⇒= δδ

 

 

Pro studii byly uvažovány tyto hodnoty, mezi kterými je možno interpolovat: 

Tuhosti podloží K = 100, 50, 10, 5, 1, 0,5 MN.m-3 

Délka základu: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 50 m 

A hodnotami poměru (síly od břemene a ohybového momentu od předpětí): 1000, 500, 
100, 50, 20, 10.   

V kapitole 3.4.1 disertační práce je možno najít tabulky, z nichž je možno stanovit 
hodnoty součinitelů δ. Pro zjištění orientační hodnoty součinitele δ je možno hodnoty také 
odečíst z grafů, které je možno najít v kapitole 3.4.2.  

Stanovení ekvivalentní hodnoty momentu setrvačnosti pro příklad, jehož vstupní hodnoty 
jsou následující:  

� Tuhost podloží K = 100 MN.m-3 

� Síla od břemene: F = 500 kN 

� Délka prutu: L = 3,6 m 

� Předpínací síla P = 150 kN, excentricita e = 0,15 m.  

Hodnoty potřebné k odečtení součinitele δδδδ  

Poměr: Velikost zatížení /Moment od předpětí = F/(P·e) = 500/(150·0,15) = 22,222 
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Z hodnot tuhosti podloží vybereme příslušnou tabulku a na základě hodnot poměru a 

délky základu určíme přibližnou hodnotu součinitele δ. Hodnotu určíme interpolováním 
hodnot v tabulce 1, případně, z grafu 1.  

Poměr: Velikost zatížení [kN]/Moment od předpětí [kNm]  
1000 500 100 50 20 10 

1 1,008 1,016 1,087 1,191 1,667 5,008 

2 1,004 1,008 1,042 1,088 1,252 1,674 

3 1,003 1,006 1,028 1,058 1,160 1,380 

4 1,002 1,004 1,023 1,046 1,124 1,282 

5 1,002 1,004 1,020 1,041 1,109 1,245 

10 1,002 1,004 1,021 1,043 1,116 1,262 

15 1,002 1,004 1,021 1,044 1,117 1,264 

20 1,002 1,004 1,021 1,044 1,116 1,263 

25 1,002 1,004 1,021 1,044 1,116 1,263 

D
él

ka
 z

ák
la

du
 

[m
] 

50 1,002 1,004 1,021 1,044 1,116 1,263 
 

Tab. 1  Hodnoty součinitelů d pro parametr tuhosti podloží K = 100 MN.m-3 

Parametr K = 100 MN.m -3
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Graf 1  Vyjádření hodnot součinitelů δ, pro parametry podloží 100 MN.m-3 

Interpolací byla zjištěna hodnota součinitele δ = 1,1326.  

Po dosazení do dostaneme:  

001208,0001067,01326,1 =⋅=⋅= ZTEkv JJ δ  
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5  Napjatost předpínaných prvků v kontaktu s podložím 
Při dodatečném předpínání základových konstrukcí dochází ke vzniku ohybového 

momentu, který je způsoben smykovými silami vznikají deformacemi konstrukce v základové 
spáře. Pro názornost je na Obr. 2a průřez namáhán pouze centrickou silou bez uvažování tření 
v podloží. Na Obr. 2b je průřez namáhán centrickou silou s třecími silami bránícími v pohybu 
dolního líce prvku. V prvním případě je poměrné přetvoření průřezu po celé výšce stejné, 
nevzniká ohybový moment. V druhém případě je patrný vznik ohybového momentu, 
přetvoření průřezu a napjatost se mění po výšce.  

Smykové síly bránici v pohybu povrchu 
konstrukce

Případ bez působení třecí síly

σ=Ν/Α

ε bottom

ε top

dl
σ=Ν/Α

Kraj základu

ε bottom ε bottom

2

ε top

dl ε top
2

ε bottom

2

ε top
2

Průřez ve středu základu

a) b)  

Obr. 2 Vnitřní síly na průřezu namáhaného normálovou sílou 

Vlivem již zmíněných ohybových momentů dochází k deformací koncových částí během 
předpínaní základů. Z Obr.3 je patrné, že vlivem smykových tření se normálové napětí 
nerozdělí rovnoměrně po celé délce základu. Nejtransparentnější je tento jev u velmi 
dlouhých základů, kde se  rozdělí oblast konstrukce na deformovanou a nedeformovanou část.   

Oblast bez vnesení předpětí se dá redukovat, nebo úplně eliminovat použitím kluzných 
spár [87]. Kluzná spára má také za úkol redukovat smyková napětí vzniklé vlivem přetvoření 
konstrukce – ať už předpětím nebo reologickými jevy, tj. smršťováním a dotvarováním 
betonu. Pokud by byla hodnota tření v základové spáře velmi velká, mohla by nastat situace, 
kdy se nevnese potřebné normálové napětí do celé konstrukce tak, jak je požadováno.  

 
Obr. 3  Deformace základů při předpínání [27] 
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 Tyto vlivy kontaktního tření mezi konstrukcí a podložím jsou analyzovány postupně na 
příkladech konstrukcí uložených na podloží a předepnuté excentricky přímým kabelem nebo 
trasovaným parabolickým lanem. Na příkladech jsou řešeny modely předpjatých základů, kde 
je analyzován vliv tření v základové spáře na napjatost základové konstrukce. Dále jsou 
srovnány výsledky lineárních výpočtů a iterační výpočty s pomocí kontaktních prvků, které 
jsou schopny reálněji zahrnout okrajové podmínky vyskytující se v základové spáře. 

6  Experimentální regálová hala v Ostravě Vítkovicích 
V areálu Vítkovických železáren, původně ŽSKG k.p. Ostrava – závod 02 (dnes areál 

koncernu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL), byla v roce 1986 ukončena výstavba prototypové 
výškové zakládačové haly. V té době se jednalo o ojedinělý projekt. Tehdejší úlohou bylo 
vyprojektovat a ověřit v prototypu regálovou halu se sníženou hmotností ocelových 
konstrukcí a spodní stavby, která měla vykazovat o 30 % menší deformace, které by umožnily 
automatizované zakládání s použitím výpočetní techniky. Na základě tohoto prototypu a 
následnému měření byly vytvořeny „Směrnice pro navrhování základů výškových skladů“, 
vydané v roce 1988 prof. Bradáčem, viz [28]. 

v 
=
 1
,1
5
 m

VÝŠKA DESKY 
0,80 m

v = 1,15 m

X

Y

 

Obr. 4: Půdorysné schéma základové desky  

Pro desku byl použit beton B330 dle ČSN 73 1251 [7], dle dnešních norem se jedná o 
beton třídy C 20/25 až C 25/30 [9].  

Deska byla předpínaná v obou směrech. V podélném směru byla předepnuta přímými 
kabely ve dvou vrstvách tak, aby obě vrstvy byly osově souměrné s daným průřezem a 
nevyvozovaly nežádoucí ohybové momenty, ale zatěžovaly desku pouze normálovou silou.  

Pro vykrytí vzniklých ohybových momentů byla použita měkká betonářská výztuž typu 

V 10 425. V příčném směru byla použita výztuž profilu ∅V20 v horní části po 200 mm a u 

spodního povrchu po 100 mm. V podélném směru byly použity pruty ∅V16 po 200 mm. Řez 
základové desky je patrný z  Obr. 5.  

Tato experimentální základová deska byla osazena snímači a měřícími body, kde 
v průběhu let probíhalo měření deformací a napětí. 
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Obr. 5  Schéma vyztužení desky předpínacími lany a betonářskou výztuží 

Předpínaný základ regálové haly byl zpětně řešen pomocí systému ANSYS ®, pracujících 
na bázi MKP. Byl proveden výčetní model, ve kterém byly použity kontaktní prvky, 
zahrnující částečně vlastnosti kluzné spáry. V archívu EVRAZ Vítkovice Steel byla 
dohledána výkresová dokumentace předpínané základové desky, dle které byl vytvořen 
výpočetní model. Na Obr. 6  je patrná část modelu s označením použitých prvků.  

  

Obr. 6  Umístění jednotlivých prvků 

Z měření byly získány hodnoty, které je možno porovnat s hodnotami analýzy. Celková 
naměřená vodorovná deformace základové desky v podélném směru od předpětí byla 6 mm.  
Analýzou byla zjištěna hodnota 6,87 mm. Rozdíl mezi reálnou naměřenou hodnotou podélné 
deformace a vypočtenou je 0,87 mm. Hodnoty naměřených výsledných vertikální deformací, 
tedy zvedání okrajů desky vlivem účinků předpětí, se pohybují do velikosti 1 mm. Analýza 
prokázala maximální deformace kolem 0,56 mm. Rozdíly mezi nelineární analýzou a 
skutečnými naměřenými hodnotami jsou z hlediska inženýrské praxe a technické přesnosti ve 
stavebnictví zanedbatelné 

Z hodnot získaných analýzou předpjatého základu bylo zpětně provedeno posouzení 
měkké výztuže dle postupu normy ČSN EN 1992-2 [10]. V této části bylo ukázáno jedno 
z možných řešení dimenzování předpjatých deskových konstrukcí, které je navrženo v příloze 
LL normy ČSN EN 1992-2 [10]. Toto řešení je alternativou návrhu a posouzení předpjatých 
deskových konstrukcí pomocí posouzení průřezu na ohybový moment v kombinaci s osovou 
silou, viz např. ČSN 73 1204 [5], výpočet dimenzačních momentů [19] nebo postup dle 
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publikací Harvana [49]. Výhoda řešení pomocí alternativy skořepinového prvku spočívá ve 
vhodnějším zapojení algoritmu výpočtu pro každý element konstrukce, resp. pro každý 
konečný prvek je možno najít hodnotu plochy betonářské výztuže, kterou je nutno přenést 
případné tahové síly. Další výhodou je zahrnutí vlivu trhlin do výpočtu a také vzájemné 
spolupůsobení provázanost jednotlivých složek ohybových, smykových a normálových 
vnitřních sil.   

7  Předpínané podlahy 
Další z předpínaných konstrukcí v kontaktu s podložím jsou předpínané bezesparé 

podlahy. Technologie předpínaných bezesparých podlah je zejména vhodná pro středně až 
těžce zatěžované podlahy různorodých skladových objektů, letištních hal, logistických parků 
atd. Mezi největší výhody předpínaných podlah patří výrazné omezení nutnosti dilatačních 
spár, které jsou nejcitlivější částí těchto konstrukcí, vyloučení trhlin, z toho plynoucí delší 
životnost, vysoká kvalita a současně výrazně menší náklady na údržbu. Předepnutá podlaha je 
tenčí ve srovnání s tradičně vyztuženou podlahou, přináší zkrácení doby provádění z důvodu 
ukládky menšího množství betonu ve větších plochách za den, často až 2500 m2. Dle 
podkladů společnosti VSL [27], byla zhotovená předpínaná podlaha bez použití dilatačních 
spár, která pokrývala plochu až 30 000 m2. 

Dodatečné předepnutí desek je navrženo tak, aby při nejnepříznivější kombinaci zatížení 
nedocházelo k tahovému porušení betonu, tzv. bez využití měkké výztuže, a předpětí bylo 
včas vnášeno do konstrukce ještě před zahájením tvorby smršťovacích trhlin. Z těchto důvodů 
je porušení betonu trhlinami zcela zabráněno na rozdíl od jiných metod kontroly trhlin, které 
spoléhají na vyšší množství pasivní výztuže s možností pouze omezit šířku trhlin dle určitého 
kritéria, např. ČSN EN 1992-1 [9].  

DILATACE NEBO TRHLINA

PŘEDEPNUTÁ DESKA - v celém průřezu je tlakové napětí

ŽELEZOBETONOVÁ PŘÍPADNĚ DRÁTKOBETONOVÁ DESKA

 

Obr. 7: Schematické zobrazení podlah [27] 
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Proti předpjatým základům se do předpjatých podlah vnáší pouze normálová síla. Kotvení 
lan je v ose desky, ohybové momenty vlivem excentricity jsou v předpínaných podlahách 
nežádoucí. Hlavním rozdílem oproti předpjatým základům je menší tloušťka a celkově 
jednodušší vedení předpínacích kabelů.  

7.1  Příklad předpjaté hangárové podlahy 

Pro příklad byl zvolen projekt předpjaté podlahy hangáru na letišti Leoše Janáčka 
v Mošnově, viz [21]. Podlaha byla analyzována pro zatížení letadly typu SAAB 340. Podlaha 
byla předpínaná ve dvou směrech.  

Podlahová deska je spádovaná v průměrném sklonu 0,5 % směrem k vpustím. Tloušťka 
desky je proměnná od 0,3 m na okrajích a hřebenech spádových ploch až do 0,2 m v místech 
vpustí. Schéma desky a způsob spádování je patrný z Obr. 8.    

146 m
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Obr. 8: Schéma předpínané desky.   

Ztráty vlivem tření podlahy o podloží byly porovnány s analýzou pomocí MKP.  

Rozdíly vzniklé mezi „ručním“ výpočtem a analýzou pomocí MKP jsou zřejmě dány 
ztrátou kontaktu vlivem zvednutí konců vyšetřovaného prvku a hodnotou omezeného 
smykového napětí, které je největší na koncích. V případě ideálního stavu, kdy nedochází ke 
ztrátě kontaktu, nebo prokluzu mezi podlahou a podložím, by byly hodnoty napětí totožné. 
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7.2  Parametrická studie vlivu deformace a prokluzu konců předpínaných podlah 

Na základě dosažených výsledků je provedena srovnávací parametrická studie, kde jsou 
srovnány ztráty předpětí třením podlahy o podloží pro příklady různých délek předpjatých 
podlah tl. 0,2 a 0,3 m. Byla zvolena jednotná předpínací síla 1000 kN. Délka podlah byla 
zvolena od 10 m do 200 m. Z analýzy byly získány hodnoty napětí uprostřed prvku a ty byly 
porovnány s „ručním“ výpočtem.  

Rozdíly ztrát předpětí pro jednotlivé tloušťky podlah se pohybují v určitém intervalu 
hodnot. Pro tloušťku podlahy 0,2 m  je tento interval 0,4 – 1,0 kN a pro tloušťku podlahy 
0,3 m je interval dán v rozmezí 1,0 – 2,0 kN. Jak je patrno z hodnot rozdílu ztráty předpětí, 
není tento rozdíl závislý na délce podlahy. Odchylky jsou dány zaokrouhlovacími chybami. 
Z tohoto důvodu jsou uvedeny průměrné hodnoty rozdílu ztrát předpětí pro velikost 
předpínací síly P = 1 MN a pro:  

� podlahu tloušťky h = 0,2 m : ∆Fp = 0,64 kN 

� podlahu tloušťky h = 0,3 m : ∆Fp = 1,76 kN 

Hodnoty rozdílů ztrát jsou závislé na velikosti plochy, při níž došlo ke ztrátě kontaktu 
podlahy a podloží.  

Tímto dojde ke zmenšení kontaktní plochy a následnému snížení ztráty třením mezi 
podlahou a podložím. Zmenšením kontaktní plochy ale dojde ke zvětšení svislého 
kontaktního napětí.  

7.3  Vliv vstupních parametrů na velikost oblasti se ztrátou kontaktu s podložím 

Z  výsledků v předchozí kapitole je patrná závislost velikosti oblasti ztráty kontaktu 
s podložím na tloušťce předpínané podlahy. Tento důvod motivoval k vytvoření další studie, 
tedy závislost velikosti vyšetřované krajní oblasti na vstupních parametrech, tj. výška podlahy 
a velikost předpínací síly. Z výsledků dále vyplývá, že zde není patrná závislost na délce 
podlahy, tudíž je použit pouze jeden model délky 40 m. 

Studie analyzovala případy podlah tl. 0,1 m, 0,2 m a 0,3 m. Dále byly použity hodnoty 
předpínací síly v intervalu od 1kN do 1000 kN. V závislostech na tloušťce podlahy bylo 

upraveno i mezní smykové napětí τmax. Výpočet probíhal standardně ve dvou zatěžovacích 
krocích s použitím kontaktních prvků.   

Z tabulky 2 je patrna závislost na velikosti předpínací síly. Z vypočtených hodnot byly 
provedeny průběhy závislostí délky deformované oblasti a předpětí a průběhy byly 
aproximovány logaritmickou funkcí.  
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Výška podlahy Předpínací 
síla [kN] 

h = 0,1 m h = 0,2 m  h = 0,3 m 

1000 0,585 0,7 0,75 

500 0,5 0,585 0,585 

250 0,435 0,45 0,44 

100 0,335 0,33 0,2 

50 0,25 0,185 0,1 

10 0,15 0,05 0,05 

5 0,135 0,035 0 

2,5 0,038 0,015 0 

1 0 0 0 

Tab. 2  Tabulka velikosti plochy, kde došlo ke ztrátě kontaktu s prvku s podložím 

8  Souhrn a závěry 
Předložená disertační práce se zabývá vybranými úlohami, které vznikají při řešení 

předpjatých základů, resp. interakcí předpjatých konstrukcí v kontaktu s podložím. Pozornost 
byla zaměřena především na problematiku stanovení parametru poměrné tuhosti KR 
předpjatých základových konstrukcí a podloží. V této stati byl navržen postup stanovení 
parametru KR analytickou metodou a pro daný případ také zjednodušené řešení, které 
nevyžaduje použití např. programů pracujících na bázi MKP.   

Dále byly řešeny vlivy kontaktního tření mezi konstrukcí a podložím. Tyto vlivy byly 
analyzovány postupně na příkladech základové konstrukce předepnuté excentricky přímým 
kabelem a trasovaným parabolickým lanem. Nakonec byla provedena studie na konstrukcích 
předpínaných podlah, do kterých je napětí vnášeno osově z důvodů nežádoucích 
momentových účinků předpětí.   

Závěry práce bych pro přehlednost rozdělil podle okruhů, kterých se dotýkala. 

� Stanovení parametru poměrné tuhosti KR 

- Výpočet hodnoty parametru KR pro předpjaté základové konstrukce by mohl být 
v určitých jednoduchých případech stanoven analyticky s použitím náhradní hodnoty 
momentu setrvačnosti nepředpjatého průřezu Jekv. Deformace prutu s ekvivalentní 
tuhosti se proti předpjatému prutu liší v rozmezí 1,4 % (analytický výpočet) až 2,45 % 
(řešení MKP). 

-  Metoda může být nápomocná při volbě interakčního výpočetního modelu podloží – 
předpjatý základ. Pokud je stanovena hodnota parametru KR vyšší než 0,5, je možno 
postupovat zjednodušeným způsobem a základ považovat jako tuhý.  

- Z výpočtu byl odvozen součinitel δ, který zohledňuje vliv předpětí a napomáhá 
stanovení hodnoty Jekv, která se získá z následujícího vztahu.  
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- Parametr δ je možno stanovit výpočtem, interpolací z tabulek v částí 3.4.1 nebo 

orientačně odečíst z grafického vyjádření tabulek v kapitole 3.4.2. Posledně 
zmiňovaný postup je nejméně přesný, ale nejrychlejší. 

- Při použití Winklerova modelu podloží nemá normálové napětí vliv na výslednou 
hodnotu tuhosti (charakterizovanou v našem případě momentem setrvačnosti JEkv). 
Excentricky působící předpínací síla ovlivňuje pouze ohybový moment, který snižuje 
momentové účinky od vnějšího zatížení.   

 

 

� Základy předpínané excentricky kotvenými přímými lany 

- V této části byly řešeny příklady předpínaného základu konstantní délky a byl 
analyzován vliv vlastností podloží na ztráty účinků předpětí. Dále byly porovnány 
výsledky analýzy lineárním a nelineárním výpočtem. Srovnání obou metod je velmi 
netransparentní, neboť se musely změnit vnější okrajové podmínky. V případě 
výpočtu iterací dochází k zatížení již na deformované konstrukci vlivem vlastní tíhy. 
Pokud by tento předpoklad nemohl být splněn, nebyly by aktivovány kontaktní prvky 
a výpočet by neproběhl. Z grafu 8 – disertační práce je patrná podobnost trendu obou 
průběhů. Rozdíl je způsoben zřejmě odlišným přístupem k výpočtu a zahrnutí změny 
napjatosti vlivem zatížení již na deformované konstrukci. V případě lineárního 
výpočtu nemá hodnota svislého zatížení na získání hodnoty ztráty třením o podloží 
žádný vliv. 

- Na základě výsledků měření visko-elastických vlastností izolačních pásů na bázi 
asfaltu, které probíhaly v laboratořích Fakulty stavební - VŠB TU Ostrava, byly 
analyzovány vlivy kluzných spár na napjatost předpínaného základu. Z výsledku 
vyplynulo, že použitím kluzné spáry dojde k výraznému snížení ztrát účinků předpětí 
vlivem tření základu o podloží. 

- Použitím lineárního modelu pro stanovení hodnoty ztráty účinků budou hodnoty méně 
přesné, než je tomu u simulace se zahrnutím teorie II. řádu. V případě modelu s 
použitím asfaltových pásů lze použít lineární analýzu, neboť u těchto pásů nedochází 
ke tření, ale k viskoelastickému tečení a nedochází tak ke ztrátě kontaktu.  

 

� Základy předpínané parabolicky trasovanými lany 

- Dalším tématem disertační práce byla analýza základu předpjatého parabolicky 
trasovaným kabelem. Byly porovnány výsledky lineárního a nelineárního modelu. 
Lineárním výpočtem byly zkoumány rozdíly v napjatosti s použitím kluzné spáry a 
uložení na zemině.  
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- Průběhy trendu hodnot jsou značně odlišné. Výsledky použité metody lineárního 
výpočtu vykazují zásadní nepřesnosti, dokonce by se v tomto smyslu dalo hovořit o 
„nepoužitelnosti“ takovéhoto lineárního výpočtu. Nepřesnost je v tomto případě 
způsobena vznikem vertikální síly, která vlivem parabolického tvaru lana zvedá střed 
prvku při předpínaní. S použitím uvedených okrajových podmínek nemůže dojít ke 
ztrátě kontaktu. Ztráta je způsobena tahem vzniklým mezi podložím a základem.  

- Hodnota velikosti ztrát u trasovaných kabelů vlivem tření o podloží není podstatná,  
Předpínaní trasovanými lany v konstrukcích je využíváno zejména pro lokální statické 
působení kabelu. 

- Normálová složka napětí u předpjatých konstrukcí trasovanými kabely přispívá 
zejména k vyšší smykové únosnosti průřezu. Výsledky analýzy zatížení konstrukce 
pouze normálovou silou řeší kapitola zabývající se předpínanými podlahami.  

� Experimentální regálová hala 

- V Ostravě, v areálu Vítkovických železáren, byla v roce 1986 ukončena výstavba 
prototypové výškové zakladačové haly. Založení stavby bylo provedeno na tenké 
předpjaté desce. Spodní stavba byla analyzována během své výstavby. Podloží, kluzná 
spára a základová deska byly opatřeny řadou snímačů analyzujících absolutní 
deformace poměrné deformace a napětí. Na základě projektu základů regálové haly 
byla provedena analýza pomocí metody konečných prvků. Byl vytvořen 3D model 
základové desky a pro simulaci kontaktu mezi základem a podložím byly použity 
kontaktní prvky.   

- Výsledná naměřená vodorovná deformace základové desky v podélném směru od 
předpětí byla 6 mm. Analýzou byla zjištěna hodnota 6,87 mm. Rozdíl mezi reálnou 
naměřenou hodnotou podélné deformace a vypočtenou je 0,87 mm. Hodnota výsledné 
vertikální deformace, tedy zvedání desky vlivem účinků předpětí, se pohybují 
naměřené hodnoty do 1 mm. Analýza prokázala maximální deformace kolem 
0,56 mm. Rozdíly mezi nelineární analýzou a skutečnými naměřenými hodnotami jsou 
z hlediska inženýrské praxe a přesnosti ve stavebnictví dle mého názoru zanedbatelné. 

   

� Předpínané podlahy 

- Posledním tématem práce byly předpínané podlahy lišící se od předešlých předpjatých 
konstrukcí tím, že jsou předpínány osově. Byly provedeny pouze nelineární analýzy, 
kde byl zkoumán vliv tření s použitím jednoho typu podloží. Jeden typ podloží byl 
použit s ohledem na to, že v praxi se většinou používá osvědčený typizovaný návrh 
kluzné spáry a složení podkladu.  

- Vlivem tření vzniká složka ohybového momentu deformující koncové části dlouhých 
konstrukcí, která již byla zmiňována v předešlých kapitolách. Použití kontaktních 
prvků umožnilo analyzovat délku oblasti, kde dochází ke ztrátě kontaktu s podložím. 



 

Autoreferát k disertační práci   22 

Stejně tak umožnilo i zahrnutí vlivu maximálního smykového napětí vzniklého mezi 
podložím a podlahou.  

- Součástí výstupu bylo porovnání nelineární analýzy a řešení dle projektu předpínané 
podlahy hangáru v Ostravě Mošnově. V případě ideálního stavu, kdy nedochází ke 
ztrátě kontaktu, nebo prokluzu mezi podlahou a podložím, by byly hodnoty napětí 
totožné. Rozdíly jsou dány zřejmě již zmiňovanou ztrátou kontaktu vlivem zvednutí 
konců vyšetřovaného prvku a hodnotou omezeného smykového napětí v kontaktní 
spáře, které je největší na koncích. 

- Hodnoty rozdílů ztrát mezi ručním výpočtem a složitějším nelineárním, jsou závislé na 
velikosti plochy, při níž došlo ke ztrátě kontaktu podlahy a podloží. Tímto dojde ke 
zmenšení kontaktní plochy a následnému snížení ztráty třením mezi podlahou a 
podložím. Zmenšením kontaktní plochy však dojde ke zvětšení svislého kontaktního 
napětí. 

- Další studie analyzovala vliv vstupních parametrů na délku oblasti, kde dochází ke 
ztrátě kontaktu. Z výsledků je patrná závislost zejména na velikosti předpínací síly a 
na výšce předpínané konstrukce. Z výsledku nelineární analýzy vyplývá, že délka 
deformované oblasti není závislá na délce podlahy.  

V návaznosti na výzkum, jehož výsledky jsou prezentovány v této disertační práci, by se 
jako jeho pokračování mohly jevit experimenty měření vlastností reologické kluzné spáry 
s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi. Na úřadě průmyslového vlastnictví ČR byl 
přihlášen a zapsán užitný vzor pod číslem CZ 18567 U1. Název užitného vzoru je 
„Reologická kluzná spára s teplotně řízenými viskoelastickými vlastnostmi“ . Na základě 
proměnlivosti viskoelastických vlastností asfaltových pásů v závislosti na teplotě jsou 
navrženy zkoušky na určení třecích parametrů, které by bylo možno použít při návrzích 
kluzných spár např. u předpjatých základů, podlah apod. Zahříváním kluzné spáry by mohlo 
dojít ke snížení třecích sil mezi základem a podložím na takovou míru, že by tato hodnota 
mohla být zanedbána, případně radikálně snížena. Na tyto předpoklady jsou navrženy 
experimentální zkoušky jak pro betonové základové konstrukce, tak i pro zděné konstrukce, 
kde by se měl v předpokládaném experimentu zkoumat vliv kluzné spáry na napjatost 
předpínaného zdiva. V laboratořích Fakulty stavební VŠB TU Ostrava jsou tyto zkoušky jak 
pro betonové, tak i pro zděné konstrukce připraveny a budou předmětem řešení dalších 
grantových projektů. V dalším časovém vývoji se naskýtá další dílčí postup výzkumu 
předpínaných konstrukcí v kontaktu s podložím.   
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