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MODELOVÁNÍ P ŘEDPĚTÍ NA LOKÁN Ě PODEPŘENOU DESKU 
David Sekanina1 

Abstrakt 

V tomto příspěvku je ukázáno jedno z možných řešení modelování předpětí na lokálně 
podepřenou železobetonovou stropní desku pomocí trasovaných přepínacích lan bez 
soudržnosti. 

1 Úvod 
Pro tuto práci byla vybrána lokálně podepřená deska  s osovou vzdálenosti sloupů 9m. 
Deska má čtvercový půdorys s rozpětím 5x5 polí v každém směru. Na okrajích je 
počítáno s přesahem 0,3m od osy sloupu. Tento přesah je využit především pro vedení 
předpínací výztuže. Celková délka desky je tudíž 45,6m. Místo středního pole desky je 
navržen otvor, který je určen  pro schodiště, výtahové šachty, rozvodné instalace (plyn, 
elektřina, voda, komunikační kabely apod.) (viz. Obr.1). 

 

Obrázek 1: Schéma řezu konstrukce stropu 

 
Celý tento komplex umístěn v místě otvoru desky slouží po statické stránce jako  

ztužující jádro pro horizontální zatížení (vítr). Vzhledem ke skutečnosti, že celé jádro 
bude ze železobetonu, bude také vhodnou únikovou cestou z objektu v případě požáru. 
Jádro jsme uvažovali jako monolit a tedy bude s deskou spojeno monoliticky. Pro 
modelování podpor budeme tento spoj považovat jako vetknutý.  
 Objekt byl navržen pro administrativní a kancelářské místnosti, tedy charakteristické 
užitné zatížení je 5kN.m-2. Stálé zatížení na konstrukci je dáno vlastní hmotností 
a vrstvami podlahové konstrukce.  

2 Výpočet vnitřních sil 

2.1 Předpoklady 

Výpočet vnitřních sil v desce byl proveden pomocí metody konečných prvků softwarem 
NEXIS.  Modelování účinku předpětí na staticky neurčitých konstrukcích pomocí MKP 
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umožňuje přímo řešit výsledný účinek primárních i sekundárních vnitřních sil. Samotná 
soustava sil od předpětí je rovnovážnou soustavou. Při staticky určitých konstrukcích 
proto od předpětí nevznikají reakce a vzniknou v nich primární vnitřní síly. V staticky 
neurčitých konstrukcích podporové vazby zabraňují volnému přetvoření konstrukce. 
Proto při zatížení vznikají v podporových vazbách reakce, které se projevují přídavnými 
sekundárními vnitřními silami. 
 Z vlastností a chování předpínacích lan bez soudržnosti  můžeme uvažovat předpětí 
jako vnější zatížení působící na konstrukci. Účinky předpětí definujeme tzv. 
ekvivalentním zatížením v podobě vnějších sil. Velikost ekvivalentního zatížení při 
zvolené geometrii lana se mění v závislosti od velikosti předpínací síly. Tvar 
ekvivalentního zatížení je závislý na vertikální geometrii samotného lana. Volba 
geometrie lana je komplexní záležitost, ve které musíme zohlednit konstrukční, 
technologické, statické a dimenzační aspekty. Tloušťka konstrukce, rozpětí polí a systém 
podepření předurčuje velikost potřebné předpínací síly a tudíž i počet předpínacích 
vložek pro efektivní vykrytí vnějšího zatížení.  
 V našem případě byla použita parabolická geometrie lana, které se více hodí pro naší 
konstrukci. Výztuž s parabolickou geometrií v poli velmi dobře kompenzuje stejně dobře 
záporné podporové, tak i kladné mezipodporové momenty. 

 

 

Obrázek 2: Vertikální geometrie a statika předpínacích lan ve tvaru paraboly, ve vnitřních polích spojitého prvku  

 
 Při pravidelném řidším rozmístění lan v jednotlivých polích desky se předpětí může 
nahradit přímkovým rovnoměrným ekvivalentním zatížením od jednotlivých parabol lan 
bez soudržnosti 
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Obrázek 3: Statika předpínacích lan ve tvaru paraboly, ve vnitřních polích spojitého prvku 

2.2 Průběhy vnitřních sil (ohybových momentů) 

Hodnoty jsou ukázány vždy jen pro jeden směr z důvodu symetrie desky. Ze stejného 
důvodu není na obrázku modelována celá konstrukce desky, nýbrž pouze její čtvrtina. 
Pro řezy desky jsou zvolené vhodné okrajové podmínky, tedy je povolen posun ve směru 
vertikálním (Z) a je povoleno pootočení průřezu pro daný směr. (v řezu ve směru x je 
povoleno natočení kolem osy y a naopak). V řezu předpokládáme inflexi průběhu 
vnitřních sil, tedy maxima a minima ⇒ nulové natočení průřezu v daném směru.  
 Pro názornost vlivu předpětí na konstrukci jsou vykresleny zatěžovací stavy zvlášť 
(pouze předpětí, pouze vlastní tíha, spojení těchto stavů). 
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Obrázek 4: Průběh ohybových momentů vyvolaných předpětím 
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rázek 5: 
Průběh ohybových momentů od zatížení 
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Obrázek 6: Kombinace zatížení s přepětím – hodnoty použité pro dimenzování měkkou betonářskou výztuží 

3 Závěr 
Z daných výsledků je patrné, že výpočet vnitřních sil v plošné deskové konstrukci  
předpětím lany bez soudržnosti se s výhodou může modelovat jako jednoduchá deska 
s vnějším zatížením. Z tohoto důvodu máme lepší přehled a kontrolu ztrát předpětí 
v lanech. 
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