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V  súčasnosti existuje niekoľko typov šmykovej 

výstuže, ktoré umožňujú zvýšiť únosnosť dosky 

proti porušeniu pretlačením. V  prípade dosiek 

vystavených extrémne veľkému zaťaženiu, kedy 

bežne používané spôsoby vystuženia proti 

pretlačeniu nie sú postačujúce, je možné použiť 

pri návrhu inovatívny typ výstuže. V  článku sú 

porovnané výsledky parametrickej štúdie návrhu 

bezprievlakovej stropnej dosky s  rôznymi typmi 

vystuženia proti porušeniu pretlačením (strmene, 

šmykové tŕne na montážnej lište a systém PSB 

Plus). ❚ Several types of punching shear rein-

forcement are available for increasing the maxi-

mum resistance against punching shear failure of 

flat slabs. A new type of punching reinforcement 

has been developed for cases, where the flat 

slab is exposed to extreme load and resistance 

of conventional type of punching shear reinforce-

ment is not sufficient. This paper presents some 

of the results of a parametric study focused on 

design of the flat slab with using different type of 

punching shear reinforcement.

Bezprievlakové stropné dosky sú vyhľa-
dávaným systémom pri realizácii admi-
nistratívnych, priemyselných a obytných 
budov. Systém pozostáva z  dosiek, 
ktoré sú lokálne podopreté stĺpmi ale-
bo stenami bez stropných prievlakov. 
V  tomto detaile je nosná schopnosť 
dosky najčastejšie limitovaná jej odol-
nosťou voči porušeniu pretlačením. Dos-
ka je v mieste uloženia na stĺp väčšinou 

zaťažená šmykovou silou a dvojosovým 
ohybovým momentom. Takéto kombi-
nované namáhanie vytvára v doske stav 
napätosti, ktorý môže viesť k jej poruše-
niu ešte predtým, ako sa vyčerpá jej ohy-
bová únosnosť. K porušeniu pretlačením 
dochádza vytvorením šmykovej trhliny 
v okolí stĺpa vo forme betónového kužeľa 
a následným vytrhnutím hornej ohybovej 
výstuže z krycej vrstvy (obr. 1). Poznatky 

z praxe ukazujú, že takýto spôsob poru-
šenia je mimoriadne nebezpečný najmä 
z  dôvodu, že sa jedná o  krehké poru-
šenie, ku ktorému dochádza náhle, bez 
akýchkoľvek varovných signálov (plas-
tické deformácie, trhliny). Zároveň pri 
zlyhaní najviac namáhaného stĺpa často-
krát dochádza k prerozdeleniu zaťaženia 
na susedné stĺpy a následne k reťazové-
mu zrúteniu celého podlažia.
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ŠMYKOVÉ VÝSTUŽE PROTI 
PRETLAČENIU
Šmyková odolnosť železobetónovej 
dosky bez šmykovej výstuže je zaistená 
zaklinením zŕn kameniva v šikmej trhline, 
ktorá je vo vodorovnom smere stabili-
zovaná vodorovnou výstužou pri hor-
nom povrchu dosky. Po prekročení tej-
to odolnosti konštrukcia bez varovania 
zlyhá. V prípade, ak je účinok zaťaženia 
väčší ako šmyková odolnosť, je potreb-
né do  tejto oblasti navrhnúť šmykovú 
výstuž. Šmykové výstuže v podobe str-
meňov alebo oceľových tŕňov sú dnes 
štandardným prostriedkom pre vystu-
žovanie železobetónových dosiek proti 
porušeniu pretlačením.

Šmykové tŕne navarené na montáž-
nej lište (dvojhlavové oceľové tŕne spo-
jené montážnou lištou) sú jedným z naj-
efektívnejších systémov na  vystužova-
nie bezprievlakových stropných a zák-
ladových dosiek proti porušeniu pretla-
čením (obr.  2). Montážna lišta nemá 
nosnú funkciu, zabezpečuje správnu 
vzdialenosť a  rozmiestnenie tŕňov po-
čas inštalácie. Tŕne možno do  dosky 
osadiť buď zavesením na  ohybovú 
výstuž (obr.  3), alebo uložením cez 
plastové podložky priamo do  debne-
nia dosky. Dvojhlavové tŕne vyrobe-
né z  betonárskej výstuže sa vyrábajú 
v priemeroch od 10 do 25 mm. Prvky 
sú usporiadané radiálne okolo stĺpa, 
minimálna hrúbka dosky je 180  mm. 
Statické pôsobenie dosky vystuženej 
PSB tŕňmi je interpretované priehrado-
vým modelom, kde tŕne pôsobia ako 
zvislé tiahla. Konštrukčné usporiadanie 
šmykovej výstuže dokumentuje obr. 4.

Hlavnými prednosťami šmykových 
tŕňov na  montážnej lište v  porovnaní 
s bežnými spôsobmi vystužovania (napr. 
strmienky) je vyššia odolnosť dosky ako 
aj vyššia produktivita práce na  stavbe. 
Podľa európskeho technického osved-
čenia ETA 13/0151 (vydanej podľa 
Smernice Rady 89/106/EHS) [2] je ma-
ximálna odolnosť dosky vystuženej tŕň-
mi PSB stanovená na hodnotu:

 
 ,       (1)

kde VRd,c je odolnosť dosky bez šmykovej 
výstuže stanovená podľa vzťahu (2). Zá-
visí od parametrov, ktoré zohľadňujú stu-
peň vystuženia ρ, pevnosť betónu v tlaku 
fck a súčiniteľ vplyvu výšky k (size effect). 
Vzdialenosť základného kontrolného ob-
vodu od líca podpery sa uvažuje vo vzdia-
lenosti 2d (d je účinná výška dosky).

 
 ,       (2)

Hodnota maximálnej odolnosti dosky 
je približne o 40 % vyššia ako odolnosť 
dosky vystuženej bežnými strmienkami 
(kmax = 1,5). Šmykové tŕne sa tak stávajú 
vyhľadávaným prostriedkom na  vystu-
žovanie železobetónových dosiek proti 
porušeniu pretlačením [4],  [5]. Snaha 
výrobcov týchto výstuží sa preto začína 
orientovať na  vývoj nových postupov 
pre vystužovanie dosiek, ktoré môžu 
dopĺňať šmykové tŕne, napr. dosiek vy-
stavených extrémne veľkému zaťaženiu.

NOVÝ SYSTÉM VYSTUŽENIA 
PROTI PORUŠENIU PRETLAČENÍM
V  prípade dosiek vystavených extrém-
ne veľkému zaťaženiu, kedy odolnosť 

dosky voči porušeniu pretlačením štan-
dardnými šmykovými prvkami (strmene 
alebo tŕne) nie je postačujúca, je možné 
využiť nový výstužný systém PSB Plus 
(obr. 5), ktorý je vytvorený kombináciou 
zvislých PSB tŕňov a vodorovných PSH 
tŕňov. Zvislé tŕne sú navrhnuté a použí-
vané v zmysle technického osvedčenia 
ETA 13/0151 [2]. Vodorovné tŕne sú 
umiestnené v  tvare kríža, tak aby pre-
chádzali nad stĺpom a  boli ukončené 
hlavou vo vzdialenosti minimálne 2d 
od  líca stĺpa, rovnobežne so spodnou 
ohybovou výstužou.

Prvé skúšobné telesá fragmentu 
dosky vystuženej výstužou PSB Plus 
boli navrhnuté spoločnosťou Peikko 

VRd,max,ETA = 1,96  VRd,c 

1
3 6
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v  roku 2014 a  odskúšané v  laborató-
riu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity 
(obr.  6). Výsledky skúšok potvrdili, že 
vodorovné výstuže prispievajú ku zvý-
šeniu sily pri porušení dosky v  porov-
naní s doskou vystuženou iba zvislými 
šmykovými tŕňmi. Následne bol v spo-
lupráci s  École polytechnique fédérale 
Lausanne (EPFL) v rokoch 2015 až 2017 
realizovaný rozsiahly experimentálny 
výskum, ktorý bol zameraný na podrob-
nejšiu analýzu jednotlivých parametrov 
systému ako priemer a potrebné množ-
stvo vodorovných PSH tŕňov a ich pozí-
cia vzhľadom k stĺpu (tab. 1 a 2). Na zá-
klade výsledkov výskumného programu 
bola následne vypracovaná ucelená 
metodika pre navrhovanie dosiek vystu-
žených týmto systémom [6]. 

Výskumný program bol od  začiat-
ku koordinovaný s  Technickým a  skú-
šobným ústavom stavebným (TSÚS), 
pobočka Košice, tak aby spĺňal kritéria 
požadované na posúdenie tohto inova-
tívneho riešenia pre vystužovane dosiek 
na  Slovensku. Technické posúdenie 
SK TP – 18/0026 [3], ktoré vydal TSÚS 
v  marci 2018 v  rámci posúdenia pod-
statných parametrov výrobku, uvádza 
podmienky pre navrhovanie a používanie 
systému PSB Plus a  spolu se sloven-
ským certifikátom o  nemennosti para-
metrov podstatných vlastností staveb-
ného výrobku umožňuje uvedenie tohto 
systému na trh. 

NÁVRH VÝSTUŽE
Návrh výstuže PSB Plus v zmysle tech-
nického posúdenia SK TP – 18/0026 
[3] vychádza z  metodiky návrhu tŕňov 
definovanej v  technickom osvedčení 
ETA 13/0151 [2]. Maximálna odolnosť 
dosky vystuženej uvedeným systémom 
je definovaná ako:

      , (3)

kde VRd,max,ETA je maximálna odolnosť 
dosky s  použitím zvislých PSB tŕňov 
a  ∑VRd,PLUS prírastok šmykovej odol-

nosti dosky vďaka vodorovným PSH 
tŕňom. Veľkosť prídavnej odolnosti 
∑VRd,PLUS je závislá od priemeru vodo-
rovného tŕňa PSH (tab.  1). Pri použití 
vodorovnej výstuže PSH musí byť spl-
nená požiadavka minimálnej účinnej 
výšky dosky 200 mm. Maximálny prie-
mer použitých tŕňov PSH a PSB závisí 
od účinnej výšky dosky d podľa tab. 2. 
Konštrukčné zásady usporiadania vý-
stuže dokumentuje obr. 7.

PARAMETRICKÁ ŠTÚDIA
Porušenie dosky pretlačením predsta-
vuje často jedno z  rozhodujúcich po-
súdení pri návrhu hrúbky železobetó-
novej dosky v nosných konštrukciách 
budov. Cieľom štúdie bolo stanoviť 
minimálnu hrúbku dosky vzhľadom 
na  bežne používané typy šmykových 
výstuží proti pretlačeniu pri dodržaní 
všetkých zásad návrhu bezprievlako-
vých dosiek. V medznom stave únos-
nosti bola overená ohybová odolnosť 
dosky. Pre medzný stav používateľ-
nosti boli overené priehyby metódou 
konečných prvkov s  vplyvom trhlín 
a dotvarovania betónu. 

Praktické výhody riešeného sys-
tému boli preukázané parametrickou 
štúdiou [7] aplikovanou na  konštruk-
cii obchodného domu. Budova bola 
navrhnutá ako monolitický železobe-
tónový skelet z  betónu triedy C30/37 
s  osovou vzdialenosťou stĺpov 9,6 × 
9 m. Rozmery a štvorcový tvar stĺpov 
boli uvažované na  každom podlaží 
s rovnakou délkou hrany 500 mm.

Šmyková výstuž bola uvažovaná 
v  podobe strmienkov, šmykových 
tŕňov (PSB) a  systému PSB Plus. 
Výpočtový model M1 predstavuje 
bezprievlakovú stropnú dosku hrúb-
ky 350  mm, vystuženú betonárskou 
výstužou Ø 20/125  mm. Šmyková 
výstuž proti pretlačeniu bola navrh-
nutá zo strmienkov Ø 12 mm z oce-
le B500B. Druhý výpočtový model 
M2 bol realizovaný pre dosku hrúbky 
300 mm, vystuženú betonárskou vý-
stužou Ø 22/110 mm. Ako šmyková 
výstuž proti pretlačeniu boli navrhnuté 
PSB tŕne Ø 16  mm z  ocele B500B. 
Tretí výpočtový model M3 bol overený 
pre dosku hrúbky 270 mm. Odolnosť 
v pretlačení bola zabezpečená novým 
systémom. Doska bola vystužená be-
tonárskou výstužou Ø 25/125  mm. 
Parametre vstupujúce do  numerickej 
analýzy sú uvedené v tab. 3. Odlišné 
hodnoty zaťaženia v  stĺpe vyplývajú 
z rozdielnej vlastnej tiaže dosky v jed-
notlivých modeloch.

VRd,PLUS

2
VRd,max,PLUS =  VRd,max, ETA + ∑
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Tab. 1 Šmyková odolnosť pre jeden PSH tŕň  ❚   
Tab. 1 Punching shear resistance of a single 
horizontal PSH stud

Priemer tŕňa  
PSH  
ØPSH

Krytie tŕňa  
PSH  
cd

Návrhová hodnota 
šmykovej odolnosti pre 
jeden tŕň PSH VRd,PLUS

[mm]  [mm] [kN]

25 46,5 24,5

32 50 40

40 54 56,8

Tab. 2 Maximálny priemer tŕňov PSB a PSH  ❚   
Tab. 2 Maximum diameter of PSB and PSH studs

Účinná výška dosky   
d                         

Priemer tŕňa 
ØPSH.max                                           

Priemer tŕňa 
ØPSB.max                                               

 [mm]  [mm]        [mm]

< 200 N/A N/A

200 až 260 25 16

260 až 320 32 20

> 320 40 25

Tab. 3 Vstupné parametre pre numerickú analýzu  ❚  Tab. 3 Input parameters for numerical analysis

Typ vystuženia

Hrúbka  
dosky 

hd

Účinná  
výška  

d

Stupeň  
vystuženia 

ρ

Reakcia v stĺpe  
z dosky 

     VEd,vs*                     VEd,ks*

[mm] [mm] [-] [kN] [kN]

M1 Strmene 350 300 0,838 1 725 1 112

M2 PSB tŕne 300 240 1,409 1 673 1 180

M3 PSB Plus 270 210 1,870 1 588 1 187
*vs – vnútorný stĺp, ks – krajný stĺp 



Maximálna odolnosť dosky proti po-
rušeniu pretlačením bola stanovená ako:

      
    ,           (4)

kde kmax je faktor závislý od typu šmy-
kovej výstuže a VRd,c šmyková odolnosť 
dosky bez šmykovej výstuže stanovenej 
podľa vzťahu (3). Hodnota kmax

  =  1,5 
bola použitá pre vystuženie dosky str-
meňmi podľa EN 1992-1-1 [1]. Hodnota 
kmax

 = 1,96 bola použitá pre PSB tŕne 
podľa dokumentu ETA 13-0151[2]. 

Výsledný návrh a rozmiestnenie PSB 
výstuže pre riešenú stropnú dosku sa 
odporúča v  počte 12 kusov (jeden 
komplexný prvok dĺžky 1 080 mm zlo-
žený z  kombinácie 3 + 3 zvislé tŕňové 
prvky) s Ø 16 mm, dĺžky 205 mm uspo-
riadaných radiálne okolo stĺpa. Pre kraj-
ný stĺp bolo navrhnuté riešenie v počte 
sedem kusov (jeden komplexný prvok 
dĺžky 900  mm zložený z  kombinácie 
2 + 3 zvislé tŕňové prvky) s Ø 20 mm 
a dĺžky 205 mm (obr. 8).

Príklad vystuženia s  použitím sys-
tému PSB Plus dokumentuje rez 
na  obr.  9. Pre vnútorný stĺp nosnej 
konštrukcie bola navrhnutá kombi-
nácia zvislých šmykových tŕňov PSB 
v  počte 12 kusov (jeden komplexný 
prvok dĺžky 600 mm zložený z kombi-
nácie 2 + 2 tŕňové prvky) s Ø 16 mm 
a dĺžky 175 mm usporiadaných radiál-
ne okolo stĺpa. Vodorovná výstuž PSH 
bola navrhnutá v počte 10 kusov s Ø 
25 mm a dĺžky 1 380 mm. Pre krajný 
stĺp bola navrhnutá kombinácia výstu-
ží nasledovne: zvislé PSB tŕne v počte 
sedem kusov (jeden komplexný prvok 
dĺžky 630  mm zložený z  kombinácie 
2  +  2 tŕňové prvky) s  Ø 20  mm, dĺž-
ky 175 mm a  vodorovná PSH výstuž 
v počte 10 kusov s Ø 25 mm a dĺžky 
1 380 mm (obr. 9). Takto navrhnutá vý-
stuž pri posúdení v poslednom kontro-
lovanom obvode uout spĺňa podmienku 
spoľahlivosti proti pretlačeniu bez šmy-
kovej výstuže. Porovnanie maximálnej 
šmykovej odolnosti dosky podľa typu 
použitej výstuže proti porušeniu pretla-
čením dokumentuje obr. 11.

Výsledky parametrickej štúdie uka-
zujú, že s použitím nového systému vy-
stuženia je pre modelovú situáciu mož-
né zvýšiť odolnosť dosky až na 2,2VRd,c. 
Z  hľadiska pretvorenia doskovej kon-
štrukcie nebol limitný priehyb leff/250 
prekročený. Takéto konštrukčné uspo-
riadanie umožňuje znížiť  hrúbku dosky 
v  porovnaní s  ostatnými výstužnými 
technikami (strmene, tŕne na  montáž-
nej lište), optimalizovať  priestor pod 

VRd,max = kmax        VRd,c
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stropnou doskou a  znížiť tak náklady 
vynaložené na betonáž dosky. Zároveň 
toto riešenie poskytuje vyššiu odolnosť 
ako pri situácii, kedy je doska vystuže-
ná len PSB tŕňmi.

ZÁVER
Na Slovensku bola v roku 2014 vyda-
ná národná príloha STN EN 1992-1-1, 
ktorá umožňuje používanie šmyko-
vých tŕňov ako výstuže proti porušeniu 
pretlačením pod podmienkami, ktoré 
sú veľmi podobné podmienkam defi-
novaným v ETA 13/0151 [2]. V súčas-
nosti prebieha aj príprava revízie normy 
EN 1992-1-1 [1] a je pravdepodobné, 
že metodika pre navrhovanie šmy-
kových tŕňov bude zakomponovaná 
do  tejto normy aj na  celoeurópskej 
úrovni najneskôr do roku 2022.

Vďaka rozsiahlemu výskumu spoloč-
nosti Peikko Group s  inštitútom EPFL 
bola vyvinutá metodika pre navrhovanie 
dosiek vystužených novým systémom 
[6]. Táto metodika bola schválená Tech-
nickým a skúšobným ústavom staveb-
ným, n. o., Bratislava, pobočka Košice, 
ktorý vydal technické posúdenie SK TP 
– 18/0026 [3] a príslušný certifikát o ne-
mennosti parametrov umožňujúci pou-
žívať tento systém vystužovania na slo-
venskom trhu. V  súčasnosti prebieha 
posúdenie a  certifikácia tohto nového 
systému vo viacerých krajinách EÚ.

Parametrická štúdia v príspevku preu-
kázala výhody nového systému vystuže-
nia. Nová výstuž proti porušeniu pretlače-
ním je vhodná predovšetkým pre lokálne 
podopreté dosky vystavené extrémnemu 
zaťaženiu, kedy odolnosť bežných šmy-
kových výstuží nie je postačujúca.

Prvá aplikácia nového výstužného sys-
tému v praxi práve prebieha pri výstavbe 
základnej školy vo Winke v Švajčiarsku. 
Výstuž bola použitá v  miestach, kde 
doska nebola schopná odolávať zvislým 
šmykovým napätiam a  bežné dvojhla-
vové tŕne nemali postačujúcu odolnosť. 
Toto riešenie umožnilo ponechať rovný 
podhľad bez dodatočného zosilnenia 
dosky nad stĺpom. Plánovaný termín do-
končenia stavby je v októbri 2019. Infor-
mácie z výstavby budú obsahom ďalšie-
ho príspevku.
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