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Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných prvků stropní konstrukce 

dvou-podlažního rodinného domu. Součást desky tvoří dvojice průvlaků a překladů. 

 

Pro velkorozponové průvlaky jsem zvolil dvě varianty řešení. První variantu tvoří čistě 

železobetonové prvky a v druhé variantě je pro průvlaky použito předpětí, kvůli požadavku 

snížení konstrukční výšky. Základní model, jsem řešil pomocí výpočetního programu Scia 

Engineer 2013, a to tak, že jsem v programu udělal plošný model stropní desky a prutové 

prvky jsem připojil k desce jako žebra. 

 

Zvoleným předpětím se snížila konstrukční výška, a tak se docílilo požadovaného vzhledu.  

  

Klíčová slova 

Rodinný dům, stropní konstrukce, deska, průvlak, žebro, předpětí.  

  

  

  

Abstract 

This diploma thesis involves design and assessment of the supporting elements of a two-

storey family house ceiling construction. The slab components are pairs of beams and 

translations. 

 

I have choose two variants of solution for a long span elements. The first variant includes 

reinforced concrete elements only and in the second one prestress is used for beams, because 

of reducing construction height requirements. The basic model was evaluate by the 

calculation program Scia Engineer 2013, so I made 2D model of a slab in the program and 

joined 1D elements to the slab like a ribs. 

 

Selected prestress reduces a construction height, so it matches the desired appearance. 

  

Keywords 

Family house, ceiling construction, slab, beam, rib, prestress.  

… 
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Úvod 

Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení stropní konstrukce novostavby 

rodinného domu na základě podkladů architektonického a stavebně – technického řešení. 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům, který je zasazen do skloněného terénu. 

Novostavba je založena na základových pásech z železobetonu a sloup, podepírající terasu 

1.NP podlaží,  je založen na železobetonové patce. Součástí základové konstrukce je také 

základová deska. Svislé nosné prvky zdiva a železobetonoví sloup spolu vytváří obousměrný 

nosný systém. 

Stropní deska je navržena jako ŽB monolitická a její součástí jsou naddveřní překlady a 

vnitřní a vnější průvlak. Pro konstrukční řešení jsou zvoleny dvě varianty. 

Jako první varianta je zvolena čistě železobetonová stropní konstrukce, kterou tvoří stropní 

deska spolupůsobící z překlady a průvlaky stropní desky. Základní model stropní konstrukce 

vychází z předpokladu, že bude celá stropní konstrukce zmonolitněna najednou jako celek. 

Druhá varianta vychází z požadavku na snížení konstrukční výšky stropních průvlaků, které 

by, jak se předpokládalo v první variantě, kazili celkový vzhled stavby a zasahovali by 

nepříznivě do vnitřního obytného prostoru. 

Proto je v druhé variantě zvoleno pro průvlaky řešení s využitím předpětí.  
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Technická správa, část statika 

1. Všeobecné shrnutí 

Technická správa navazuje na technickou správu architektonického a stavebně-technického 

řešení, která obsahuje podrobnější informace o daném objektu. 

Tato technická správa popisuje jednotlivé nosné prvky objektu, upřesňuje a doplňuje 

požadavky pro realizaci stavby z hlediska statického řešení. 

1.1 Základní informace 

Název stavby:  Novostavba rodinného domu v Poříčí nad Sázavou 

Stupeň PD:   Dokumentace pro realizaci 

Projektant:   Juraj Figuli 

Obec:    Poříčí nad Sázavou 

Okres, kraj:   Benešov, Středočeský kraj 

1.2 Popis stavby 

Stavebný objekt je navrhovaný jako dvoupodlažní samostatně stojící rodinný dům, který má 

sloužit výhradně na účely bývaní osob. Nosný systém objektu je navržen jako obousměrný. 

Tuhost v příčném a podélném směru zabezpečují nosné obvodové a vnitřní cihelné zdivo a 

zdivo z betonových bednících tvarovek.  

Objekt má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Je osazen do šikmého terénu, a tak 

podzemní podlaží jenom částečně zasahuje do přilehlého terénu. Součástí 1. PP je garáž pro 

parkování dvou osobních aut a technické a obytné místnosti. Nadzemní podlaží tvoří obytné 

místnosti včetně venkovní terasy. 

Jako zastřešení je pro objekt navržena dvouramenná pultová střecha se sklonem 10° 

klesajícím ke středu střechy. Nosný systém střechy je tvořen vaznicemi (kombinace smrkové 

dřevo a ocelové svařené U profily) a krokvemi (smrkové dřevo). 

1.3 Podklady 

Jako podklady pro návrh statického řešení a pro vypracování projektu statiky objektu byli: 

 PD pro realizaci (architektonická a stavebně-technická část) 

 skladby vrstev jednotlivých konstrukcí 

 ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

 ČSN EN 1991 Zatížení konstrukcí 
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o část 1-1 Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 

pozemních staveb 

o část 1-3 Obecná zatížení – Zatížení sněhem 

o část 1-4 Obecná zatížení – Zatížení větrem 

 ČSN EN 1992 Navrhování betonových konstrukcí 

o část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 Odborná literatura 

2. Základové konstrukce 

2.1 Inženýrsko-geologický průzkum 

Pro tuto stavbu nebyl zpracován inženýrsko-geologický průzkum. Geologické poměry 

základové půdy byly jenom odhadnuty. Pravděpodobně se bude jednat o jednoduché 

geologické poměry a I. geotechnickou kategorii. Předpokládaná únosnost základové spáry se 

uvažuje pro zeminu třídy S3-S4 pro šířku základu b = 0,5 m hodnotou Rdt = 175 kPa. 

Po vyhloubení základů musí být přizván geolog, aby zhodnotil skutečný stav poměrů v 

základové spáře. V případě nesrovnalostí musí geolog přijmout nápravná opatření a dále se 

může pokračovat ve výstavbě až po písemném vyjádření geologa. 

2.2 Způsob zakládání 

Objekt bude založen na průběžných základových pasech, které budou procházet pod všemi 

obvodovými a vnitřními stěnami. Hloubka založení je navržena pro všechny pasy konstantní, 

h = 500 mm. Základ je navržen i pod prvním a čtvrtým stupněm a bude tvořit podpěru pro 

schodišťovou desku s mezipodestou. 

Šířky základových pásů jsou navrženy v dvou šířkách. Šířku b = 850 mm mají pasy pod 

stěnou mezi garáží a obytnými místnostmi,  pod stěnou na severní a východní straně garáže. 

Jinak je šířka pasu b = 550 mm. 

Oddělenou část základu tvoří patka železobetonového sloupu, který vynáší překlad a spolu s 

ním tvoří podpěru pro desku a terasu v 1. NP podlaží. Rozměry patky jsou b = 750 mm, a = 

1500 mm. Výška patky je rovna výšce základových pásů h = 500 mm. 

Před betonáží je nutné uložit do základů přechodky pro budoucí prostupy inženýrských sítí 

nebo jiným způsobem zabezpečit prostupy základů (vyhotovením bednění). 

Součástí základů je základová deska, která bude vyhotovena po zatvrdnutí základových pasů. 

Tloušťka desky je konstantní t = 150 mm. 

2.3 Vlastní konstrukce základů 

Základové pasy, deska a patka jsou navrženy jako železobetonové s třídou pevnosti betonu 

C 20/25. Na vyztužení bude použita výztuž B500 B. 



14 

Technická správa, část statika 

Základové pasy budou vyztuženy při horním i spodním líci 6 pruty Ø14 mm s tím, že v místě 

prostupů bude přidáno ještě 6 prutů Ø14 mm nahoře i dole, které budou zacházet na obě 

strany 800 mm za líc prostupu. Poloha výztuží bude zabezpečena dvojící dvoustřižných 

třmínku Ø8 mm uložených ve vzdálenosti 300 mm od sebe. 

Minimální krytí výztuže bude 50 mm. Jestliže povrch základové spáry nebude opatřen 

podkladním betonem nebo nebude dostatečně rovný, je nutné zvětšit krytí výztuže při dolním 

povrchu na hodnotu 70 mm. 

Základová deska bude při obou lících vyztužena kari sítěmi 150/150 Ø6 mm. Sítě je nutné 

stykovat minimálně přes dvě oka. Minimální krytí výztuže bude 40 mm. 

Uvedené výztuže základů nejsou zahrnuty do výkazu, proto je nutné je započítat! 

2.4 Technologický postup zakládání 

Po vyhloubení rýh, se přizve geolog, aby převzal základovou spáru. Následně se provede 

osazení armokošů a instalace přechodek (nebo bednění prostupů) a jestli to bude v některých 

místech nutné tesaři udělají klasické bednění z dřevených prken. 

Základy budou prováděny technologií monolitické betonáže. Beton v požadované kvalitě a 

konzistenci bude dopraven na staveniště v autodomíchávači. Zalívání základů bude pomocí 

auto pumpy. Množství potřebného betonu se určí před betonáží, na základě skutečných 

rozměrů základů.  

Po zatvrdnutí základů, se srovná a zhutní okolní zemina do požadované výšky a tesaři udělají 

bednění základové desky a následný postup bude podobný jak při základových pasech. Poloha 

výztuže desky bude zajištěna vhodnými distančními prvky dle zvyklostí zhotovitele. 

3. Svislé nosné konstrukce 

3.1 Technické řešení 

Objekt je navržen jako dvoupodlažní zděný s obousměrným nosným systémem. Konstrukční 

výška 1.PP je 3,3 m a 1.NP 3,5 m. 

Svislé nosné konstrukce 1.PP podlaží jsou tvořeny obvodovým a vnitřním cihelným zdivem 

Porotherm tloušťky 250 mm. Část nosné konstrukce, která je zasypána zeminou je zděná z 

betonových bednících tvarovek tloušťky 250 mm, které tvoří ztracené bednění. 

Součástí svislé nosné konstrukce je ŽB sloup s rozměry 500 x 250 mm. 

Svislé konstrukce 1. NP podlaží jsou tvořeny obvodovým zdivem Porotherm tloušťky 250 

mm a nosnými ocelovými kruhovými profily, které tvoří sloupky rohových okenních otvorů. 
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3.2 Výrobní technologie a postup výstavby 

Při zděných konstrukcích z cihel se bude postupovat podle technických a technologických 

postupů dodavatele zdícího materiálu a není zde nutné dodržovat nějaké zvláštní postupy a 

výrobní technologii. 

Zdění stěny z betonových bednících tvarovek je nutné rozdělit do třech fází, z toho při každé  

se bude postupovat stejně. Pro zmonolitnění ztraceného bednění se použije beton pevnostní 

třídy C 20/25 a bude se lít pomocí auto pumpy. 

Ztracené bednění je nutné řádně vyztužit v horizontálním i vertikálním směru. V 

horizontálním směru se budou do každé řady tvarovek vkládat 2 pruty Ø8 mm co nejvíc ke 

kraji tvarovky a budou se v místě styku překrývat přes sebe 350 mm.  

Ve vertikálním směru je nutné umístit k obou lícům pruty Ø14 mm, které budou kladeny v 

maximální vzdálenosti  250 mm po celé délce stěny. Tato výztuž musí být řádně zakotvena do 

základového pasu, například navrtáním větších otvorů a vlepením výztuže pomocí tekuté 

kotvy (nebo jiný vhodný postup) s minimální hloubkou 250 mm. Minimální krytí výztuže je 

20 mm. 

Pro zhotovení železobetonového sloupu bude použito vhodné systémové bednění a sloup bude 

řádně vyztužen a ukončen v úrovni pracovní spáry podle výkresové dokumentace. Před 

osazením bednění bude stavebním dozorem zkontrolováno správné vyztužení a zabezpečení 

polohy výztuže. Pak se zmonolitní betonem třídy C 25/30 a zavibruje se. 

Nosné stěny musí být ve vrcholu opatřené ztužujícím věncem z betonu třídy C 20/25, 

vyztuženým v rozích pruty Ø10 mm a dvoustřižnými třmínky Ø6 mm po 250 mm. Výztuž 

musí být v místě křížení věnců propojena. 

Uvedené výztuže stěn a vrcholových ztužujících věnců nejsou zahrnuty do výkazu, proto je 

nutné je započítat! Ztužující věnec v úrovni stropní desky je podrobně popsán ve výkresové 

části projektu statiky. 

4. Vodorovné nosné konstrukce 

4.1 Technické řešení 

Hlavní vodorovnou nosnou konstrukci tvoří stropní deska nad 1.PP a soustava průvlaků a 

překladů, které spolu vytvářejí jeden celek. Stropní deska má nad garáží tloušťku 200 mm a 

jinak má tloušťku 160 mm. 

V první variantě bylo uvažováno z ŽB průvlaky, kterých konstrukční výška pro dané 

konstrukční řešení vycházela větší než se očekávalo a proto bylo v druhé variantě zvoleno 

řešení, které snížilo tuto výšku na požadovanou. Snížení výšky je docíleno využitím předpětí s 

nesoudržnou výztuží. 

Pro překlady nad garážovými vraty a nad dveřmi mezi chodbou a obývací místností je řešení 

ponecháno v původní ŽB variantě. 
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Vedlejší vodorovné konstrukce pak tvoří ostatní nadokenní a naddveřní překlady a výztužné 

věnce. 

Další vodorovnou konstrukci tvoří dvouramenné schodiště s mezipodestou. Je tvořeno (3+16) 

schodišťovými stupni s výškou 175 mm a šířkou 270 mm. Schodiště má konstrukční výšku  

3,56 m a šířku 1,0 m. Dokumentace schodiště bude zpracována v další části projektu statiky. 

Pro železobetonové vodorovné konstrukce bude použit beton s třídou pevnosti C 25/30 s 

konzistencí S4 a výztuž třídy B500 B. 

4.2 Výrobní technologie 

Stropní deska a její součásti budou realizovány jako ŽB monolitické a do stropních průvlaků 

budou osazeny před betonáží kotevní bloky s podkotevní výztuží a nataženy předpínací lana 

chráněné plastovým obalem. 

Jako bednění bude použito systémové bednění složeno s bednících desek, dřevěných nosníků 

uložených ve dvou vrstvách a ocelových stojek (např. systém DOKA nebo jiný vhodný). Při 

montáži bednění se musí postupovat v souladu s technickými a technologickými postupy 

dodavatele bednění. 

Beton v požadované kvalitě bude dopraven z nejbližší betonárky autodomíchávačem a bude 

uložen do bednění pomocí auto pumpy. Beton bude rozprostřen a srovnán do požadované 

výšky vhodným nářadím dle zvyklostí zhotovitele. 

4.3 Postup výstavby 

Při montáži bednění se bude postupovat dle pokynů dodavatele bednění. Tesaři připraví a 

osadí bednění pro prostupy stropem a pro kotevní zařízení dle výkresové dokumentace. 

Bednící desky se opatří nástřikem v jedné vrstvě (v případě savého povrchu ve dvou vrstvách) 

separačního přípravku (odbedňovací olej). 

Provede se vyztužení, které je podrobně zdokumentováno ve výkresové části. Minimální krytí 

výztuže 30 mm se zabezpečí vhodnými distančními prvky dle zvyklostí zhotovitele stavby. 

Stavebný dozor nebo statik poté zkontroluje správnost vyztužení a převezme celou stavbu. V 

případe nejasností během vyztužování je nutné kontaktovat statika. 

Po betonáži je nutné první čtyři dny beton ošetřovat správnými postupy (kropení nebo 

překrytí fólií zabraňující nadměrnému výparu vody). Sekundární stojky bednění se mohou 

odstranit až po dvou týdnech s tím, že bednící desky na bocích se mohou odstranit po jednom 

týdnu. Celou konstrukci lze odbednit po uplynutí 28 dnů. 

 

 

V Brně, leden 2016 ………………………… 

podpis autora 

Bc. Juraj Figuli



17 

Statický výpočet – část I 

Statický výpočet – část I 

V části I statického výpočtu je posouzena varianta I se ŽB průvlaky v smyslu ČSN EN 1990 

Zásady navrhování konstrukcí. Bude posouzena mechanická odolnost, stabilita a spolehlivost 

ŽB stropní desky spolu s prvky, které tvoří součást stropní desky.  

1. Základní údaje 

Stropní deska tvoří hlavní nosnou konstrukci stropu RD nad 1.PP. Je rozdělena na dvě části,  

deska D1 (nad obytnými prostorami a balkonová deska) a D2 (nad garáží). Součást desky 

tvoří dva překlady (P1, P2) a dva velkorozponové průvlaky (Pr1, Pr2). Průvlak 1 je na jedné 

straně podepřen sloupem. 

- rozpětí polí desky D1   l1= 4,0 m; l2= 4,5 m; l3= 4,75 m 

- rozpětí desky D2    lx= 9,75 m; ly= 6,25 m 

- rozpětí překladů  P1  l= 5,8 m 

    P2  l= 5,35 m 

- rozpětí průvlaků  Pr1  l= 9,2 m 

    Pr2  l= 8,3 m 

- výška sloupu S1    h= 3,29 m 

2. Návrh rozměrů 

Rozměry prvků jsem volil s přihlédnutím k empirickým vztahům. 

- deska D1  h= (1/35 ~ 1/30).l =>  h= 160 mm 

- deska D2  h= 1/35.ly =>   h= 200 mm 

- překlady P1     h= 800 mm; b= 250 mm 

  P2     h= 740 mm; b= 250 mm 

- průvlaky   h= (1/14 ~ 1/8).l =>  h= 720 mm; b= 250 mm 

- sloup S1      h= 500 mm; b= 250 mm 
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3. Model nosné konstrukce 

3.1 Stanovení spolupůsobící šířky 

1) Překlad P1 

l0 = 5,8 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 1,125 m; b2 = 3,125 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 0,81 m; b2,eff  = 1,21 m  ≤ 0,2.l0 = 1,16 m 

 

2) Překlad P2 

l0 = 5,35 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 2,25 m; b2 = 1,375 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 0,99 m; b2,eff  = 0,81 m  ≤ 0,2.l0 = 1,07 m 

 

3) Průvlak Pr1 

l0 = 9,25 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 0,625 m; b2 = 2,000 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 0,625 m; b2,eff  = 1,32 m  ≤ 0,2.l0 = 1,81 m 

 

4) Průvlak Pr2 

l0 = 5,8 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 2,000 m; b2 = 2,25 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 1,23 m; b2,eff  = 1,28 m  ≤ 0,2.l0 = 1,66 m 
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3.2 Popis a schéma modelu 

Model je vytvářen pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2013. Model stropní desky je 

sestaven z plošných prvků jednotlivých částí konstrukce, které jsou navzájem propojeny a 

každá část má zadanou příslušnou tloušťku. Deska je podepřena ve směru Z a to v místě, kde 

je podporována nosnou obvodovou či vnitřní stěnou. Kvůli celkové stabilitě desky bylo nutné 

ji podepřít i ve směru X a Y. Podepření v rovině desky bylo voleno tak, aby se deska mohla v 

horizontálním směru volně deformovat. Pootočení desky v podpěrách není podepřením 

bráněno. 

Model stropní desky zahrnuje dvojici překladů a průvlaků, které jsou modelovány z ohledem 

k zvolenému konstrukčnímu řešení stropu. K desce jsou připojeny jako žebra, takže se podílí 

na přenášení zatížení z desky do nosných stěn.  

Jeden z průvlaků je na jedné straně podepřen sloupem, který byl do modelu také zahrnut. S 

průvlakem a deskou je tuze spojen a v patě je vetknut ve všech směrech. 

 

4. Zatížení 

Stanovené hodnoty zatížení jsou charakteristické hodnoty. 

4.1 Stálé 

1) vlastní tíha 

2500 kg.m
-3

    deska  D1  4 kNm
-2

  

     deska D2  5 kNm
-2

  

     sloup S1  3,125 kNm
-1
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2) tíha podlah (skladby podlah) 

 

 

Okraj terasy je zatížen zateplenou atikou výšky 0,375 m s zábradlím nebo zídkou výšky 1,0 

m. Atika je zateplena tepelnou izolací z EPS. 

Tíha na okraji tak činí   1,708 kNm
-1

 (atika s zábradlím) 

     1,908 kNm
-1

 (atika s zídkou) 

3) tíha pohyblivých příček 

1,2 kNm
-2

   (pro vlastní tíhu příčky ≤ 3,0 kNm
-1

) 
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4) tíha stěn (skladby stěn) 

 

 

Okraj schodišťového otvoru stropní konstrukce je zatížen kroutícím momentem od 

schodišťové zídky vyplňující prostor mezi stropem a ramenem schodiště.  

Tíha zídky (tl. 125 mm) je 87,5 kg.m
-2

  

5) tíha krovu a vnitřního podhledu (skladba střechy) 

Výpis řeziva krovu (celková spotřeba 20,4 m
3
) 

 krokve   160/220, 7,1 m 27 ks 

    140/220, 7,7 m 20 ks 

    160/220, 8,2 m 8 ks 

 vaznice  120/140, 33m' 

 kontralatě + podbytí 
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Rozpočítané zatížení po délce vaznic 

a) vaznice č.1 

 krov    2,620 kNm
-1

 (na celou vaznici) 

 zateplený podhled  0,616 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 

b) vaznice č.2 

 krov    3,027 kNm
-1

 (na celou vaznici) 

 zateplený podhled  0,526 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 

     0,963 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 

c) vaznice č.3 

 krov    2,523 kNm
-1

 (na celou vaznici) 

 zateplený podhled  0,350 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 

     0,826 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 
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d) vaznice č.4 

 krov    3,202 kNm
-1

 (na celou vaznici) 

 zateplený podhled  0,381 kNm
-1

 (na část vaznice ve vnitřním prostoru) 

4.2 Proměnné 

1) sníh 

RD se nachází v sněhové oblasti II, sklon střechy 10°. Pro pultovou střechu uvažuju i s 

navátým sněhem, proto je nutné určit tvarové součinitele μ1 a μ2 . 

Tvarové součinitele pro střechu  μ1 = 0,8; μ2 = 1,07 

sk = 1,0 kN.m
-2

  

si = μi . Ce . Ct . sk =>    s1 = 0,8.1,0.1,0.1,0 = 0,8 kN.m
-2

  

     s2 = 1,07.1,0.1,0.1,0 = 1,07 kN.m
-2

  

a) nenavátý sníh 

 

Rozpočítané zatížení na jednotlivé vaznice 

 vaznice č.1  dl. 25,2 m; 88,5 m2   2,81 kNm
-1

  

 vaznice č.2  dl. 26,0 m; 105,5 m2   3,246 kNm
-1

  

 vaznice č.3  dl. 14,42 m; 48,7 m2   2,702 kNm
-1

  

 vaznice č.4  dl. 14,42m; 61,8 m2   3,429 kNm
-1
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b) navátý sníh 

 

Rozpočítané zatížení na jednotlivé vaznice 

 vaznice č.1  dl. 25,2 m; 88,5 m2   3,022 kNm
-1

  

 vaznice č.2  dl. 26,0 m; 105,5 m2   4,039 kNm
-1

  

 vaznice č.3  dl. 14,42 m; 48,7 m2   3,419 kNm
-1

  

 vaznice č.4  dl. 14,42m; 61,8 m2   3,761 kNm
-1

  

2) vítr 

RD se nachází ve větrné oblasti II s výchozí základní rychlostí větru vb,0 = 25 ms
-1

. Území 

splňuje atributy pro zatřídění do kategorie terénu III. 

Stanovení rychlosti větru vzhledem k výšce střechy nad terénem a kategorie terénu 

vb = cdir .cseason .vb,0 = 1,0.1,0.25= 25 ms
-1

  

 kr = 0,215   (pre z0 = 0,3 m; z0,II = 0,05 m) 

 cr = 0,911  (pre h = 8,55 m) 

vm = cr .co .vb = 0,911.1,0.25 = 22,775 ms
-1

  

Stanovení maximálního dynamického tlaku 

qp = [1+ 7.Ivz].1/2.ρ.vm
2
 = 404 Nm

-2
 = 0,404 kNm

-2
  (pre Ivz = 0,035; ρ = 1,25 kgm

-3
) 

Stanovení hodnot cpe a zatížení na střechu rozdělenou do oblastí 

we = cpe,i .qp  
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a) θ = 0°

 

F -1,3/+0,1 -0,525/+0,040 kNm
-2

  

G -1,0/+0,1 -0,404/+0,040 kNm
-2

 

H -0,45/+0,1 -0,182/+0,040 kNm
-2

 

F -2,4  -0,970 kNm
-2

 

G -1,25  -0,505 kNm
-2

 

H -0,85  -0,343 kNm
-2

 

I -0,55  -0,222 kNm
-2

 

J -0,65  -0,263 kNm
-2

 

 

b) θ = 90° 

 

 

F -1,85  -0,747 kNm
-2

 

G -1,2  -0,485 kNm
-2

 

H -0,75  -0,303 kNm
-2

 

I -0,7  -0,283 kNm
-2

c) θ = 180° 

 

 

 

 

F -2,4  -0,970 kNm
-2

 

G -1,25  -0,505 kNm
-2

 

H -0,85  -0,343 kNm
-2

 

I -0,55  -0,222 kNm
-2

 

J -0,65  -0,263 kNm
-2

d) θ = 270° 

 

 

Fup -2,25  -0,909 kNm
-2

 

Flow -1,85  -0,747 kNm
-2

 

G -1,85  -0,747 kNm
-2

 

H -0,7  -0,283 kNm
-2

 

I -0,6  -0,242 kNm
-2
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Stanovení hodnot cpe a zatížení na atiku a zídku terasy 

Atika a zídka mají spolu výšku 2 m. 

A -1,2  -0,485 kNm
-2

 

B -0,8  -0,323 kNm
-2

 

C -0,5  -0,202 kNm
-2

 

D +0,8  +0,323 kNm
-2

 

E -0,5  -0,202 kNm
-2

 

3) užitné 

a) užitné podlaha (zatížené plochy kategorie A)  

 1,5 kNm
-2

   (vnitřní plochy místností RD) 

 3,0 kNm
-2

  (vnější plochy terasy, plocha schodiště) 

 2,0 kN   (schodiště) 

Pro dosažení maximálních vnitřních sil v stropní konstrukci jsem kombinoval rozmístění 

zatížení v jednotlivých polích. 

Okraj schodišťového otvoru stropní konstrukce je zatížen kroutícím momentem od 

excentrického uložení schodišťového ramene na nosnou zeď. 

b) užitné střecha (nepřístupné střechy kategorie H) 

 0,75 kNm
-2
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5. Kombinace zatěžovacích stavů 
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6. Výsledky 

Zde jsou zobrazeny výsledky, které byly použity do posudků pro jednotlivé prvky. Další 

zobrazené výsledky viz Příloha P4. Výsledky – vnitřní síly 

6.1 Vnitřní síly pro MSÚ (6.10a; 6.10b) 

1) Průvlak Pr1 

 

 

2) Průvlak Pr2 
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3) Překlad P1 

 

 

4) Překlad P2 

 

 

5) Deska D1 

mxD+ = 46,832 kNm/m  myD+ = 42,926 kNm/m 

mxD- = 28,096 kNm/m  myD- = 34,950 kNm/m 

6) Deska D2 

mxD- = 43,321 kNm/m  myD- = 43,950 kNm/m 
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7) Sloup S1 

 

 

6.2 Vnitřní síly pro MSP (kvazistálá kombinace) 

1) Průvlak Pr1 

 

2) Průvlak Pr2 
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3) Překlad P1 

 

4) Překlad P2 

 

5) Deska D1 

mxD+ = 29,252 kNm/m  myD+ = 26,824 kNm/m 

mxD- = 16,828 kNm/m  myD- = 20,525 kNm/m 

6) Deska D2 

mxD- = 28,399 kNm/m  myD- = 27,510 kNm/m 

7) Sloup S1 

 

7. Geometrické a fyzikální charakteristiky 

7.1 Použitý materiál 

beton    C 25/30 

fck = 25 MPa 

fcm = 33 MPa 

fctm = 2,6 MPa 

fctk;0,05 = 1,8 MPa 
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Ecm = 31,5 GPa 

εc3 = 1,75 ‰ 

εcu3 = 3,50 ‰ 

        
   
  

     
  

   
            

         
         

  
     

   

   
         

 

betonářská výztuž  B 500B 

fyk = 500 MPa 

Es = 200 GPa 

    
   

  
 

   

    
             

    
   

  
 

       

       
             

7.2 Krytí 

- třída konstrukce S4 

- stupeň vplyvu prostředí XC1 

c ≥ cnom = cmin + Δcdev 

cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm} 

cmin,b ≥ Φ (Φn) 

Δcdev = 10 mm 

betonárska výstuž 

cmin,dur = 15 mm 

cnom = max {-; 15; 10} + 10 = 25 mm 
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8. Posouzení na MSÚ 

8.1 Průvlak Pr1 

a) pole 
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b) podpora 
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Zatížení

VEd =

51,870 kN

k = 1,54

As l  = 308 mm2

VRd,max = ρl  = 0,002

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /400 2Ø8 /200

0,0008 <      ρw = 0,0010 Asw = Asw =

400 mm sl  = sl =

101 mm2

200 mm

170,959 kN

56,675 kN

nutný návrh

smykové výztuže

759,375 kN

VRd,c,min =

101 mm2

400 mm

=>

VRd,s = 179,670 kN > 170,959 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 56,675 kN > 170,959 kN

VRd,c =

Podélný smyk

Vz = Δx = 1000 mm

Vz(Δx) =

beff1 = 625 mm

ΔFcc = beff2 = 1320 mm

νEd,max =

νEd1 =

νEd2 = (0,4fctd)

1Ø10 /230

Asf =

sf =

343 mm2

567 mm2

(As podélny smyk)

(0,5.As podelny smyk + As příčný ohyb)
>As,celková = 1178 mm2

253,570 kN

131,651 kN

170,959 kN

0,509 MPa

1,076 MPa

230 mm
νRd,s =

4,432 MPa

1,112 MPa > 1,076 MPa

<
0,480 MPa

=>
nutný návrh

smykové výztuže

79 mm2
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8.2 Průvlak Pr2 

a) pole 
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b) podpora 
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Zatížení

VEd =

65,352 kN

k = 1,54

As l  = 616 mm2

VRd,max = ρl  = 0,004

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /400 2Ø8 /120

0,0008 <      ρw = 0,0010 Asw = Asw =

400 mm sl  = sl =

101 mm2

120 mm

298,346 kN

56,675 kN

nutný návrh

smykové výztuže

759,375 kN

VRd,c,min =

101 mm2

400 mm

=>

VRd,s = 299,450 kN > 298,346 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 65,352 kN > 298,346 kN

VRd,c =

Podélný smyk

Vz = Δx = 1000 mm

Vz(Δx) =

beff1 = 1230 mm

ΔFcc = beff2 = 1280 mm

νEd,max =

νEd1 =

νEd2 = (0,4fctd)

1Ø10 /230

Asf =

sf =

465 mm2

759 mm2

(As podélny smyk)

(0,5.As podelny smyk + As příčný ohyb)
>As,celková = 1048 mm2

446,449 kN

234,446 kN

298,346 kN

1,367 MPa

1,423 MPa

170 mm
νRd,s =

4,432 MPa

1,505 MPa > 1,423 MPa

<
0,480 MPa

=>
nutný návrh

smykové výztuže

79 mm2
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8.3 Překlad P1 

a) pole 
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b) podpora 
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Zatížení

VEd =

54,818 kN

k = 1,51

As l  = 308 mm2

VRd,max = ρl  = 0,002

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /400 2Ø8 /230

0,0008 <      ρw = 0,0010 Asw = Asw =

400 mm sl  = sl =

101 mm2

230 mm

171,610 kN

61,576 kN

nutný návrh

smykové výztuže

849,375 kN

VRd,c,min =

101 mm2

400 mm

=>

VRd,s = 178,049 kN > 171,610 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 61,576 kN > 171,610 kN

VRd,c =

Podélný smyk

Vz = Δx = 1000 mm

Vz(Δx) =

beff1 = 810 mm

ΔFcc = beff2 = 1160 mm

νEd,max =

νEd1 =

νEd2 = (0,4fctd)

1Ø10 /230

Asf =

sf =

263 mm2

922 mm2

(As podélny smyk)

(0,5.As podelny smyk + As příčný ohyb)
>As,celková = 1570 mm2

209,388 kN

108,425 kN

171,610 kN

0,538 MPa

0,771 MPa

300 mm
νRd,s =

4,432 MPa

0,853 MPa > 0,771 MPa

<
0,480 MPa

=>
nutný návrh

smykové výztuže

79 mm2
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8.4 Překlad P2 

a) pole 
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b) podpora 
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Zatížení

VEd =

52,619 kN

k = 1,54

As l  = 308 mm2

VRd,max = ρl  = 0,002

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /400 2Ø8 /230

0,0008 <      ρw = 0,0010 Asw = Asw =

400 mm sl  = sl =

101 mm2

230 mm

154,139 kN

57,908 kN

nutný návrh

smykové výztuže

781,875 kN

VRd,c,min =

101 mm2

400 mm

=>

VRd,s = 161,688 kN > 154,139 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 57,908 kN > 154,139 kN

VRd,c =

Podélný smyk

Vz = Δx = 1000 mm

Vz(Δx) =

beff1 = 990 mm

ΔFcc = beff2 = 810 mm

νEd,max =

νEd1 =

νEd2 = (0,4fctd)

1Ø10 /230

Asf =

sf =

263 mm2

1119 mm2

(As podélny smyk)

(0,5.As podelny smyk + As příčný ohyb)
>As,celková = 1506 mm2

194,610 kN

85,115 kN

154,139 kN

0,669 MPa

0,547 MPa

300 mm
νRd,s =

4,432 MPa

0,853 MPa > 0,669 MPa

<
0,480 MPa

=>
nutný návrh

smykové výztuže

79 mm2
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8.5 Deska D1 

a) dolní povrch – směr X 
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b) dolní povrch – směr Y 
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c) horní povrch – směr X 
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d) horní povrch – směr Y 
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e) posudek na smyk – směr X 

 

 

f) posudek na smyk – směr Y 

 

  

Zatížení

VEd =

60,769 kN

k = 2,00

As l  = 491 mm2

VRd,max = ρl  = 0,004

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

(Ø8/160) /200

0,0008 <      ρw = 0,0016 Asw = 314 mm2

86 mm sl  = 200 mm

VRd,c,min =

=>

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 60,769 kN > 27,754 kN

VRd,c =

27,754 kN

56,922 kN

517,500 kN

Zatížení

VEd =

56,423 kN

k = 2,00

As l  = 393 mm2

VRd,max = ρl  = 0,003

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

(Ø8/200) /160

0,0008 <      ρw = 0,0016 Asw = 251 mm2

86 mm sl  = 160 mm

VRd,c,min =

=>

VRd,s = 24,403 kN > 11,560 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 56,922 kN > 11,560 kN

VRd,c =

11,560 kN

56,922 kN

517,500 kN
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8.6 Deska D2 

a) dolní povrch – směr X 
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b) dolní povrch – směr Y 

 

8.7 Sloup S1 

- sloup je posouzen na účinky I. a II. řádu na vypočtené kombinace zatížení. Je vyztužen 

symetricky v obou směrech. 
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Zatížení

b = 250 mm Iy = NEd =

h = 500 mm Iz = My,Ed =

l = 3290 mm iy = 144 mm Mz,Ed =

l0,y = 1965 mm iz = 72,2 mm

l0,z = 2303 mm Nkvaz. =

I. řád

ei ,z = 4,91 mm ef,z = 0 mm

ei ,y = 5,76 mm ef,y = 0 mm

e0,z = 4,91 mm M0y,Ed =

e0,y = 5,76 mm M0z,Ed =

0,901 kNm

1,056 kNm

Rozměry sloupu

2604166667 mm4 183,383 kN

651041667 mm4 46,363 kNm

Účinky I. a II. řádu

19,613 kNm

114,444 kN

II. řád

λy = 13,61

λz = 31,91

t0 = 28 ϕ(∞,t0) = 2,2 M0y,kvaz. = ϕef = 1,373

h0 = 167 mm M0z,kvaz. =

n = 0,088 A = 0,78

B = 1,06

λl im = 116,54 > 31,91 ω = 0,066

C = 2,072

=> neuvažuje se rm = -0,372

(koncové momenty)

(vyztužení)

(dotvarování)

0,659 kNm

- stanovení ϕ(∞,t0)

0,562 kNm

- limitní štíhlost

NEd MEd NEd MEd 

-183,38 18,13 -183,38 -9,61

-169,77 -47,20 -169,77 19,52

-178,26 17,99 -178,26 -10,14

-166,68 -46,49 -166,68 20,57

Kombinácie zaťaženia

y-y z-z
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a) směr y-y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks Ø [mm] dsi [mm] Asi [mm
2
] εsd [‰]

2 10 54 157 1,69

2 10 446 157 39,37

Bod 0

εs  = -1,75 ‰ σs  = NRd =

MRd =

-350,000 MPa -2193,233 kN

0,000 kNm

Body diagramu y-y

Bod 1

x=d1 = 446 mm

εs2 = -3,08 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 0,00 ‰ σs1 = MRd =0,000 MPa 119,824 kNm

x > xbal ,2 

-434,783 MPa -1554,928 kN

Bod 2

x =

εs2 = -2,81 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,17 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 155,103 kNm

275,119 mm x = xbal ,1 

-434,783 MPa -917,063 kN

Bod Z

x =

εs2 = -2,17 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 7,45 ‰ σs1 = MRd =

142,525 mm x = xbal ,2 

-434,783 MPa -475,082 kN

434,783 MPa 118,444 kNm

Bod 3

x =

εs2 = 1,69 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 39,37 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 31,544 kNm

36,408 mm

338,221 MPa 0,000 kN

Bod 4

x=d2 = 54 mm

εs2 = 0,00 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 25,41 ‰ σs1 = MRd =

0,000 MPa 68,261 kN

434,783 MPa 13,379 kNm

Bod 5

εs  = 45,00 ‰ σs  = NRd =

MRd = 0,000 kNm

434,783 MPa 136,522 kN
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b) směr z-z 

 

 

 

 

ks Ø [mm] dsi [mm] Asi [mm
2
] εsd [‰]

3 10 43 236 1,82

3 10 207 236 22,12

Bod 0

εs  = -1,75 ‰ σs  = NRd =

MRd =

Body diagramu z-z

-350,000 MPa -2248,533 kN

0,000 kNm

Bod 1

x=d1 = 207 mm

εs2 = -2,77 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 0,00 ‰ σs1 = MRd =

x > xbal ,2 

-434,783 MPa -1482,609 kN

0,000 MPa 66,650 kNm

Bod 2

x =

εs2 = -2,32 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,17 ‰ σs1 = MRd =

127,690 mm x = xbal ,1 

-434,783 MPa -851,264 kN

434,783 MPa 79,757 kNm
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Bod Z

x =

εs2 = -2,17 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,88 ‰ σs1 = MRd =

113,492 mm x = xbal ,2 

-434,783 MPa -756,612 kN

434,783 MPa 77,057 kNm

Bod 3

x =

εs2 = 1,82 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 22,12 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 22,803 kNm

28,284 mm

364,203 MPa 0,000 kN

Bod 4

x=d2 = 43 mm

εs2 = 0,00 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 13,35 ‰ σs1 = MRd =

0,000 MPa 102,609 kN

434,783 MPa 8,414 kNm

Bod 5

εs  = 45,00 ‰ σs  = NRd =

MRd = 0,000 kNm

434,783 MPa 205,217 kN
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8.8 Atika  

- posouzení únosnosti atiky při namáhání zábradlí. Proměnné zatížení na zábradlí se uvažuje v 

horizontální i vertikální rovině 1 kNm
-1

 v charakteristické hodnotě. Dále se uvažuje i s 

působením větru a stálého zatížení. Uvažuje se kombinace podle výrazu 6.10 (ČSN EN 1990). 
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9. Posouzení na MSP 

9.1 Omezení napětí 

 pozn.: horní index 
(1)

 - označení dolních vláken 

    
(2)

 - označení horních vláken 

1) Průvlak Pr1 

a) pole 

                

                         

       
   

                

       
   

                

 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

    
 

      

       
   

 
      

      
 

           

        
                

-1,390 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

    
 

      

 
      

   
 

      

      
 

           

        
               

 3,915 MPa ≤ 2,6 MPa              nevyhovuje => vzniknou trhliny 

 

b) podpora 
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t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

    
 

      

 
      

   
 

       

      
 

            

        
               

 1,147 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 

      

    
 

      

       
   

 
       

      
 

            

        
                

 -3,577 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

2) Průvlak Pr2 

a) pole 

                

                         

       
   

                 

       
   

                

 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

    
 

      

       
   

 
       

      
 

           

         
                

-1,701 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 
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 6,42 MPa ≤ 2,6 MPa              nevyhovuje => vzniknou trhliny 

 

b) podpora 

              

                         

       
   

                

       
   

                

 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

    
 

      

 
      

   
 

      

      
 

            

        
               

 1,999 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 

      

    
 

      

       
   

 
      

      
 

            

        
                

 -5,096 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

3) Překlad P1 

a) pole 

                

                         

       
   

                 

       
   

                

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  
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-1,034 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

    
 

      

 
      

   
 

     

      
 

           

        
               

 2,753 MPa ≤ 2,6 MPa              nevyhovuje => vzniknou trhliny 

 

b) podpora 

              

                         

       
   

                 

       
   

                

 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

    
 

      

 
      

   
 

       

      
 

           

         
               

 0,500 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 

      

    
 

      

       
   

 
       

      
 

           

        
                

 -1,482 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

4) Překlad P2 

a) pole 
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t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

    
 

      

       
   

 
      

      
 

          

        
                

-0,905 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

    
 

      

 
      

   
 

      

      
 

          

        
               

 2,378 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 

b) podpora 

              

                         

       
   

                

       
   

                

 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

    
 

      

 
      

   
 

      

      
 

           

        
               

0,585 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 
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 -1,399 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

5) Deska D1 

                

                       

       
   

               

       
   

               

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

    
 

      

       
   

 
 

      
 

          

       
                

-3,931 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

    
 

      

 
      

   
 

 

      
 

          

       
               

 3,848 MPa ≤ 2,6 MPa              nevyhovuje => vzniknou trhliny 

 

6) Deska D2 

                

                       

       
   

               

       
   

               

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  
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-4,215 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

    
 

      

 
      

   
 

 

      
 

          

       
               

 4,077 MPa ≤ 2,6 MPa              nevyhovuje => vzniknou trhliny 

 

9.2 Posouzení šířky trhlin 

Pro železobetonové prvky je požadavek na šířku trhlin 

  wmax = 0,4  - pro kvazistálou kombinaci (t∞) 

 

1) Průvlak Pr1 

 
 

  

Mkv. =

As  = 770 mm2 Ø = 14 mm xr = 55,8 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,02738

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž)

k2 = 0,5 (pro ohyb)

k3 = 3,4

k4 = 0,425

sr,max = (εsm-εcm) = 0,0011

wk = 0,21 mm < 0,4 mm

1987084388 mm4

112,5 mm

132,385 kNm

188,9 mm

261,926 MPa
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2) Průvlak Pr2 

 
 

3) Překlad P1 

 
 

  

Mkv. =

As  = 1232 mm2 Ø = 14 mm xr = 61,8 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,043804

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž) xi

k2 = 0,5 (pro ohyb) x(i+1)

k3 = 3,4

k4 = 0,425 Σ =

sr,max = (εsm-εcm) = 0,0013

wk = 0,20 mm < 0,4 mm

3138744495 mm4

112,5 mm

226,593 kNm

156,3 mm

281,059 MPa

Mkv. =

As  = 616 mm2 Ø = 14 mm xr = 52,8 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,0219

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž)

k2 = 0,5 (pro ohyb)

k3 = 3,4

k4 = 0,425

sr,max = (εsm-εcm) = 0,001

wk = 0,21 mm < 0,4 mm

2025169584 mm4

112,5 mm

114,758 kNm

210,7 mm

252,639 MPa
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4) Překlad P2 

 
 

5) Deska D1 

 
 

  

Mkv. =

As  = 616 mm2 Ø = 14 mm xr = 52,8 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,0219

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž)

k2 = 0,5 (pro ohyb)

k3 = 3,4

k4 = 0,425

sr,max = (εsm-εcm) = 0,0008

wk = 0,17 mm < 0,4 mm

1701342430 mm4

112,5 mm

90,052 kNm

210,7 mm

215,811 MPa

Mkv. =

As  = 628 mm2 Ø = 10 mm xr = 26,6 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,01412

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž)

k2 = 0,5 (pro ohyb)

k3 = 3,4

k4 = 0,425

sr,max = (εsm-εcm) = 0,0009

wk = 0,19 mm < 0,4 mm

37432651 mm4

44,5 mm

16,828 kNm

222,4 mm

252,443 MPa
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6) Deska D2 

 
 

9.3 Posouzení průhybu 

Pro posouzení průhybu byl zvolen zjednodušený postup na základě srovnání štíhlostí l/d. 

Pokud je splněna podmínka pro limitní štíhlost, není třeba počítat průhyb. 

1) Průvlak Pr1 

 
 

2) Průvlak Pr2 

 
 

Mkv. =

As  = 982 mm2 Ø = 10 mm xr = 38,2 mm

αe = 6,349 Ic,r =

hc,ef = σs  =

ρp,ef = 0,0182

k1 = 0,8 (vysoko soudržná výztuž)

k2 = 0,5 (pro ohyb)

k3 = 3,4

k4 = 0,425

sr,max = (εsm-εcm) = 0,0007

wk = 0,14 mm < 0,4 mm

103639230 mm4

53,9 mm

28,399 kNm

195,4 mm

203,262 MPa

K = 1,0 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0046

ρ' = 0 As =

675 mm

9200 mm

l/d = 13,6 < 15,8

770 mm2

K = 1,0 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0091

ρ' = 0 As =

675 mm

8325 mm

l/d = 12,3 < 15,1

1540 mm2
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3) Překlad P1 

 
 

4) Překlad P2 

 
 

5) Deska D1 

- deska působíci v směru Y 

 
 

6) Deska D2 

- posudek pro kratší rozpětí desky, směr Y 

K = 1,0 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0041

ρ' = 0 As =

755 mm

5900 mm

l/d = 7,8 < 17,5

773 mm2

K = 1,0 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0044

ρ' = 0 As =

695 mm

5450 mm

l/d = 7,8 < 16,1

773 mm2

K = 1,5 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0042

ρ' = 0 As =

125 mm

3910 mm

l/d = 31,3 < 31,9

524 mm2

K = 1,3 l =

ρ0 = 0,005 d =

ρ = 0,0032

ρ' = 0 As =

165 mm

6200 mm

l/d = 37,6 < 38,7

524 mm2
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Statický výpočet – část II 

V části II statického výpočtu je posouzena varianta II, v které je pro průvlaky použito předpětí 

bez soudržnosti. Předpětím je účinně snížena konstrukční výška co přispívá k hezčímu 

vzhledu celého objektu. Průvlaky jsou posouzeny v smyslu ČSN EN 1990 Zásady navrhování 

konstrukcí. Bude posouzena mechanická odolnost, stabilita a spolehlivost předpjatých 

průvlaků stropní desky včetně vyztužení stropní desky. 

1. Základní údaje 

Rozměry desky a překladů jsou stejné jako v části I statického výpočtu 

- rozpětí polí desky D1   l1= 4,0 m; l2= 4,5 m; l3= 4,75 m 

- rozpětí průvlaků  Pr1  l= 9,2 m 

    Pr2  l= 8,3 m 

- výška sloupu S1    h= 3,29 m 

2. Návrh rozměrů 

Rozměry prvků jsem volil s přihlédnutím k empirickým vztahům. 

- průvlaky  Pr1 h= (1/25 ~ 1/20).l =>  h= 380 mm; b= 250 mm 

  Pr2     h= 380 mm; b= 400 mm 

- sloup S1      h= 500 mm; b= 250 mm 

3. Model nosné konstrukce 

3.1 Stanovení spolupůsobící šířky 

1) Průvlak Pr1 

l0 = 9,25 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 0,625 m; b2 = 2,000 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 0,625 m; b2,eff  = 1,32 m  ≤ 0,2.l0 = 1,81 m 
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2) Průvlak Pr2 

l0 = 5,8 m 

bw = 0,25 m 

b1 = 2,000 m; b2 = 2,25 m 

bi,eff  = 0,2.bi + 0,1.lo  

b1,eff  = 1,23 m; b2,eff  = 1,28 m  ≤ 0,2.l0 = 1,66 m 

3.2 Popis a schéma modelu 

Model je vytvářen pomocí výpočetního programu Scia Engineer 2013. Model stropní desky je 

sestaven z plošných prvků jednotlivých částí konstrukce, které jsou navzájem propojeny a 

každá část má zadanou příslušnou tloušťku. Deska je podepřena ve směru Z a to v místě, kde 

je podporována nosnou obvodovou či vnitřní stěnou. Kvůli celkové stabilitě desky bylo nutné 

ji podepřít i ve směru X a Y. Podepření v rovině desky bylo voleno tak, aby se deska mohla v 

horizontálním směru volně deformovat. Pootočení desky v podpěrách není podepřením 

bráněno. 

Model stropní desky zahrnuje průvlaků, které jsou modelovány z ohledem k zvolenému 

konstrukčnímu řešení stropu. K desce jsou připojeny jako žebra, takže se podílí na přenášení 

zatížení z desky do nosných stěn.  

Jeden z průvlaků je na jedné straně podepřen sloupem, který byl do modelu také zahrnut. S 

průvlakem a deskou je tuze spojen a v patě je vetknut ve všech směrech. 
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4. Geometrické a fyzikální charakteristiky 

4.1 Použitý materiál 

beton    C 25/30 

fck = 25 MPa 

fcm = 33 MPa 

fctm = 2,6 MPa 

fctk;0,05 = 1,8 MPa 

Ecm = 31,5 GPa 

εc3 = 1,75 ‰ 

εcu3 = 3,50 ‰ 

        
   
  

     
  

   
            

         
         

  
     

   

   
         

betonářská výztuž  B 500B 

fyk = 500 MPa 

Es = 200 GPa 

    
   

  
 

   

    
             

    
   

  
 

       

       
             

předpínací výztuž  Y 1860 S7–15,7 

 A
1

p = 150 mm
2
 

F
1

pk = 279 kN 

F
1

p0,1k = 246 kN 

Ep = 195 GPa 

fpk = 1860 MPa 

    
   

  
 

    

    
              

εuk = 22,22 ‰ 

εud = 0,9. εuk = 0,9.22,22 = 20,00 ‰ 

fp0,1k = 1640 MPa 
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4.2 Krytí 

- třída konstrukce S4 

- stupeň vplyvu prostředí XC1 

c ≥ cnom = cmin + Δcdev 

cmin = max {cmin,b; cmin,dur; 10 mm} 

cmin,b ≥ Φ (Φn) 

Δcdev = 10 mm 

betonárska výstuž 

cmin,dur = 15 mm 

cnom = max {-; 15; 10} + 10 = 25 mm 

předpínací výztuž 

cmin,dur = 15 mm 

cnom = max {20; 15; 10} + 10 = 30 mm 

5. Návrh a trasování předpětí 

5.1 Předpínací síla a návrh kabelových drah 

- jako předpětí jsou použity monostrandy chráněné plastovým obalem uložené jednotlivě do 

bednění 

1) Stanovení přípustných předpínacích napětí a sil  

σp,max = min {0,8.fpk; 0,9.fp0,1k} = min {0,8.1860; 0,9.1640} = 1476 MPa 

σp0,max = min {0,75.fpk; 0,85.fp0,1k} = min {0,75.1860; 0,85.1640} = 1394 MPa 

P
1

max = min {0,8.Fpk; 0,9.Fp0,1k} = min {0,8.279; 0,9.246} = 221,4 kN 
1)

 

P
1
0,max = min {0,75.Fpk; 0,85.Fp0,1k} = min {0,75.279; 0,85.246} = 209,1 kN 

1)
 

pozn.: 
1)

 maximální přípustná síla na jedno lano 
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2) Předběžný návrh počtu lan 

- návrh metodou vyrovnaní účinků stálého zatížení 

- vyrovnaní účinků v čase t0 na (90~100)% gk 

- při návrhu potřebného počtu lan se vycházelo z umístění kabelů na koncích přibližně do 

těžiště T průřezu (100 mm od horní hrany desky) a v poli do maximální možné excentricity 

vzhledem k uložení kabelů (330 mm od horní hrany desky). 

- předpokládala se parabolická dráha kabelů a při výpočtu ekvivalentního zatížení se 

vycházelo z rovnice paraboly a jednotlivých její derivací 

-  straty předpětí byly odhadnuty následovně – 10% (krátkodobé) 

       – 10% (dlouhodobé) 

a) průvlak Pr1 

My gk 

 

My ekvivalent 

 

- pravděpodobný potřebný počet lan 6ks 
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b) průvlak Pr2 

My gk 

 

My ekvivalent 

 

- pravděpodobný potřebný počet lan 9ks 

3) Skutečný návrh počtu lan 

- při skutečném návrhu bylo postačující menší množství výztuže jak se předpokládalo 

a) průvlak Pr1 

 

- navrženo 4 lana Y 1860-S7-15,7 
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b) průvlak Pr2 

 

- navrženo 8 lan Y 1860-S7-15,7 

4) Vrcholy polygonů, oblouky a jejich parametre  

a) průvlak Pr1 

 

b) průvlak Pr2 
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6. Kombinace zatěžovacích stavů 

 



76 

Statický výpočet – část II 

 

7. Výsledky 

Zde jsou zobrazeny výsledky, které byly použity do posudků pro jednotlivé prvky. Další 

zobrazené výsledky viz Příloha P4. Výsledky – vnitřní síly 

7.1 Vnitřní síly pro MSÚ (6.10a; 6.10b) 

1) Průvlak Pr1 
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2) Průvlak Pr2 

 

 

3) Sloup S1 
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7.2 Vnitřní síly pro MSP (kvazistálá kombinace) 

1) Průvlak Pr1 

 

 

2) Průvlak Pr2 
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3) Sloup S1 

 

8. Posouzení na MSÚ 

8.1 Průvlak Pr1 

1) Posouzení na ohyb 

a) pole 
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b) podpora 

 

2) Posouzení na smyk 

              

                        

     
   

                

     
   

                

a) určení místa vzniku trhlin 

- napětí v horních vláknech v místě pravé podpory 



81 

Statický výpočet – část II 

 σc
(2)

  ≤ fctd  

   
   

 
   

  
 

   

 
    

   
 

        

      
 

            

        
               

 +1,737 MPa ≤ 1,2 MPa              trhliny nevzniknou => smyk dle PB zásad 

- napětí v dolních vláknech v řezu 2,0 m od levé podpory a 2,2 m od pravé podpory 

 σc
(1)

  ≤ fctd  

   
   

 
   

  
 

   

 
    

   
 

        

      
 

          

        
               

 1,447 MPa ≤ 1,2 MPa              trhliny vzniknou => smyk dle ŽB zásad 

b) posouzení v levé a v pravé podpoře 

 

 

 
  

VEd =

Rez I

Sy =

σcp =

fctd =

19651108 mm3

140,461 kN

0,664 MPa

1,200 MPa

VRd,c = 135,330 kN > 140,461 kN

Rez II

Sy =

σcp =

fctd = 1,200 MPa

0,411 MPa

19927346 mm3

VRd,c = 124,068 kN > 140,461 kN

Rez II

2Ø8 /200 Sy =

Asw =

sl = σcp =

=>

101 mm2

120 mm

nutný návrh

smykové výztuže

VRd,c =

VRd,s = 151,925 kN > 140,461 kN
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c) posouzení v místě vzniku trhlin 

 

d) schéma vyztužení 

 

  

Zatížení

VEd = σcp = 1,473 MPa

47,171 kN

k = 1,79

As l  = 157 mm2

VRd,max = ρl  = 0,002

ν = 0,54

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /240

0,0008 <      ρw = 0,0017 Asw = 101 mm2

242 mm sl  = 240 mm

VRd,c,min =

=>

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 51,595 kN

48,885 kN

> 48,885 kN

VRd,c =51,595 kN

363,375 kN
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8.2 Průvlak Pr2 

3) Posouzení na ohyb 

a) pole 
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b) podpora 

 

4) Posouzení na smyk 

               

                        

     
   

                

     
   

                

a) určení místa vzniku trhlin 

- napětí v horních vláknech 1,2 m od levé podpory a 0,5 m od pravé podpory 
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 σc
(2)

  ≤ fctd  

   
   

 
   

  
 

   

 
    

   
 

        

      
 

           

        
               

 0,058 MPa ≤ 1,2 MPa              trhliny nevzniknou => smyk dle PB zásad 

- napětí v dolních vláknech v řezu 2,0 m od levé podpory a 2,2 m od pravé podpory 

 σc
(2)

  ≤ fctd  

   
   

 
   

  
 

   

 
    

   
 

        

      
 

          

        
               

 1,498 MPa ≤ 1,2 MPa              trhliny vzniknou => smyk dle ŽB zásad 

b) posouzení v levé a pravé podpoře podle ŽB 

 
  

Zatížení VEd =

VEd = σcp = 0,221 MPa

Rez I

44,399 kN

k = 1,79 Sy =

As l  = 157 mm2

VRd,max = ρl  = 0,001 σcp =

ν = 0,54 fctd =

Rez II

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /240 2Ø8 /70 Sy =

0,0008 <      ρw = 0,0011 Asw = 101 mm2 Asw =

242 mm sl  = 240 mm sl = σcp =

fctd =

VRd,c,min =

=>

VRd,s = 260,444 kN > 245,877 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 58,282 kN

101 mm2

70 mm

245,877 kN

nutný návrh

smykové výztuže
> 245,877 kN

VRd,c =58,282 kN

581,400 kN

VRd,c =
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c) posouzení 1,2 m od levé podpory a 0,5 m od pravé podpory podle PB 

 

 

 
  

VEd =

Rez I

Sy =

σcp =

fctd =

20743133 mm3

137,998 kN

1,295 MPa

1,200 MPa

VRd,c = 158,494 kN > 137,998 kN

Rez II

Sy =

σcp =

fctd = 1,200 MPa

1,503 MPa

21751718 mm3

VRd,c = 157,330 kN > 137,998 kN

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /240

0,0008 <      ρw = 0,0011 Asw = 101 mm2

242 mm sl = 240 mm

ρw,min =

sl ,max =
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d) posouzení v místě vzniku trhlin 

 

e) schéma vyztužení 

 

8.3 Sloup S1 

- sloup je posouzen na účinky I. a II. řádu na vypočtené kombinace zatížení. Je vyztužen 

symetricky v obou směrech. 

 

Zatížení VEd =

VEd = σcp = 1,503 MPa

Rez I

69,253 kN

k = 1,79 Sy =

As l  = 157 mm2

VRd,max = ρl  = 0,001 σcp =

ν = 0,54 fctd =

Rez II

Smyková výztuž dle konstrukčních zásad

2Ø8 /240 2Ø8 /200 Sy =

0,0008 <      ρw = 0,0011 Asw = 101 mm2 Asw =

242 mm sl  = 240 mm sl = σcp =

fctd =

VRd,c,min =

=>

VRd,s = 91,155 kN > 88,744 kN

ρw,min =

sl ,max =

Smyková únosnost

VRd,c = 83,136 kN

101 mm2

200 mm

88,744 kN

nutný návrh

smykové výztuže
> 88,744 kN

VRd,c =83,136 kN

581,400 kN

VRd,c =
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Zatížení

b = 250 mm Iy = NEd =

h = 500 mm Iz = My,Ed =

l = 3290 mm iy = 144 mm Mz,Ed =

l0,y = 1965 mm iz = 72,2 mm

l0,z = 2303 mm Nkvaz. =

I. řád

ei ,z = 4,91 mm ef,z = 0 mm

ei ,y = 5,76 mm ef,y = 0 mm

e0,z = 4,91 mm M0y,Ed =

e0,y = 5,76 mm M0z,Ed =

Účinky I. a II. řádu

17,522 kNm

110,746 kN

0,869 kNm

1,019 kNm

Rozměry sloupu

2604166667 mm4 176,933 kN

651041667 mm4 60,974 kNm

II. řád

λy = 13,61

λz = 31,91

t0 = 28 ϕ(∞,t0) = 2,2 M0y,kvaz. = ϕef = 1,377

h0 = 167 mm M0z,kvaz. =

n = 0,085 A = 0,78

B = 1,06

λl im = 113,48 > 31,91 ω = 0,066

C = 1,983

=> neuvažuje se rm = -0,283

- limitní štíhlost

0,544 kNm

- stanovení ϕ(∞,t0)

(koncové momenty)

(vyztužení)

(dotvarování)

0,638 kNm

NEd MEd NEd MEd 

-176,93 18,12 -176,93 -8,42

-163,32 -61,78 -163,32 16,34

-152,98 -54,98 -152,98 17,45

-173,61 18,16 -173,61 -8,66

-162,03 -61,31 -162,03 16,78

-147,27 -51,61 -147,27 18,37

Kombinácie zaťaženia

y-y z-z
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a) směr y-y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ks Ø [mm] dsi [mm] Asi [mm
2
] εsd [‰]

2 10 54 157 1,69

2 10 446 157 39,37

Bod 0

εs  = -1,75 ‰ σs  = NRd =

MRd =

-350,000 MPa -2193,233 kN

0,000 kNm

Body diagramu y-y

Bod 1

x=d1 = 446 mm

εs2 = -3,08 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 0,00 ‰ σs1 = MRd =0,000 MPa 119,824 kNm

x > xbal ,2 

-434,783 MPa -1554,928 kN

Bod 2

x =

εs2 = -2,81 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,17 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 155,103 kNm

275,119 mm x = xbal ,1 

-434,783 MPa -917,063 kN

Bod Z

x =

εs2 = -2,17 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 7,45 ‰ σs1 = MRd =

142,525 mm x = xbal ,2 

-434,783 MPa -475,082 kN

434,783 MPa 118,444 kNm

Bod 3

x =

εs2 = 1,69 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 39,37 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 31,544 kNm

36,408 mm

338,221 MPa 0,000 kN

Bod 4

x=d2 = 54 mm

εs2 = 0,00 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 25,41 ‰ σs1 = MRd =

0,000 MPa 68,261 kN

434,783 MPa 13,379 kNm

Bod 5

εs  = 45,00 ‰ σs  = NRd =

MRd = 0,000 kNm

434,783 MPa 136,522 kN
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b) směr z-z 

 

 

 

 

ks Ø [mm] dsi [mm] Asi [mm
2
] εsd [‰]

3 10 43 236 1,82

3 10 207 236 22,12

Bod 0

εs  = -1,75 ‰ σs  = NRd =

MRd =

Body diagramu z-z

-350,000 MPa -2248,533 kN

0,000 kNm

Bod 1

x=d1 = 207 mm

εs2 = -2,77 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 0,00 ‰ σs1 = MRd =

x > xbal ,2 

-434,783 MPa -1482,609 kN

0,000 MPa 66,650 kNm

Bod 2

x =

εs2 = -2,32 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,17 ‰ σs1 = MRd =

127,690 mm x = xbal ,1 

-434,783 MPa -851,264 kN

434,783 MPa 79,757 kNm
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c) Návrh třmínků 

ss,max = min{15Øl;b;h;300} = min{15.10;250;250;300} = 150 mm 

 třmínky Ø6/150 

Bod Z

x =

εs2 = -2,17 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 2,88 ‰ σs1 = MRd =

113,492 mm x = xbal ,2 

-434,783 MPa -756,612 kN

434,783 MPa 77,057 kNm

Bod 3

x =

εs2 = 1,82 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 22,12 ‰ σs1 = MRd =434,783 MPa 22,803 kNm

28,284 mm

364,203 MPa 0,000 kN

Bod 4

x=d2 = 43 mm

εs2 = 0,00 ‰ σs2 = NRd =

εs1 = 13,35 ‰ σs1 = MRd =

0,000 MPa 102,609 kN

434,783 MPa 8,414 kNm

Bod 5

εs  = 45,00 ‰ σs  = NRd =

MRd = 0,000 kNm

434,783 MPa 205,217 kN
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9. Posouzení na MSP 

9.1 Omezení napětí 

 pozn.: horní index 
(1)

 - označení dolních vláken 

    
(2)

 - označení horních vláken 

1) Průvlak Pr1 

              

     
   

                

     
   

                

 

a) pole 

t0: 

 σc
(2)

 ≤ fctm(t) 

   

  
 

         

     
   

 
        

      
 

           

        
                

 -1,132 MPa ≤ 2,6 MPa  vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck(t) 

   

  
 

         

 
    

   
 

        

      
 

           

        
                

 -2,641 MPa ≥ -11,25 MPa vyhovuje 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

  
 

      

     
   

 
        

      
 

          

        
                

-1,893 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 



93 

Statický výpočet – část II 

      

  
 

      

 
    

   
 

        

      
 

          

        
               

 0,194 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 

b) podpora 

t0: 

 σc
(2)

  ≥ -0,45.fck(t) 

   

  
 

         

 
    

   
 

      

      
 

          

        
                

 -0,721 MPa ≥ -11,25 MPa vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm(t) 

   

  
 

         

     
   

 
      

      
 

          

        
               

 2,116 MPa ≤ 2,6 MPa  vyhovuje 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

  
 

      

 
    

   
 

      

      
 

           

        
               

 1,397 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 

      

  
 

      

     
   

 
      

      
 

           

        
                

 -3,305 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

2) Průvlak Pr2 
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a) pole 

t0: 

 σc
(2)

 ≤ fctm(t) 

   

  
 

         

     
   

 
        

      
 

           

        
                

 -0,308 MPa ≤ 2,6 MPa  vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck(t) 

   

  
 

         

 
    

   
 

        

      
 

           

        
                

 -5,646 MPa ≥ -11,25 MPa vyhovuje 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

 ≥ -0,45.fck  

      

  
 

      

     
   

 
        

      
 

          

        
                

-2,066 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm 

      

  
 

      

 
    

   
 

        

      
 

          

        
               

 1,095 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 

b) podpora 

t0: 

 σc
(2)

  ≥ -0,45.fck(t) 
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 -3,069 MPa ≥ -11,25 MPa vyhovuje 

 σc
(1)

  ≤ fctm(t) 

   

  
 

         

     
   

 
        

      
 

          

        
               

 2,412 MPa ≤ 2,6 MPa  vyhovuje 

t∞: kvazistálá kombinace 

 σc
(2)

  ≤ fctm  

      

  
 

      

 
    

   
 

        

      
 

           

        
                

 1,998 MPa ≤ 2,6 MPa              vyhovuje 

 σc
(1)

 ≥ -0,45.fck 

      

  
 

      

     
   

 
        

      
 

           

        
                

 -3,803 MPa ≥ -11,25 MPa              vyhovuje 

 

9.2 Omezení trhlin 

Požadovaný stupeň ochrany výztuže proti korozi  

 PL1 - konstrukční ochranná opatření (vysoká) 

  - agresivita prostředí (střední) 

Pro předpětí je navrhnuta nesoudržná předpínací výztuž v ochrannom HDPE obale => PL2 

 => wmax = 0,4  - pro kvazistálou kombinaci (t∞) 

    - pro kombinaci Pk+g0 (t0) 

Posudky vyhovují pro omezení napětí (kapitola 9.1) => trhliny v jednotlivých kombinacích 

nevzniknou. 

9.3 Posouzení průhybu 

Průhyb je posouzen pro kvazistálou kombinaci zatížení, včetně zahrnutí dotvarování. 

Součinitel dotvarování byl stanoven pro čas t0 = 28 dní a pro cement třídy N. Oprava 

součinitele není nutná protože je prokázáno že dotvarování je lineární. 
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Průhyb od smršťování byl v tomto případě zanedbán, protože není předpoklad k 

nerovnoměrnému smršťování betonu. 

1) Průvlak Pr1 

 

 

a)  g + q (dlouhodobé zatížení) 

umax = 1/250 L 

uz = -1,3 mm 

 

b)  g1 + q (dlouhodobé zatížení po zabudování prvku) 

umax =1/500 L 

uz = -1,3 mm 

 
  

Ac = αe = xir =

Cg = αe.As2 = xir(i+1) =

Iy = αe.As1 = ΣSy =

Ac,i = Ac,ir =

Cg,i = Cg,ir =

Iy,i = Iy,ir =

Plný průřez Ideální průřez Ideální průřez s trhlinou

236032857 mm4

406200 mm2

143,1 mm

7112859114 mm4

6,349

996,8 mm2

0,0 mm2

0,000 kN

22,1 mm

22,1 mm

43911 mm2

12,3 mm

407196,8 mm2

144,0 mm

7237368553 mm4

u = 2705 mm Mk =

h0 = 150 mm Mcr = (pro fctm)

ϕ(∞,t0)= 2,8 ζl t = 0

Ecm = 31,5 GPa Iy =

Ec,eff = 8,29 GPa

27,489 kNm

Dotvarování Moment setrvačnosti vzhledem k rozvoji trhlin

7237368553 mm4

47,520 kNm

uz,lt = 4,9 mm < 36,8 mm

uz,lt = 4,9 mm < 15,3 mm
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2) Průvlak Pr2 

 

 

a) g + q (dlouhodobé zatížení) 

umax = 1/250 L 

uz = -1,1 mm 

 

b) g1 + q (dlouhodobé zatížení po zabudování prvku) 

umax =1/500 L 

uz = -2,1 mm 

 

Ac = αe = xir =

Cg = αe.As2 = xir(i+1) =

Iy = αe.As1 = ΣSy =

Ac,i = Ac,ir =

Cg,i = Cg,ir =

Iy,i = Iy,ir =

497596,8 mm2

132,4 mm

7733348758 mm4

0,000 kN

19,5 mm

19,5 mm

49880 mm2

10,9 mm

496600 mm2

131,7 mm

7600559326 mm4

6,349

996,8 mm2

0,0 mm2

Plný průřez Ideální průřez Ideální průřez s trhlinou

237143672 mm4

u = 3270 mm Mk =

h0 = 152 mm Mcr = (pro fctm)

ϕ(∞,t0)= 2,8 ζl t = 0,3853

Ecm = 31,5 GPa Iy =

Ec,eff = 8,29 GPa

44,489 kNm

Dotvarování Moment setrvačnosti vzhledem k rozvoji trhlin

4844838973 mm4

49,327 kNm

uz,lt = 6,7 mm < 33,3 mm

uz,lt = 12,7 mm < 13,9 mm
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Závěr 

Byla navržena a posouzena mechanická odolnost, stabilita a spolehlivost stropní desky 

rodinného domu ve smyslu ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí. Ze statického 

výpočtu se dá usoudit, že navržená konstrukce bude plnit požadavky na bezpečnost, 

použitelnost a trvanlivost po celou dobu své životnosti. 

Pro pochopení chování celé konstrukce a stanovení vnitřních sil byl využit 3D model v 

programu Scia Engineer 2013. 

 

 

V Brně, leden 2016 ………………………… 

podpis autora 

Bc. Juraj Figuli
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