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podľa zadania poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, 

statické metódy, ktoré práca porovnávala ( metóda súčtových momentov, 
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ceiling slab, according to the assignment of the lead work. During designing were used three 

static methods that work compared (additivity method of moments, method of 

replacement frames and  finite element method using software RFEM - Dlubal). Own design 

of structure defected to the results of the finite element method. 
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Abstrakt : 

Cieľom bakalárskej práce bolo, navrhnúť lokálne podopretú stropnú dosku, podľa zadania 

poskytnutého vedúcim práce. Pri návrhu boli použité tri, statické metódy, ktoré práca 

porovnávala ( metóda súčtových momentov, metóda náhradných rámov a 

 metóda konečných prvkov pomocou software-u RFEM – Dlubal ) . Vlastný návrh 

konštrukcie, prebehol na základe výsledkov metódy konečných prvkov.  
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Abstract : 

The aim of bachelor thesis was to design locally supported ceiling slab, according to the 

assignment of the lead work. During designing were used three static methods that work 

compared (additivity method of moments, method of replacement frames and  finite 

element method using software RFEM - Dlubal). Own design of structure defected to the 

results of the finite element method. 
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1.  ÚVOD  
 

 Táto bakalárska práca sa zaoberá zaoberá návrhom železobetónovej stropnej 

konštrukcie, podľa aktuálne platných noriem. Výpočet vnútorných síl, je predvedený 

troma statickými metódami . Dve metódy sú zjednodušené ručné, a to metóda súčtových 

momentov a metóda náhradných rámov. Posledná metóda je počítaná pomocou 

programu RFEM 5.06, ktorý používa metódu konečných prvkov, ktorá je v dnešnej dobe 

najpresnejšou metódou. Následne sú tieto metódy porovnávané na 2 navzájom kolmých 

rezoch stropnou konštrukciou. 

Práca sa ďalej venuje kompletnému návrhu výstuže stropnej dosky. Dimenzia výstuží 

prebieha na základe výsledkov z programu RFEM, nakoľko program najlepšie zohľadňuje 

presný tvar konštrukcie a jeho vplyv na priebeh napätia na prierezoch.  

 

2.  POPIS KONŠTRUKCIE 
 

 Jedná sa o železobetónový, monolitický, doskový skelet. Konštrukcia je riešená ako 

samostatný dilatačný celok, ktorý je súčasťou väčšieho objektu.  

Objekt sa nachádza na okraji obce Kyjov a jedná sa o špecializovanú časť nemocničného 

komplexu, zameranú na operačné sály, RTG a CT vyšetrovne.  

Pôdorysné rozmery objektu sú 31,65 m × 25,65 m . Výška  budovy po atiku je 12,28 m . 

Objekt má 3 nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie. V 1.PP , 1.NP a 2.NP sa 

nachádzajú operačné sály, vyšetrovne a kancelárie doktorov. 3.NP je s časti tvorené 

nepochôdzou strechou a z časti strojovňou vzduchotechniky.  

 Návrh stropnej konštrukcie je realizovaný pre strop pod 2.NP. Strop ktorý je 

v objekte v skutočnosti je hrúbky 220mm a podľa doloženej technickej správy, vykazuje 

nadmerný priehyb, ktorý spôsobuje praskanie priečok v nižšom podlaží. Preto nový návrh 

musí tomuto zabrániť, a taktiež musí počítať so zvýšeným zaťažením od dodatočne 

nainštalovaných prístrojov.  

Obvodový plášť objektu je riešený ako samonosný murovaný systém, ktorý nemá statický 

vplyv na konštrukcie. Plášť tak nie je predmetom výpočtu, ani podrobnejšej analýzy.  
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3.  POUŽITÉ MATERIÁLY 
 

BETÓN :   C30/37 

  Valcová pevnosť v tlaku, charakteristická    fck =  30      MPa 

 Pevnosť v ťahu, charakteristická ...     fCTM =   2,9   MPa 

 Medzné pomerné pretvorenie   εcu,3 =   3,5 ‰  

 Dielčí súčiniteľ spoľahlivosti materiálu     γc =   1,5 [ - ] 

  Návrhová pevnosť v tlaku    fcd = 
𝑓𝑐𝑘

γc
   20 MPa 

 Modul pružnosti     Ecm=    32 GPa 

 

 

OCEL :   B  500 B  

 charakteristická medza klzu   fyk =      500 MPa 

 Medzné pomerné pretvorenie  εyd =   2,17 ‰ 

 Modul pružnosti    Es =  200 GPa  

 Dielčí súčiniteľ spoľahlivosti materiálu  γs =   1,15 

 Návrhová medza klzu    fyd = 
𝑓𝑦𝑘

γs
      434,78  MPa     

 

4.  ZAŤAŽENIE 
 

 Na konštrukciu pôsobí jak zaťaženie stále, ktoré vyvodzuje vlastná tiaha 

konštrukcie spolu z podlahovým systémom, tak premenné zaťaženie, ktoré je 

kombináciou normových zaťažení pre druh prevádzky, zaťaženia od priečok a zaťaženia od 

podhľadu.  

Premenné zaťaženie je rozdelené na dve časti, na základe účelového využitia priestoru.  

Prvá varianta premenného zaťaženia je počítaná pre kategóriu zaťažovacích plôch C1 + 

prídavné zaťaženia, podľa normy ČSN EN 1991. Toto zaťaženie je zvolené pre nižšiu 

koncentráciu prístrojov a ľudí, nakoľko sa v týchto častiach nachádzajú prevažne 

kancelárie.  
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Druhá varianta je počítaná pre kategóriu zaťažovacích plôch C3 + prídavné zaťaženia, 

nakoľko sa v tejto časti nachádzajú ťažšie prístroje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre výpočet kombinácií zaťažení boli použité rovnice 6.10a   a 6.10b  

 

 

Na dosiahnutie najnepriaznivejších účinkov, od zaťažení boli vytvorené rôzne kombinácie 

výsledkov ( aby bol zachovaný lineárny výpočet )  

 Kombinácia 1 – vlastná tiaha + plné premenné 

 Kombinácia 2 – vlastná tiaha + ŠACH 1 

 Kombinácia 3 – vlastná tiaha + ŠACH 2 

 Kombinácia 4 – vlastná tiaha + pás 1 ( v smere X ) 

 Kombinácia 5 – vlastná tiaha + pás 2 ( v smere X ) 

 Kombinácia 6 – vlastná tiaha + pás A ( v smere Y ) 

 Kombinácia 1 – vlastná tiaha + pás B ( v smere Y ) 

 

Účinky vodorovných zaťažení od vetru neboli uvažované, nakoľko objekt je stužený 

schodiskovým monolitickým systémom na okraji budovy a stužujúcimi priečkami, 

prebiehajúcimi celou výškou objektu nad sebou, v oboch vyšetrovaných smeroch.  
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5.  METÓDA SÚČTOVÝCH MOMENTOV 
 

  Jedná sa o ručne počítanú , približnú statickú metódu, ktorej výsledky môžu byť 

použité pre napríklad pre overenie správnosti výpočtu zložitejšími metódami (napr. 

metódou konečných prvkov).  

Metóda je bližšie popísaná v zbytkovej norme ČSN 73 1201 kapitola 8.6  

Táto metóda je jednoduchá, ale vzhľadom k množstvu faktorov ktoré zanedbáva, má 

niekoľko obmedzujúcich podmienok použitia.  

 

Overenie podmienok pre použiteľnosť na vyšetrovanej konštrukcii :  

 

 1. Dosková konštrukcia je v celom rozsahu železobetónová , alebo iba z oceľovými  

 alebo predpjatými hlavicami  

 - konštrukcia je v celom rozsahu železobetónová.  

 SPLNENÉ  

 

 2. V oboch hlavných smeroch sú aspoň 3 doskové polia  

 - konštrukcia obsahuje 5 polí v smere X a 4 polia v smere Y  

 SPLNENÉ 

 

 3. Obdĺžnikové polia majú pomer strán dlhšej ku kratšej menej než 2,0  

 - pre pole 7,2/6 = 1,2  (najväčší pomer )  

 SPLNENÉ 

 

 4. rozpätie doskových polí v hlavnom smere sa nelíši o viac ako 1/3 rozpätí kratšieho poľa 

 - 25,65 m pre Y  a 31,65 m pre X   = cca 1/5  

 SPLNENÉ 

 

 5. Stĺpy nie sú odchýlené od osového systému o viac ako 10% vzdialeností os kolmých na  

      smer vychýlenia  

 - všetky stĺpy sú v rade za sebou a žiadne vychýlenie nenastáva  

 SPLNENÉ 

 

 6. Konštrukcia bude zaťažená iba zvislým zaťažením rovnomerne po celom doskovom poli,  

    pričom charakteristická hodnota premenného zaťaženia nebude väčšia než dvojnásobok  

    charakteristickej hodnoty stáleho zaťaženia.  

 - na konštrukciu pôsobí iba zvislé zaťaženie, keďže vodorovné zaťaženia prenášajú 

stužujúce  

     steny a jadro.  Char. hodnota premenného zaťaženia = 5,89 kN/m2   

    Char. hodnota stáleho zaťaženia = 8,7 kN/m2  

 SPLNENÉ 
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 7. Silové účinky zaťaženia stanovené met. súčtových momentov, nemožno ďalej upravovať 

 - výsledky stanovené metódou súčtových momentov použijeme iba pre porovnávanie  

 SPLNENÉ 

 

 8. Konštrukcia sa vyšetruje v dvoch navzájom kolmých smeroch  

 - konštrukciu vyšetrujeme v smere X aj Y 

 SPLNENÉ 

 

Na základe množstva obmedzujúcich podmienok použitia, je metóda v rôznych národných 

normách krajín používajúcich kmeňovú normu EN zakázaná.  

 

6.  METÓDA NÁHRADNÝCH RÁMOV 
 

Taktiež sa jedná o ručne počítanú metódu , ktorá však na rozdiel od metódy súčtových 

momentov, nemá toľko obmedzujúcich podmienok a zohľadňuje aj šachovnicové 

zaťaženie konštrukcie a tuhosti prierezov.  

Metóda je podrobnejšie rozvedená v norme ČSN 73 1201 kapitola 8.7  

Pri výpočte pomocou metódy náhradných rámov sa použila podmienka  z kapitoly 8.7.1 

(4) ČSN 73 1201 , ktorá dovoľuje vyšetrovať oddelene každé podlažie konštrukcie , za 

podmienky že je konštrukcia vodorovne stužená. Preto sa vo výpočte použila metóda rámového 

výseku.  
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