
 







Tato práce se zabývá návrhem železobetonové lokálně podepřené stropní desky 

nad 1NP administrativní budovy a vypracováním výkresové dokumentace. Vnitřní 

síly jsou vypočteny programem RFEM. Pro kontrolu je proveden výpočet metodou 

součtových momentů.  

lokálně podepřená stropní deska, Protlačení, zatěžovací stavy, kombinace, vnitřní 

síly, ohybové momenty, metoda součtových momentů, metoda konečných prvků  

The calculations of internal forces are made by a computer program called RFEM. 

The simplified sum method is used in order to confirm the accuracy of the RFEM 

results.  

locally supported slab, Punching, load cases, combination, internal forces, bending 

moments, symplified sum method, symplified sum method, finite element method  
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Předmětem této práce je statické řešení železobetonové stropní konstrukce 

administrativní budovy. Cílem práce je navrhnout stropní konstrukci nad 

1NP jako lokálně podepřenou železobetonovou monolitickou desku. Pro 

výpočet vnitřních sil na konstrukci se použije program Dlubal RFEM 

Výsledky vnitřních sil se porovnají s výsledky získanými ručním výpočtem 

metodou součtových momentů. Předmětem práce je navrhnout výztuž na 

ohyb a výztuž proti protlačení. A vytvořit výkresy navržené konstrukce.  

 

 

Jedná se o administrativní budovu o šesti nadzemních a jednom 

podzemním podlaží. Zastřešený plochou střechou. Půdorysné rozměry 

objektu jsou 69,85 x 32,10 m. Nosnou část objektu tvoří železobetonový 

monolitický skelet složený ze sloupů, ztužujících stěn, ztužujícího jádra, 

které tvoří výtahovou šachtu a stropních desek. Obvodový plášť je tvořen 

vyzdívkou z keramických tvarovek tl. 300 mm a zateplen pomocí EPS 

v tloušťce 150 mm. Zastřešení objektu je realizováno plochou 

jednoplášťovou střechou. Spojení mezi patry je zajištěno dvouramenným 

schodištěm. Uprostřed dispozice se nachází oválný otvor o rozměrech 

12,25x5,75 m. 

 

 

Základy 

Objekt je založený na základových patkách a pasech, pasy jsou navrženy 

pod obvodovými stěnami suterénu a patky pod vnitřními sloupy. 

Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce suterénu jsou tvořeny obvodovými 

železobetonovými stěnami tl. 400 mm a vnitřními sloupy 500x500 mm. 

Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou tvořeny monolitickými 

sloupy 500x500 mm a ztužujícími stěnami tl. 300 mm. 

Obvodová konstrukce nadzemních podlaží je vyzděna ze systému 

POROTHERM o tloušťce 300 mm a zateplena pomocí EPS tl. 150 mm. 

Vnitřní stěny a příčky jsou provedeny ze systému POROTHERM v tloušťkách 

300 mm a 150 mm. 

 

 

 



 
3 

 

Vodorovné konstrukce 

Nosnou konstrukci stropu tvoří monolitická železobetonová deska lokálně 

podepřená sloupy a ztužujícími stěnami. Podpory jsou rozmístěny 

pravidelně v rastru o jednotlivých polích 6,25x6,25 m Deska působí spojitě 

přes všechna pole v celé délce objektu. Tloušťka desky je 240 mm 

 

Beton   C25/30 

Výztuž  B 500B 

 

Pro výpočet vnitřních sil na řešené stropní konstrukci byla uvažována 

následující zatížení 

Stálé zatížení  

PLOŠNÉ 

– vlastní hmotnost stropní konstrukce a podlah  

LINIOVÉ 

-zatížení od vnitřních a obvodových stěn a jednotlivých schodišťových 

ramen 

Proměnné  

- užitné zatížení kancelářských prostor 3,5 kN/m2  

- Užitné zatížení chodby 3,0 kN/m2 

- v kanceláři je dále uvažováno ještě plošné zatížení od příček 1,5 kN/m2 

Hodnoty zatížení jsou navrženy dle ČSN EN 1991-1-1 

 

Stropní konstrukce je řešena jako spojitá lokálně podepřená deska. 

Stanovení průběhu vnitřních sil bylo provedeno metodou konečných prvků 

pomocí programu Dlubal RFEM, kde byl vymodelován 2D model desky. 

Výsledky vnitřních sil od jednotlivých zatěžovacích stavů byly zkombinovány 

podle rovnice 6.10. Hodnoty vnitřních sil získané programem byly 

porovnány s ručním výpočtem. Ruční výpočet byl proveden ve zvoleném 

typickém řezu metodou součtových momentů. Hodnoty výsledků obou 

metod se neliší o více než 10 %.  
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Dimenzování výztuže 

Ohybová výztuž je navržena při horním i dolním povrchu desky v obou 

směrech. Nejprve byla stanovena nutná konstrukční výztuž a poté 

v oblastech kde tato výztuž není dostatečná byla dimenzována hlavní nosná 

výztuž. 

Dále byla navržena výztuž na protlačení sloupu, která je tvořena 

svařovanými žebříčky. 

 

 

Byly stanoveny jednotlivé zatěžovací stavy pro které byli pomocí programu 

RFEM vypočteny vnitřní síly a kombinace. Výsledky vnitřních sil byly 

porovnány s výsledky získanými ručním výpočtem metodou součtových 

momentů. Výsledky se neliší o více než 10 %. Na nejhorší kombinaci byla 

navržena ohybová výztuž. Dále byla navržena výztuž proti protlačení a 

výztuž proti řetězovému zřícení. 
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[1] ČSN EN 1990 Eurokod: Zásady navrhování konstrukcí.  

[2] ČSN EN 1991 – 1 – 1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná 

zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb.  

[3] ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí A Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro Pozemní stavby.  

[4] Betonové konstrukce III, Doc. Ing. Zdenek Bažant, CSc. , Doc. Ing. 

Svatopluk Šmirák, CSc.  

[5] ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

[6] http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/default_soubory/pomucky.htm 

  

http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/default_soubory/pomucky.htm
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As plocha výztuže 

 As,min minimální plocha výztuže 

As,max maximální plocha výztuže 

As,req nutná plocha výztuže 

Asw plocha smykové výztuže 

n počet profilů výztuže na 1m desky 

b šířka sloupového pruhu 

b tloušťka stěny 

c rozměr sloupu 

cnom  nominální krycí vrstva 

cmin minimální krycí vrstva 

cmin,b  předpokládaný průměr výztuže 

d účinná výška průřezu 

Ecm modul pružnosti betonu 

Es modul pružnosti oceli 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fctm pevnost betonu v tahu 

fyd  návrhová pevnost oceli v tahu a tlaku 

fyk  charakteristická mez kluzu 

fywd pevnost smykové výztuže 

gd  návrhová hodnota stálého zatížení 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

hs tlošťka desky 

lbd návrhová kotevní délka 

lb,rqd  základní kotevní délka 

lb,min  minimální kotevní délka 

l0 návrhová délka přesahu 

 l0,min minimální délka přesahu 

L vzdálenost podpor 

Ln světlá vzdálenost podpor 
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mxD- momenty při spodním povrchu desky pro směr X 

myD- momenty při spodním povrchu desky pro směr Y 

mxD+ momenty při horním povrchu desky pro směr X 

myD+ momenty při horním povrchu desky pro směr Y 

Mtot celkový součtový moment 

M moment na konzolové části desky 

MEd návrhová hodnota ohybového momentu 

MRd moment na mezi únosnosti 

qd  návrhová hodnota proměnného zatížení 

qk charakteristická hodnota proměnného zatížení 

s osová vzdálenost výztuže 

u1 délka prvního kontrolovaného obvodu 

u0 obvod sloupu 

uout délka obvodu, ve kterém již není nutná smyková výztuž 

νEd návrhové smykové napětí 

νRd,c návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové 

výztuže 

νRd,max návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku 

x poloha neutrální osy 

z rameno vnitřních sil 

α úhel, který svírá smyková výztuž s rovinou desky 

α1 vliv tvaru prutu 

α2 vliv tloušťky krycí vrstvy 

α3 vliv ovinutí příčnou výztuží 

α4 vliv příčně přivařené výztuže 

α5 vliv tlaku kolmého na plochu odštěpení betonu 

β součinitel postihující excentricitu zatížení 

γ součinitel zatížení 

γ součinitel spolehlivosti materiálu 

Δcdev přídavek k minimální krycí vrstvě zohledňující možné odchylky 

cmin,b minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

Δcdur ,γ přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 
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Δcdur,st redukce minimální krycí vrstvy při použiti nerezové oceli 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použiti dodatečné ochrany 

εcu3 mezní přetvoření betonu 

εyd přetvoření výztuže 

Ø průměr smykové výztuže 

η1 součinitel závislý na kvalitě podmínek v soudržnosti a poloze prutu 

během betonáže 

η2 součinitel závislý na průměru prutu 

ρ stupeň vyztužení 

ψ kombinační součinitel 
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P1 – Použité podklady 

P2 – Statický výpočet 

P3 – Výkresová dokumentace 
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