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Úvod 

Tato práce se zabývá návrhem a statickou analýzou administrativní budovy. 

Podstatou práce je vytvoření prostorového výpočtového modelu, v programovém 

systému RFEM na základě vlastního návrhu vysoko podlažní, monolitické, 

železobetonové, skeletové konstrukce, navrženého podle platných norem. Následuje jeho 

statická lineární analýza s pomocí metody konečných prvků v témž programovém 

systému a předběžný návrh nutného vyztužení vybraných železobetonových prvků 

konstrukce. V poslední části se práce věnuje předběžnému posudku vybraných částí 

konstrukce.  

Jelikož se jedná o vysoko podlažní budovu, byl zvolen skeletový konstrukční systém 

s průběžným ztužujícím jádrem jako statický nejvhodnější. Konstrukce je tvořena 

železobetonovými sloupy a průvlaky působícími v příčném i podélném směru. Těmto 

konstrukčním prvkům byly v předběžném návrhu konstrukce přiřazeny rozměry průřezů, 

podle kterých byl vytvořen 3D model. Na pruty bylo zadáno příslušné zatížení a 

rozděleno do zatěžovacích stavů. Z těch byly vytvořené kombinace pro následující 

lineární výpočet. Z vybraných výsledků se stanovil posudek pro mezní stav únosnosti 

podle přislouchajícího přídavného modulu. Model byl zjednodušen v oblastech, které 

nemají výrazný vliv na posouzení stability konstrukce. 

Zatížení pro zatěžovací stavy byly vypočteny ručně a poté zadány do programového 

softwaru RFEM 5.16.01 od společnosti Dlubal, kde byly vygenerované kombinace a 

vnitřní síly. Na zjištění nejnepříznivějších stavů pro dimenzování prvků byl použit 

přídavný modul RF – CONCRETE Members – Posouzení betonových prutů. Konečné 

posudky jsou pro nejvíc namáhané vybrané prvky a sloupy konstrukce. 
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Obr. 1: Administrativní budova a) půdorys a b) pohledy 

 

Obr. 2: Zatížení od výtahu a) ZS5 a b) ZS6Obr. 3: 
Administrativní budova a) půdorys a b) pohledy 

 

 

 

Obr. 4: Zatížení od výtahu a) ZS5 a b) ZS6Obr. 5: 

1 Administrativní budova 

Administrativní budova, která je předmětem této práce je vlastním návrhem 

železobetonové skeletové konstrukce. Nosný systém je složen ze sloupů a průvlaků 

působících v obou směrech.  

Konstrukce je složená ze dvaceti nadzemních a třech podzemních podlaží. Půdorys 

nadzemní části je pravoúhlého nepravidelného tvaru, symetrický podle diagonální osy 

(obr. 1.). Konstrukční výška typického podlaží je 3,8 m. První nadzemní podlaží bude 

využíváno jako vstupní prostory s recepcí a vnitřním zázemím. Vodovodní, kanalizační 

a instalační trubky budou vedeny v instalační šachtě umístěné k vnitřnímu rohu poschodí. 

V dalších nadzemních podlažích se budou nacházet kanceláře, které budou přizpůsobené 

všem dispozičním požadavkům. Na oddělení jednotlivých prostorů budou použity 

sádrokartonové nenosné dělící příčky.  

Půdorys podzemních podlaží je čtverec opisující nepravidelný tvar půdorysu 

nadzemní části objektu. Čtverec je o rozměrech 36 x 36 m. Konstrukční výška typického 

podzemního podlaží je 2,5 m. V těchto prostorách se bude nacházet parkoviště s rampou 

jak pro lehké osobní tak i středně těžké motorová vozidla. Výška nadzemní části je 76 m 

a podzemní 7,5m, takže celkově 83,5 m.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  a)      b) 
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Obr. 2:Rozdělení prutů podle průřezu 
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1.1  3D Model 

Model byl vytvořen v 3D programu pro statickou analýzu. Pomocí rámové 

konstrukce byl proveden skeletový rám složený ze svislých nosných prvků o půdorysném 

rozložení 28 sloupů na jednom nadzemním podlaží uložených do specifického diagonálně 

symetrického tvaru. V podzemním podlaží je čtvercový půdorys tvořen 21 sloupy o 

rozměrech 650 x 650 x 2500 mm. Všechny půdorysné sloupy jsou propojeny příčnými a 

podélnými nosnými prvky. V našem případě se jedná o průvlaky o předběžných 

Obr. 3: Rozdělení ploch podle tloušťky 
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rozměrech 400 x 700 x 6000 mm. Vzhledem k výšce konstrukce bylo v předběžným 

návrhu stanoveno postupné zmenšováni rozměrů průřezu a třídy pevnosti betonu (Tab. 

1). Průvlaky jsou stejných rozměrů po celé výšce budovy, proto aby byly schopné 

zabezpečit stabilitu ve vodorovném směru. 

 

Tab. 1: Použitý betonový materiál 

Podlaží Rozměry sloupu [mm] Třída betonu 

3. – 1. PP 650 x 650 x 2500 C 70/85 

1. – 5. NP 600 x 600 x 3800 C 60/75 

6. – 10. NP 600 x 600 x 3800 C 55/67 

11. – 15. NP 550 x 550 x 3800 C 50/60 

16. – 20. NP 500 x 500 x 3800 C 45/55 

 

1.2 Nosné časti konstrukce 

Za hlavní nosní prvek je považováno ztužující železobetonové jádro, které je 

umístěné v diagonální ose symetrie a prochází celou výškou budovy (Obr. 4). Z důvodu 

narušení celistvosti jádra dveřními otvory, bude do středu jádra umístěná ztužující stěna, 

která bude oddělovat prostor schodiště od výtahové šachty. V předběžném odhadu byla 

stanovená tloušťka jádra i stěny na 350 mm a třída betonu C 45/55.  Schodiště je 

vymodelováno pouze z ploch tloušťky 150 mm a třídy betonu C 30/37 a jeho působení je 

zohledněno v zatěžovacím stavu ZS3 a ZS 4.  Pomocí schodiště je možné se dostat přes 

nadstavbu na neprůchozí střechu. Nadstavba byla vymodelována z ploch o tloušťce 200 

mm a třídy betonu C 20/25. Z důvodu zanedbatelného působení na stavbu, se dále tato 

práce nebude zabývat řešením této části konstrukce.  
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Obr. 4: Ztužující jádro 

 

Budeme-li uvažovat, že základová půda vyhovujících vlastností se nachází v hloubce 

do čtyř metrů pod povrchem terénu, můžeme navrhnout desku jako základovou 

konstrukci. Díky velkému plošnému rozměru se účinně sníží kontaktní napětí a 

celoplošné rozdíly v sedání. Její tloušťka závisí na typu konstrukce a na základových 

poměrech. Pro stranu bezpečnou budeme uvažovat s větším zatížením na méně únosné 

půdě. Můžeme tedy předpokládat, že na přenos zatížení od horní stavby bude postačovat 

deska pod celým čtvercovým půdorysem o konstantní tloušťce 1m, která se podepře 

plošnou podporou [1]. 

 Pro přenos sil od zemního tlaku ve vodorovném směru a od zatížení přenesených 

přes sloupy ve svislém směru, budou v podzemní části po obvodu jako obvodový plášť 

zvoleny monolitické železobetonové stěny o tloušťce 450 mm a třídy betonu C 60/75.  

Jelikož se v podzemní části nachází parkoviště, je nutné počítat s otvorem v plášti pro 

vjezd a výjezd vozidel. Proti zřícení horní desky bude otvor zabezpečen středovým 

sloupem a horními průvlaky (Obr. 5) Na zabezpečení stability vnitřních ramp byly 

použity přídavné průvlaky procházející středem sloupů. Vnější rampa je řešena jako 

staticky určitá konstrukce podepřena plošnou podporou, aby se zabránilo vzniku trhlin 

při sedání budovy.  

Stropní deska bude monolitická železobeotnová konstrukce uložená na průvlacích. 

Jeji tloušťka se v průběhu podlaží nemění a je konstatní 200 mm. Střešní stropní deska 

má tloušťku 250 mm.  
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Obr. 5: Řešení otvoru pro vstupní rampu 

 

Protože se jedná o skeletovou konstrukci, jako obvodový plášť nadzemní části byl 

z estetického hlediska vybrán ocelový tenko-profilový rám se skleněnou výplní. Pro 

zjednodušení modelu se touto problematikou, ale tato práce dále nezabývá.  
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2 Zatížení 

Z předběžných návrhů profilů byly ručním výpočtem stanoveny zatížení působící na 

konstrukci a rozděleny do přisluhujících kategorií zatížení stálých, stálých / užitných, 

užitných a proměnných. Následně se výsledky zadaly do programu RFEM jako 

zatěžovací stavy a ty byly dále vygenerované jako jejich kombinace. Pro typické pruty 

byly vybrány ty nejnepříznivější z nich a ty byly poté posuzovány na mezní stav 

únosnosti. 

 

2.1 Stále zatížení 

Pro přesnější výsledky byly stálé zatížení rozděleny do více zatěžovacích stavů – 

vlastní tíha, atika a zatížení schodiště. Data byla vložena do výpočetního programu podle 

určeného způsobu zadání – aktivní tíže, liniově nebo plošně.  

 

2.1.1 ZS1 Vlastní tíha 

Vlastní tíha konstrukce byla automaticky vygenerována programovým systémem 

RFEM jako zatěžovací stav ZS1 Vlastní tíha.  

 

2.1.2 ZS2 Atika 

Zatížení od atiky bylo zadáno na liniové pruty po obvodu střešní desky ve směru 

působení -Z. Z rovnic (2.1) až (2.3) se stanovilo koneční zatížení pro ZS2. V skladbě 

atiky jsme uvažovali pouze se základními prvky. 

 

Vlastní tíha  0,3 × 0,5 × 25 = 3,75 𝑘𝑁/𝑚                  (2.1) 

Izolace   0,02 × 6 = 0,12 𝑘𝑁/𝑚                            (2.2) 

Omítka   (2 × 0,5 × 0,01 + 0,4 × 0,01) × 21 = 0,294 𝑘𝑁/𝑚  (2.3) 

 

    ∑ 𝑔𝑘 = 4,164 𝑘𝑁/𝑚          (2.4) 
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2.1.3 ZS3, ZS4 Schodiště – podzemní, nadzemní 

Z toho důvodu, že schodiště není plně vymodelované, bylo přidané zatížení na 

plochu v směru působení -Z. Z rovnic (2.5) a (2.6) se stanovilo konečné zatížení pro ZS3 

a ZS4. V skladbě výsledného zatížení (2.7) jsme uvažovali s doporučenými hodnotami 

(2.5) a (2.6). 

 

Vlastní tíha  3,0 𝑘𝑁/𝑚2                 (2.5) 

Podlaha   0,2 𝑘𝑁/𝑚2                 (2.6) 

    ∑ 𝑔𝑘 = 3,20 𝑘𝑁/𝑚2              (2.7) 

 

2.2 Stále / užitné zatížení 

Do této kategorie zatěžovacích stavů byly zařazeny zatížení od výtahu ve dvou 

polohách ZS5 a ZS a zemní tlak ZS7. 

 

2.2.1 ZS5, ZS6 Výtah – nejvyšší, od pohybu 

Zatížení od výtahu bylo rozděleno do dvou poloh, přesněji do nejvyššího bodu 

v nadstavbě, kde bude působit při maximální poloze výtahu (Obr. 4 a), Druhá poloha je 

o pár pater níže, kde působí zatížení způsobené pohybem výtahu. Postupně směrem dolů 

se zatížení bude snižovat, proto jsem ho zvolila o dvě patra níž (Obr. 4 b), aby se počítalo 

s co nejvyšším zatížením od pohybu, na stranu bezpečnou. Při obou polohách bude 

zatížení zadáno liniově na pruty. 

    ∑ 𝑔𝑞𝑘 = 4,90 𝑘𝑁/𝑚                          (2.8) 
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Obr. 6: Zatížení od výtahu a) ZS5 a b) ZS6 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

a)             b) 

 

2.2.2 ZS7 Zemní tlak 

Zatížení bylo stanoveno za předpokladu, že budou po dokončení podzemních pater 

výkopy zasypány štěrko-pískem. Způsob zadání byl přizpůsoben kolmému směru na 

obvodový plášť podzemí. Z rovnic (2.9) až (2.12) se stanovilo koneční zatížení zemního 

tlaku pro ZS7. 

    Φ𝑑 = 28°                       (2.9) 

    K0 = 1 − sin φ = 1 − sin 28° = 0,53               (2.10) 

    σ𝑥 = K0 × σ𝑧 = 0,53 × 28,5 × 7,5 = 113,29 𝑘𝑁/𝑚2 

  (2.11) 

    σ𝑧 = 0,2 × γ × z = 0,2 × 19 × 7,5 = 28,5 𝑘𝑃𝑎       (2.12) 

 

2.3 Užitné zatížení 

Podle účelu objektu je nutné stanovit kategorie užitného zatížení od A po H. Protože 

má objekt využití jako administrativní budova, budou zde použity 3 kategorie a to B: 

kancelářské plochy, G: dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla a H: střechy 

nepřístupné s výjimkou běžné údržby a oprav.  
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2.3.1 ZS8, ZS9, ZS10 Kancelářské plochy – ŠACH 1, ŠACH 2, PLNÉ 

Vzhledem k účelu objektu bylo zatížení od kancelářských ploch rozděleno do třech 

polohových systémů: ŠACH 1, ŠACH 2 a PLNÉ (Obr. 5). Podle národní přílohy ČSN 

EN 1991-1-1 byla hodnota užitného zatížení pro tuto kategorii  𝑞𝑘 = 2,5 𝑘𝑁/𝑚2 

 

2.3.2 ZS11 Příčky 

Jelikož se jedná o administrativní budovu, vycházelo se z předpokladu, že příčky 

budou volně přemístitelné. Tedy hodnota byla stanovena na 𝑞𝑘 = 3,0 𝑘𝑁/𝑚2. Zatížení 

bylo zadáno plošně na všechna podlaží.  

 

a) 

 

b) 
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c) 

Obr. 7: Užitné zatížení od kancelářských ploch a) ŠACH 1, b) ŠACH 2 a c) PLNÉ 

 

 

2.3.3 ZS12 Parkoviště 

Parkoviště je přizpůsobené na vjezd lehkých osobních automobilů i středně těžkých 

vozidel. Hodnota zatížení byla stanovena na 𝑞𝑘 = 5,0 𝑘𝑁/𝑚2 a zadána plošně na 

všechny podzemní patra.  

 

2.3.4 ZS13 Střecha 

Podle národní přílohy ČSN EN 1991-1-1 [2] bylo zatížení stanoveno na  𝑞𝑘 =

0,75 𝑘𝑁/𝑚2 a zadáno plošně na střechu budovy, nadstavby a podzemního parkoviště. 

 

2.4 Proměnná zatížení  

Mezi proměnné bylo zařazeno zatížení od sněhu a větru. Se sněhem se počítalo na 

střeše objektu, střeše nadstavby i na střeše podzemního parkoviště. Jelikož má konstrukce 

plochou střechu Vítr byl rozdělen do více kategorii podle určeného směru.  

 

2.4.1 Sníh  

Dle normy ČSN EN 1991-1-3 Zatížení sněhem [3] byl proveden ruční výpočet. Vztah 

pro obecný výpočet zatížení sněhem na střeše:  
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    𝑠 =  𝜇𝑖  × 𝑐𝑒  × 𝑐𝑡  ×  𝑠𝑘                           (2.13) 

𝜇𝑖   tvarový součinitel zatížení sněhem 

𝑐𝑒   součinitel expozice, uvažujeme hodnotu 1,0 

𝑐𝑡  tepelný součinitel, uvažujeme hodnotu 1,0 

𝑠𝑘  charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi  

 

Konstrukce se nachází ve II. sněhové oblasti, z toho vyplívá charakteristická hodnota 

zatížení  𝑠𝑘 = 1,0 𝑘𝑁/𝑚2. Tvarový součinitel střechy 𝜇𝑖 se podle sklonu střechy uvažuje 

s hodnotou 0,8.  

 

𝑠 =  0,8 ×  1,0 ×  1,0 ×  1,0 = 0,8 𝑘𝑁/𝑚2                         (2.14) 

 

2.4.2 Vítr  

Z důvodu nepravidelného tvaru konstrukce byl vítr rozdělen do vícerých směrů pro 

nejlepší vystižení nejvíc působící síly od větru. Směry X, -X, Y a -Y jsou kolmé na 

obvodový plášť budovy. Další směr působí na roh budovy a další na roh jádra. Vítr byl 

vypočten na každou samostatnou plochu po rozměrech působení 6, 12, 18 a 24 m. Pro 

vítr působící na roh budovy nebo jádra byly síly přepočteny s přislouchajícím úhlem. 

Zatížení bylo uvažováno po celé výšce budovy konstantní. Výpočet zatížení ploché 

střechy od větru vykazoval zanedbatelné hodnoty, s touto problematikou se dále v této 

práci uvažovat nebude. 

Dle normy ČSN EN 1991-1-4 Zatížení větrem [4] byl proveden ruční výpočet a 

výsledky byly ze sumarizovány do tabulky. Dílčí výpočtové vztahy: 

 

𝑉𝑏   základní rychlost větru 

𝑉𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟  ×  𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  ×  𝑣𝑏0                       (2.15) 
        

𝑐𝑑𝑖𝑟  součinitel směru větru, obecně uvažujeme hodnotu 1,0 

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 součinitel ročního období, obecně uvažujeme hodnotu 1,0 

𝑣𝑏0 výchozí základní rychlost větru, určuje se z větrné oblasti, v našem případě 

je hodnota 25,0 𝑚/𝑠 
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𝑉𝑚  charakteristická střední rychlost větru ve výšce z nad terénem  

𝑉𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟 (𝑧)  ×  𝑐0 (𝑧)  ×  𝑣𝑏                  (2.16) 

𝑐𝑟(𝑧) součinitel drsnosti terénu; pro  𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤   𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥   

𝑧𝑚𝑖𝑛  je minimální výška; uvažujeme hodnotu 5 m 

𝑧  výška konstrukce; uvažujeme hodnotu 83,5 m  

𝑧𝑚𝑎𝑥  uvažuje se 200 m 

𝑘𝑟   součinitel terénu  

𝑘𝑟 =  0,19 × (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

                  (2.17) 

𝑧0   parametr drsnosti terénu; pro terén kategorie II je hodnota 0,3m 

𝑧0,𝐼𝐼  součinitel drsnosti terénu podle kategorie II; hodnota je 0,05 m 

𝑐0   součinitel orografie; uvažujeme 1,0 

𝑞𝑝(𝑧)  maximální dynamický tlak 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 ×  𝐼𝑣(𝑧)]  × 
1

2
 × 𝜌 × V𝑚(𝑧)2               (2.18) 

𝐼𝑣(𝑧)  intenzita turbulence 

𝐼𝑣(𝑧) =
𝑘1

𝑐0(𝑧)×𝑙𝑛(
𝑧

𝑧0
)
                            (2.19) 

𝑘1   součinitel turbulence, doporučená hodnota 1,0 

𝜌  měrná hmotnost vzduchu, uvažujeme 1,25 𝑘𝑔/𝑚3 

𝑤𝑒  vnější tlak větru 

𝑤𝑒 = 𝑞𝑝(𝑧𝑒) × 𝑐𝑝𝑒                      (2.20) 

𝑐𝑝𝑒 součinitel vnějšího tlaku 

𝐹𝑤  síla od větru 

𝐹𝑤 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝐴𝑟𝑒𝑓 × 𝑤𝑒                 (2.21) 
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𝑐𝑠 součinitel velikosti konstrukce, bere v úvahu účinek redukce zatížení 

v důsledku nesoučasného výskytu maximálních větrů na povrchu 

𝑐𝑑  dynamický součinitel 

𝐴𝑟𝑒𝑓 referenční plocha dílčího povrchu 

 

2.4.2.1 Získané výsledky: 

𝑐𝑑𝑖𝑟 = 1,0   𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛  = 1,0   𝑣𝑏0 = 25 𝑚/𝑠  

𝑉𝑏 = 25 𝑚/𝑠  0 𝑐𝑟(𝑧) = 1,212   𝑧 = 83,5 𝑚  

𝑘𝑟 = 0,215  𝑧0 = 0,3 𝑚   𝑧0,𝐼𝐼 = 0,05 𝑚 

𝑐0 = 1,0   𝑞𝑝(𝑧) = 1288,22 𝑃𝑎   𝐼𝑣(𝑧) = 0,178 

𝑘1 = 1,0   𝜌 = 1,25 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

1. Základní rychlost větru 𝑣𝑏 

𝑉𝑏 =  𝑐𝑑𝑖𝑟 × 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 × 𝑣𝑏0 = 1,0 × 1,0 × 25 = 25 𝑚 𝑠⁄  

𝑉𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) × 𝑐0(𝑧) × 𝑣𝑏 = 1,21 × 1,0 × 25 = 30,25 𝑚 𝑠⁄  

𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟 × 𝑙𝑛 (
𝑧

𝑧0
) = 0,215 × 𝑙𝑛 (

83,5

0,3
) = 1,21 

𝑘𝑟 = 0,19 × (
𝑧0

𝑧0,𝐼𝐼
)

0,07

= 0,19 × (
0,3

0,05
)

0,07

= 0,215 

 

2. Maximální dynamický tlak 𝑞𝑝(𝑧) 

𝑞𝑝(𝑧) = [1 + 7 × 𝐼𝑣(𝑧)] ×
1

2
× 𝜌 × 𝑣2

𝑚(𝑧) = [1 + 7 × 0,178] ×
1

2
× 1,25 × 30,252

= 1288,22 𝑃𝑎 

𝐼𝑣(𝑧) =
1

𝑐0(𝑧) × 𝑙𝑛 (
𝑧
𝑧0

)
=

1

1,0 × 𝑙𝑛 (
83,5
0,3 )

= 0,178 

𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 14,4 𝑚2    𝑣𝑝20 = 2,4 𝑚 



25 

 

𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 22,8 𝑚2    𝑣𝑝19−2 = 3,8 𝑚 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM NA ROZPĚTÍ 6 m 

 

3. Součinitel tlaku a sání 

D 𝐶𝑃𝐸,10 = 0,8 

E 𝐶𝑃𝐸,10 = −0,7 

ℎ

𝑑
=

83,5

6
= 13,917 

 

4. a) Tlak větru 𝑤𝑒𝐷 

𝑤𝑒𝐷 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × 0,8 = 1,03 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

4. b) Sání větru 𝑤𝑒𝐸  

𝑤𝑒𝐸 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × (−0,7) = −0,902 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

5. Síly od větru 𝐹𝑤 

𝐹𝑤20𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 14,4 = 14,83 𝑘𝑁 

𝐹𝑤20𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 14,4 = −12,99 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 22,8 = 23,48 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 22,8

= −20,57 𝑘𝑁 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM NA ROZPĚTÍ 12 m 

 

3. Součinitel tlaku a sání 

D 𝐶𝑃𝐸,10 = 0,8 
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E 𝐶𝑃𝐸,10 = −0,7 

ℎ

𝑑
=

83,5

12
= 6,958 

 

4. a) Tlak větru 𝑤𝑒𝐷,12 

𝑤𝑒𝐷,12 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × 0,8 = 1,03 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

4. b) Sání větru 𝑤𝑒𝐸  

𝑤𝑒𝐸,12 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × (−0,7) = −0,902 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

5. Síly od větru 𝐹𝑤 

𝐹𝑤20𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 14,4 = 14,83 𝑘𝑁 

𝐹𝑤20𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 14,4 = −12,99 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 22,8 = 23,48 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 22,8

= −20,57 𝑘𝑁 

 

ZATÍŽENÍ VĚTREM NA ROZPĚTÍ 18 m 

 

3. Součinitel tlaku a sání 

D 𝐶𝑃𝐸,10 = 0,8 

E 𝐶𝑃𝐸,10 = −0,682 

ℎ

𝑑
=

83,5

18
= 4,634 

 

4. a) Tlak větru 𝑤𝑒𝐷 

𝑤𝑒𝐷 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × 0,8 = 1,03 𝑘𝑁 𝑚2⁄  
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4. b) Sání větru 𝑤𝑒𝐸  

𝑤𝑒𝐸 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × (−0,682) = −0,879 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

5. Síly od větru 𝐹𝑤 

𝐹𝑤20𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 14,4 = 14,83 𝑘𝑁 

𝐹𝑤20𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 14,4 = −12,66 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 22,8 = 23,48 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × (−0,7) × 1,288 × 22,8

= −20,04 𝑘𝑁 

ZATÍŽENÍ VĚTREM NA ROZPĚTÍ 24 m 

 

3. Součinitel tlaku a sání 

D 𝐶𝑃𝐸,10 = 0,8 

E 𝐶𝑃𝐸,10 = −0,624 

ℎ

𝑑
=

83,5

24
= 3,479 

 

4. a) Tlak větru 𝑤𝑒𝐷 

𝑤𝑒𝐷 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × 0,8 = 1,03 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

4. b) Sání větru 𝑤𝑒𝐸  

𝑤𝑒𝐸 = 𝑞𝑝(𝑧) × 𝑐𝑝𝑒 = 1,288 × (−0,624) = −0,804 𝑘𝑁 𝑚2⁄  

 

5. Síly od větru 𝐹𝑤 

𝐹𝑤20𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 14,4 = 14,83 𝑘𝑁 
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𝐹𝑤20𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,20 = 1,0 × (−0,624) × 1,288 × 14,4

= −11,58 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐷 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × 0,8 × 1,288 × 22,8 = 23,48 𝑘𝑁 

𝐹𝑤19−2𝐸 = 𝑐𝑠 × 𝑐𝑑 × 𝑐𝑓 × 𝑞𝑝(𝑧) × 𝐴𝑟𝑒𝑓,19−2 = 1,0 × (−0,624) × 1,288 × 22,8

= −18,33 𝑘𝑁 

 

Tab. 2: Tlak a sání větru pro příslušné rozpětí 

d [m] h/d Dcpe,10 WeD [kN/m2] Ecpe,10 WeE [kN/m2] 

6 13,917 +0,8 1,03 -0,7 -0,902 

12 6,958 +0,8 1,03 -0,7 -0,902 

18 4,634 +0,8 1,03 -0,682 -0,879 

24 3,479 +0,8 1,03 -0,624 -0,804 

 

 

Tab. 3: Síly od větru pro příslušné rozpětí 

d [m] Vp 1 [m] Aef 1 [m] 
F20D  

[kN] 

F20E  

[kN] 
Vp 2 [m] Aef 2 [m] 

F2-19D 

[kN] 

F2-19E    

[kN] 

6 

2,4 14,4 

14,83 -12,99 

3,8 22,8 

23,48 -20,57 

12 14,83 -12,99 23,48 -20,57 

18 14,83 -12,66 23,48 -20,04 

24 14,83 -11,58 23,48 -18,33 
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Obr. 8: Směr zatížení větrem a) na jádro budovy, b) na roh budovy 

červená – sáni, modrá – tlak 

 

 

a)       b) 
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Obr. 9: Globální deformace 

3 Výsledky 

Pro výpočet výsledků byl zvolen lineární způsob analýzy pomocí metody konečných 

prvků. V základních údajích bylo nastaveno automatické vytvoření kombinací a jako 

způsob výpočtu kombinace výsledků. Po vložení zatížení do zatěžovacích stavů program 

automaticky vygeneroval kombinace výsledků. Z 22 zatěžovacích stavů vzniklo 33 

kombinaci výsledků. V této práci pracujeme pouze s mezním stavem únosnosti pro určení 

stability konstrukce. S mezním stavem použitelnosti, kterého cílem posudku, je zabránění 

rozvoje trhlin při jakémkoliv tahovém napětí v betonové konstrukci se dále nebudeme 

zabývat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4: Vnitřní síly jednotlivých průřezů pro posouzení MSÚ 

 Prut N [kN] Vy [kN] Vz [kN] 
MT 

[kNm] 

My 

[kNm] 

Mz 

[kNm] 

Min 
Sloup 650 x 650 

mm C 70/85 

-12881,9 -348,133 -317,604 -27,390 -470,315 -318,365 

Max -111,66 243,558 470,055 32,874 497,961 429,074 
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Min 
Sloup 600 x 600 

mm C 60/75 

-11607,9 -457,93 -403,839 -7,865 -855,342 -872,418 

Max 846,378 420,759 448,101 7,71 851,075 870,434 

Min 
Sloup 600 x 600 

mm C 55/67 

-8323,27 -496,621 -468,022 -4,523 -923,711 -922,172 

Max 170,372 470,693 497,284 5,008 967,393 996,774 

Min 
Sloup 550 x 550 

mm C 50/60 

-5180,05 -404,771 -393,034 -2,836 -769,844 -767,984 

Max -413,414 392,913 405,511 2,863 771,0990 -767,984 

Min 
Sloup 500 x 500 

mm C 45/55 

-2467,87 -311,276 -345,827 -2,066 -701,771 -691,36 

Max 74,258 341,389 317,379 1,761 648,541 636,788 

Min 
Průvlak 400 x 700 

mm C 45/55 

-1765,34 -345,449 -411,944 -175,062 -1126,28 -111,292 

Max 1099,65 308,873 382,803 164,566 1119,32 94,292 

 

V kombinaci mezního stavu únosnosti byly vytvořeny skupiny, do kterých se 

rozdělily pruty se stejnými průřezovými charakteristikami. Z každé skupiny se vybraly 

pruty, které vykazovali nejvyšší hodnoty vnitřních sil, jak minimálních tak i maximálních. 

(Tab. 4). Vybrané vnitřní síly slouží pro další dimenzování.  

Pro posouzení extrémních hodnot vnitřních sil byl použit přídavný modul RF - 

CONCRETE  Members – Posouzení betonových prutů. Z existujících zatěžovacích stavů 

a jejich kombinací byly na posouzení vybrány ty, které si program zvolil za důležité pro 

dimenzování ploch výztuže. Po spuštění přídavného modulu program automaticky spustil 

výpočet podle ČSN EN 1992-1-1 [2].  

Po proběhnutí výpočtu nutné a návrhové výztuže a výpočtu šířky trhlin program 

vyhodnotí, kolik výztuže je minimálně nutné navrhnout a následně vypracuje sám návrh. 

Protože se nebudeme dále zabývat dimenzováním výztuže, pro zpracování této 

bakalářské práce nám bude stačit posouzení nutné výztuže. Návrh ploch výztuže je 

v příloze 1.  
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Obr.10: RF – CONCRETE Members 
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Závěr 

Cílem teto bakalářské práce bylo vytvoření prostorového výpočtového modelu, 

založeném na vlastním návrhu administrativní budovy a vytvoření předběžného posudku 

pro vybrané prvky konstrukce. 

Jako podklad pro model byl vlastní návrh monolitické železobetonové skeletové 

konstrukce, která bude využívána jako administrativní budova. Předmětem řešení bylo 

vytvoření modelu s předběžnými rozměry průřezů sloupů a průvlaků, které byly následně 

zatíženy stálými, stálými/užitnými, užitnými a proměnnými zatíženími. Mezi stále 

zatížení byla uvažována vlastní tíha, tíha atiky a schodiště. Stálé/užitné patřilo zatížení 

od výtahu, v klidu i za pohybu, a zemní tlak působící na obvodový plášť podzemní části 

konstrukce. Dále následovalo užitné zatížení kategorie B – H a proměnné, které bylo 

rozděleno na sníh a vítr působící v různých směrech pro vytvoření největšího zatížení. 

Pro konstrukci byl zvolen lineární způsob statické analýzy. Výslednice vnitřních sil 

byly tedy získány kombinací výsledků a zpracovány pro následné dimenzování. Přídavný 

modul RF - CONCRETE  Members – Posouzení betonových prutů z vnitřních sil 

vygeneroval nutné plochy průřezů pro výztuž. 

Všechny pruty byly rozděleny do šesti kategorií podle průřezu. Podle předešlého 

postupu byly vybrány nejvíce namáhavé pruty a vygenerovány jejich maximální a 

minimální vnitřní síly, které přídavný modul posoudil. Všechny průřezy bylo možno 

posoudit, kromě jednoho. Jedná se o průřez sloupu průřezu 500 x 500 mm, třídy betonu 

C45/55. Sloup se nachází v posledním patře pod střechou. Tento sloup nebylo možné 

posoudit ani po změně průřezu. Posouzení stability teda není umožněno.  
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1.2 MATERIÁLY (3)1.2 MATERIÁLY (3)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
3 Beton C70/85 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
1 3 Obdélník 650/650

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (1)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (1)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.1  -  Obdélník 650/650
As,-z (horní) 30 0.000 KV30 1481.42 mm2 25) 
As,+z (dolní) 174 2.500 KV30 2258.09 mm2 7) 25) 
As,T 49 0.000 KV30 775.54 mm2

asw,V,třmínky 174 0.000 KV12 1143.98 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 49 0.000 KV8 66.70 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (30,174,49)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (30,174,49)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 30  -  Obdélník 650/650
As,-z (horní) 30 0.000 KV30 1481.42 mm2 25) 
As,+z (dolní) 30 0.000 KV30 1481.42 mm2 25) 
As,T 30 0.000 KV30 17.83 mm2

asw,V,třmínky 30 0.000 KV12 0.00 mm2/m 58) 933) 
asw,T,třmínky 30 0.000 KV30 1.46 mm2/m
Prut č. 49  -  Obdélník 650/650
As,-z (horní) 49 0.000 KV30 1302.32 mm2 25) 
As,+z (dolní) 49 0.000 KV30 1302.32 mm2 25) 
As,T 49 0.000 KV30 775.54 mm2

asw,V,třmínky 49 0.000 KV12 0.00 mm2/m 58) 933) 
asw,T,třmínky 49 0.000 KV8 66.70 mm2/m
Prut č. 174  -  Obdélník 650/650
As,-z (horní) 174 0.000 KV30 1373.27 mm2

As,+z (dolní) 174 2.500 KV30 2258.09 mm2 7) 25) 
As,T 174 1.000 KV8 75.99 mm2

asw,V,třmínky 174 0.000 KV12 1143.98 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 174 0.000 KV30 12.51 mm2/m
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1.2 MATERIÁLY (4)1.2 MATERIÁLY (4)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
4 Beton C60/75 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
3 4 Obdélník 600/600

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (3)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (3)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.3  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 541 0.000 KV30 7279.13 mm2

As,+z (dolní) 541 3.800 KV30 7190.59 mm2 7) 25) 
As,T 250 0.000 KV30 200.79 mm2

asw,V,třmínky 539 0.570 KV12 1606.78 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 250 2.280 KV12 25.73 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (541,250,539)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (541,250,539)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 250  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 250 0.000 KV30 1394.21 mm2

As,+z (dolní) 250 0.000 KV30 1133.44 mm2 25) 
As,T 250 0.000 KV30 200.79 mm2

asw,V,třmínky 250 0.000 KV12 0.00 mm2/m 58) 933) 
asw,T,třmínky 250 2.280 KV12 25.73 mm2/m
Prut č. 539  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 539 0.000 KV30 6511.16 mm2

As,+z (dolní) 539 3.800 KV30 6296.15 mm2 7) 25) 
As,T 539 3.040 KV30 140.67 mm2

asw,V,třmínky 539 0.570 KV12 1606.78 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 539 0.000 KV30 18.07 mm2/m
Prut č. 541  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 541 0.000 KV30 7279.13 mm2

As,+z (dolní) 541 3.800 KV30 7190.59 mm2 7) 25) 
As,T 541 0.000 KV30 97.79 mm2

asw,V,třmínky 541 0.570 KV12 1606.03 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 541 0.000 KV30 18.11 mm2/m
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1.2 MATERIÁLY (5)1.2 MATERIÁLY (5)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
5 Beton C55/67 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
4 5 Obdélník 600/600

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (4)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (4)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.4  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 800 0.000 KV30 8333.99 mm2

As,+z (dolní) 800 3.800 KV30 9243.98 mm2 7) 25) 
As,T 690 0.000 KV30 127.76 mm2

asw,V,třmínky 798 0.190 KV12 1782.02 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 691 0.000 KV30 16.42 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (800,690,798,691)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (800,690,798,691)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 690  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 690 0.000 KV30 729.79 mm2 25) 
As,+z (dolní) 690 0.000 KV30 729.79 mm2 25) 
As,T 690 0.000 KV30 127.76 mm2

asw,V,třmínky 690 0.000 KV12 0.00 mm2/m 58) 933) 
asw,T,třmínky 690 0.000 KV30 16.39 mm2/m
Prut č. 691  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 691 0.000 KV30 7646.12 mm2

As,+z (dolní) 691 3.800 KV30 7681.11 mm2 7) 25) 
As,T 691 0.000 KV30 88.67 mm2

asw,V,třmínky 691 0.380 KV12 1652.24 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 691 0.000 KV30 16.42 mm2/m
Prut č. 798  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 798 0.000 KV30 7583.06 mm2

As,+z (dolní) 798 3.800 KV30 8397.93 mm2 7) 25) 
As,T 798 0.000 KV30 96.24 mm2

asw,V,třmínky 798 0.190 KV12 1782.02 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 798 0.000 KV30 12.37 mm2/m
Prut č. 800  -  Obdélník 600/600
As,-z (horní) 800 0.000 KV30 8333.99 mm2

As,+z (dolní) 800 3.800 KV30 9243.98 mm2 7) 25) 
As,T 800 0.000 KV30 68.30 mm2

asw,V,třmínky 800 0.380 KV12 1766.81 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 800 0.000 KV30 12.65 mm2/m
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1.2 MATERIÁLY (6)1.2 MATERIÁLY (6)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
6 Beton C50/60 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
5 6 Obdélník 550/550

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (5)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (5)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.5  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1132 0.000 KV30 7941.17 mm2

As,+z (dolní) 1354 3.800 KV30 8306.63 mm2 7) 25) 
As,T 1061 1.900 KV30 77.11 mm2

asw,V,třmínky 1130 0.000 KV12 1588.57 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1066 0.000 KV30 11.17 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (1132,1354,1061,1130,1066)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (1132,1354,1061,1130,1066)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 1061  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1061 0.000 KV30 533.32 mm2 25) 
As,+z (dolní) 1061 3.800 KV30 605.00 mm2 7) 25) 
As,T 1061 1.900 KV30 77.11 mm2

asw,V,třmínky 1061 0.000 KV12 0.00 mm2/m 58) 933) 
asw,T,třmínky 1061 0.000 KV30 10.82 mm2/m
Prut č. 1066  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1066 3.800 KV30 1951.93 mm2

As,+z (dolní) 1066 0.000 KV30 1745.93 mm2 7) 25) 
As,T 1066 1.900 KV30 66.64 mm2

asw,V,třmínky 1066 2.660 KV12 959.20 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1066 0.000 KV30 11.17 mm2/m
Prut č. 1130  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1130 0.000 KV30 7074.62 mm2

As,+z (dolní) 1130 3.800 KV30 7310.43 mm2 7) 
As,T 1130 3.420 KV30 60.74 mm2

asw,V,třmínky 1130 0.000 KV12 1588.57 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1130 0.000 KV30 8.79 mm2/m
Prut č. 1132  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1132 0.000 KV30 7941.17 mm2

As,+z (dolní) 1132 3.800 KV30 8008.12 mm2 7) 25) 
As,T 1132 0.000 KV30 43.25 mm2

asw,V,třmínky 1132 0.000 KV12 1575.49 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1132 0.000 KV30 8.74 mm2/m
Prut č. 1354  -  Obdélník 550/550
As,-z (horní) 1354 0.000 KV30 7517.02 mm2

As,+z (dolní) 1354 3.800 KV30 8306.63 mm2 7) 25) 
As,T 1354 0.000 KV30 34.64 mm2

asw,V,třmínky 1354 0.000 KV12 1499.09 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1354 0.000 KV30 7.00 mm2/m
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1.2 MATERIÁLY (7)1.2 MATERIÁLY (7)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
7 Beton C45/55 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
6 7 Obdélník 500/500

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (6)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (6)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.6  -  Obdélník 500/500
As,-z (horní) 1650 3.800 KV30 Nelze posoudit mm2 17) 26) 
As,+z (dolní) 1650 3.800 KV30 Nelze posoudit mm2 17) 
As,T 1657 1.900 KV12 47.44 mm2

asw,V,třmínky 1648 0.000 KV12 1334.37 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1654 1.520 KV30 9.76 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (1650,1657,1648,1654)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (1650,1657,1648,1654)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 1648  -  Obdélník 500/500
As,-z (horní) 1648 0.000 KV30 7431.19 mm2

As,+z (dolní) 1648 3.800 KV30 9129.15 mm2

As,T 1648 0.000 KV30 18.54 mm2

asw,V,třmínky 1648 0.000 KV12 1334.37 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1648 0.000 KV30 4.12 mm2/m
Prut č. 1650  -  Obdélník 500/500
As,-z (horní) 1650 3.800 KV30 Nelze posoudit mm2 17) 26) 
As,+z (dolní) 1650 3.800 KV30 Nelze posoudit mm2 17) 
As,T 1650 1.900 KV30 22.45 mm2

asw,V,třmínky 1650 0.000 KV12 1315.43 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1650 0.000 KV30 3.88 mm2/m
Prut č. 1654  -  Obdélník 500/500
As,-z (horní) 1654 0.000 KV30 1544.91 mm2

As,+z (dolní) 1654 3.800 KV30 1919.18 mm2 7) 25) 
As,T 1654 0.000 KV30 43.90 mm2

asw,V,třmínky 1654 0.190 KV8 550.74 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1654 1.520 KV30 9.76 mm2/m
Prut č. 1657  -  Obdélník 500/500
As,-z (horní) 1657 0.000 KV30 1590.89 mm2

As,+z (dolní) 1657 3.800 KV30 1912.78 mm2 7) 25) 
As,T 1657 1.900 KV12 47.44 mm2

asw,V,třmínky 1657 0.000 KV12 648.26 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 1657 0.000 KV30 7.50 mm2/m
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1.2 MATERIÁLY (10)1.2 MATERIÁLY (10)
Mat. Označení materiálu

č. Třída pevnosti betonu Výztužná ocel Komentář
10 Beton C45/55 B 500 S (A)

1.3 PRŮŘEZY1.3 PRŮŘEZY
Průřez Mat. Označení

č. č. průřezu Upozornění Komentář
2 10 Obdélník 400/700

2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (2)2.1 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRŮŘEZECH (2)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Průřez č.2  -  Obdélník 400/700
As,-z (horní) 924 6.000 KV30 4344.94 mm2

As,+z (dolní) 970 0.000 KV30 4342.94 mm2

As,T 187 6.000 KV12 3774.80 mm2

asw,V,třmínky 226 0.000 KV12 1333.52 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 187 6.000 KV30 744.14 mm2/m

2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (924,970,187,226)2.3 NUTNÁ VÝZTUŽ PO PRUTECH (924,970,187,226)
Prut Místo Plocha Chybové hlášení

Výztuž č. x [m] Zatížení výztuže Jednotky Upozornění
Prut č. 187  -  Obdélník 400/700
As,-z (horní) 187 6.000 KV30 1916.69 mm2

As,+z (dolní) 187 0.000 KV30 733.33 mm2 7) 25) 
As,T 187 6.000 KV12 3774.80 mm2

asw,V,třmínky 187 6.000 KV8 716.13 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 187 6.000 KV30 744.14 mm2/m
Prut č. 226  -  Obdélník 400/700
As,-z (horní) 226 0.000 KV30 1836.14 mm2

As,+z (dolní) 226 6.000 KV30 1282.46 mm2 7) 
As,T 226 6.000 KV30 862.36 mm2

asw,V,třmínky 226 0.000 KV12 1333.52 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 226 2.000 KV30 185.25 mm2/m
Prut č. 924  -  Obdélník 400/700
As,-z (horní) 924 6.000 KV30 4344.94 mm2

As,+z (dolní) 924 0.000 KV30 4316.18 mm2

As,T 924 0.000 KV30 2656.60 mm2

asw,V,třmínky 924 6.000 KV12 1153.05 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 924 0.000 KV30 523.70 mm2/m
Prut č. 970  -  Obdélník 400/700
As,-z (horní) 970 6.000 KV30 4338.90 mm2

As,+z (dolní) 970 0.000 KV30 4342.94 mm2

As,T 970 0.000 KV30 2670.83 mm2

asw,V,třmínky 970 6.000 KV12 1153.11 mm2/m 58) 
asw,T,třmínky 970 0.000 KV30 526.51 mm2/m
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