
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ  
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES  

LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ STROPNÍ DESKA  
CONCRETE FLAT SLAB SUPPORTED BY COLUMNS  

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE  
BACHELOR'S THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Enikő Járik  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. JAN PERLA  

BRNO 2020  



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  B3607 Stavební inženýrství  
Typ studijního programu  Bakalářský studijní program s prezenční formou studia  

Studijní obor  3608R001 Pozemní stavby  
Pracoviště  Ústav betonových a zděných konstrukcí  

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  

Student  Enikő Járik  

Název  Lokálně podepřená stropní deska  
Vedoucí práce  Ing. Jan Perla  
Datum zadání  30. 11. 2019  

Datum odevzdání  22. 5. 2020  

V Brně dne 30. 11. 2019  

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



PODKLADY A LITERATURA  
Podklady: 
Půdorysy a řezy objektu. 
Základní normy (včetně všech změn a doplňků): 
ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991: Zatížení konstrukcí (část 1-1, 1-3 až 1-7) 
ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Literatura: 
podle doporučení vedoucího bakalářské práce  

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Návrh stropní desky třípodlažního objektu v nemocničním areálu - při návrhu bude respektováno dispoziční 
využití půdorysu vyššího podlaží a provedeno posouzení přetvoření stropní konstrukce s ohledem na celistvost 
vynášených výplňových konstrukcí. Statický výpočet bude obsahovat i ověření účinků přibližnými metodami 
řešení (např. metodou součtových momentů, metodou náhradních rámů apod.). 
Požadované výstupy: 
Textová část (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti dle níže uvedených směrnic). 
Přílohy textové části: 
P1. Použité podklady. 
P2. Výkresy tvaru a výztuže (v rozsahu určeném vedoucím práce). 
P3. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím práce). 
Bakalářská práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě a pro ÚBZK 1× na CD.  

STRUKTURA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  
1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání a zveřejňování 
závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST 
VUT" (povinná součást závěrečné práce).  
2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdávání, a 
zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných 
prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 
závěrečné práce, ale textovou část doplňují).  

 
Ing. Jan Perla 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRAKT  
Cílem bakalářské práce je zjištění vnitřních sil na lokálně podepřené desce, nemocničního 
objektu nad 1. nadzemní podlaží. Analýza byla provedena pomocí metodou konečných 
prvků v programu Dlubal RFEM a výsledky byly ověřeny pomocí metody náhradního rámů. 
Navržená konstrukce byla ověřena z hlediska mezních stavů únosnosti a použitelnosti. 
V rámci práce je také návrh jednoho sloupu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Lokálně podepřená stropní deska, železobeton, výztuž, metoda konečných prvků, metoda 
náhradních rámů, ohybový moment, sloup, protlačení, průhyb, mezní stav únosnosti, mezní 
stav použitelnosti  

ABSTRACT  
The aim of bachelor theses is to find out the internal forces on the point-supported 
reinforced concrete flat stab of a hospital buildingon the first floor.The analysis was 
performer using the following method: finite element method in Dlubal´s RFEM program, 
result were proved by the equivalent frame method. The structural assessment was 
performer according to ultimate and servicable limit states. The work also includes the 
desing of one column. 
 

KEYWORDS  
Locally supported slab, reinforced concrete, reinforcement, finite element method, 
equivalent frame method, bending moment, column, extrusion, deflection, ultimate limit 
state, serviceability limit state 
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1. Úvod 
 
Úloha bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové lokálně podepřené stropní 
desky o vícerých polí. Jedná se o budovu radiodiagnostické kliniky Nemocnice Kyjov. Objekt 
má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaží. Práce se zbývá návrhem stropní konstrukce nad 1. 
nadzemním podlaží.  
 Objekt není ztužen proti vodorovným zatížením, vodorovné účinky přenáší pouze 
sloupy. Stropní deska má obdélníkový tvar. Byl proveden nový návrh tloušťky stropní desky. 
 Zatížení stropní desky je spočítáno podle reálného využití. Konstrukce byla analyzována 
pomocí dvě výpočetních metod, a to pomocí metody náhradních rámů a metodou konečných 
prvků vytvořeného v programu Dlubal RFEM jako 2D model.  

Výsledkem práce je porovnání metod výpočtu, návrh a posouzení desky na mezní stav 
únosnosti a mezní stav použitelnosti a návrh s posouzením jednoho vybraného sloupu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Popis konstrukce 
 
Jedná se o železobetonový monolitický deskový skelet. Objekt má 3 nadzemní a jedno 
podzemní podlaží. Rozpětí deskových polí je mezi 6-7,2m. Nejvyšší podlaží má půdorysně 
menší rozměry, tam se nachází strojovna vzduchotechniky.  
 Objekt je založen na železobetonových základových patkách. Po obvodě probíhá nad 
patkami železobetonový základový pas.  Řešená stropní deska je lokálně podepřená. 
Podporující konstrukcemi jsou sloupy o rozměrech 400x400 mm. Objekt není ztužen proti 
vodorovnými účinky, vodorovné zatížení přenáší sloupy.  
 Výškové uspořádání objektu je +11,53 m nad terénem a -3,6 m pod terénem. Výška 
v úrovni řešené stropní desky je -0,100 m u horního povrchu desky. ¨ 
 Původní stropní deska byla navržena s tloušťkou 200 mm, podporována čtvercovými 
sloupy o rozměrech 400x400 mm.  
 Pro výpočet práce byla zvolená větší tloušťka desky 240 mm s ohledem na normové 
požadavky, podporována čtvercovými sloupy o rozměrech 400x400 mm.  
 V konstrukci bylo navrženo několik menších otvoru pro elektro rozvody, kanalizační potrubí, 
a dvě větších pro výtahových šachet.  
 

3. Materiály  
 

Beton C30/37 

fck=30 Mpa 
fcd= fck/ γc= 30/1,5= 20 MPa 
fctm=2,9 Mpa 
fctk,0,05=2,0 Mpa 
Ecm=32 GPa 
εcu3= 3,5 ‰ 
Ocel B500B 
fyk=500 Mpa 
fyd= fyk/ γs=500/1,15=434,78 Mpa 
Es=200 Gpa 
εyd= fyd/ Es=434,78Mpa/200*103Mpa=2,17‰ 
Stupeň vplyvu prostředí: 
XC1 

 
 
 
 



4. Výpočetní metody 
 

Pro stanovení vnitřních sil byla použita metoda konečných prvků a metoda náhradních 
rámů. Tyto varianty byly porovnány.  
 

4.1. Metoda náhradních rámů 
 

Pro výpočet byl vybrán sloupová řada s největším zatížením: sloupová řada C. Výška 
desce je 240 mm, zatěžovací šířka 6,4m Výpočet byl proveden pomocí programu Dlubal RFEM 
5. Hodnoty vnitřních sil byly převzaty a přerozděleny do příčného směru pomocí součinitele 
a rozdělení deskového pásu do sloupových a středních pruhů. Výpočet je porovnán 
s metodou konečných prvků. 
 
 

4.2. Metoda konečných prvků 
 
Byl vytvořen model pomocí programu Dlubal RFEM 5, deska byla modelována jako 2D prvek. 
Deska je podporována sloupy v rovině Z, sloupy jsou definovány jako podloží plochy, program 
zohledňuje reálné rozměry sloupu.   
 

5. Zatížení 
 

5.1. Stálé zatížení 
 

Do stálého zatížení je uvažováno plošné zatížení skladby podlahy, vlastní tíha desky a 
u metody náhradních rámu je použita skladba střechy. Deska nese tíhu jednoho patra 
obvodového zdiva.  

 
5.2. Proměnné zatížení 

 
Hodnoty užitného zatížení byly vypočteny podle skutečného uspořádání a využití patra. 

Nachází se zde prostory s menším zatížením (chodba, soc. zařízení), a prostory s větším 
zatížením (RTG, CT). Příčky uvažovala jsem jako přemístitelné vzhledem k proměnné 
rozmístěné příček v řešeném podlaží, plošná zatížení od příček: qkp= 1,2 kN/m2, ta hodnota 
byla přidaná k užitnému zatížení.  

 U výpočtu náhradního rámu bylo využito také zatížení od sněhu, a to 0,8kN/m2, objekt 
se nahází ve sněhové oblasti II.  



Vzhledem k tomu že objekt není ztužen, byl nutné zohlednit účinky větru. Objekt se 
nachází ve větrové oblasti II. Pro zjištění vnitřní síly od účinky větru byla používána metoda 
náhradních rámu. Rám byl vytvořen se sníženou tuhostí: 40% tuhost původního konstrukce 
dle ČSN EN 1992-1-1 čl. I.1.2. Rám s větrem byl kombinován s rámem, který byl zatížen 
užitným zatížením.  

6. Kombinace 
 

Pro posouzení mezní stav únosnosti bylo uvažováno zatížení dle rovnic 6.10a, 6.10b. 
Dále byla spočtena kombinace charakteristická a kvazistálá dle rovnic 6.14b, 6.15b, 6.16b se 
kterými se počítá pro mezní stav použitelnosti.  
 

7. Vyztužování 
 

Hodnoty vnitřních sil pro vyztužení desky byly převzaty z programu RFEM ve kterém 
deska byla namodelována. Krajní vrstva rovnoběžná se směrem Y. Pro dimenzování výztuže 
byly provedeny řezy s extrémními hodnotami ohybových momentů. Návrh výztuže byl 
vypočítán ručně. 

 Základní rastr byl zvolen s ohledem na minimální plochu výztuže byl zvolen: ø14/250, 
dále byl proveden návrh příložek z výztuže ø8, ø12, pro oblasti, ve kterých ohybový moment 
je větší, něž momentová únosnost základního sítě. 

 Krizové oblasti, které bylo nutné dovyztužit byly zjištěny pomocí RFEM. Jako minimální 
hodnota vykreslovaných momentů byla zadaná hodnota únosnosti základní sítě.  Momenty 
v řezech byly zprůměrovány po třech oblastech, aby došlo k zprůměrování špiček momentů.   
 Byl proveden návrh výztuže proti řetězovému zřícení, to profilem ø16 ve 2. a ve 3. 
vrstvě.  

V rámci práce se dále zabývá návrhem smykových lišt. Pro dvě sloupy A1 a D2 je 
posouzení spočítán ručně a porovnán s hodnotou s výstupem z programu HALFEN DEHA. 
Ostatní sloupy jsou spočítané pomocí programu HALFEN DEHA. 

 

8. Výpočet sloupu 
 

Pro výpočet vnitřních sil sloupu byla používána metoda náhradních rámů.  Rámy byly 
vytvořeny ve směru X a Y, sloupové řadě C-2. Rám zatížení větrem byl vytvořen se sníženou 
tuhostí: 40% tuhost původního konstrukce dle ČSN EN 1992-1-1 čl. I.1.2. Rám s větrem byl 
kombinován s rámem, který byl zatížen užitným zatížením.  
 
 



9. Vodorovné účinky větru na desce 
 
 

Vítr vytváří momenty nejen ve sloupcích, ale také vznikají momenty na desce. Tyto 
hodnoty momentů byly přidány k momentů z metody konečných prvku.  
 
Momenty od účinky větru:  
 

 
 
Rozložení momentu ve příčném směru:  
 

SMĚR Y PRŮŘEZ  ω M [kNm]  ω*M [kNm] 

šírka 
pruhu[m] 

 ω*M/š 
[kNm/m] 

SLOUPOVY SLOUP1-2 1 51.387 51.387 3.2 16.06 
  SLOUP 2-1 0.75 42.282 31.7115 3.2 9.91 
  SLOUP 2-3 0.75 40.32 30.24 3 10.08 
  SLOUP 3-2 0.75 40.371 30.27825 3 10.09 
  SLOUP 3-4 0.75 40.43 30.3225 3 10.11 
  SLOUP 4-3 0.75 39 29.25 3 9.75 
  SLOUP 4-5 0.75 46.5 34.875 3 11.63 
  SLOUP 5-4 1 56 56 3 18.67 

MEZISL. 
SLOUP 1-
KONZOLA 0.65 51.387 33.40155 3.2 10.44 

  SLOUP 2-1 0.25 42.282 10.5705 3.2 3.30 
  SLOUP 2-3 0.25 40.32 10.08 3.4 2.96 
  SLOUP 3-2 0.25 40.371 10.09275 3.4 2.97 
  SLOUP 3-4 0.25 40.43 10.1075 3.4 2.97 
  SLOUP 4-3 0.25 39 9.75 3.4 2.87 
  SLOUP 4-5 0.25 46.5 11.625 3.4 3.42 
  SLOUP 5 0.65 56 36.4 3.4 10.71 
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Schéma maximálních momentů ve směru Y myd-, sloupy: D2-E2 z metody  
konečných prvků: 

Oblast A:  
 MEd,max=123,065+účinky větru γG =123,065+16,06*1,5=147,155kNm  
MRd=156,42kNm 
MRd ≥MEd…. Vyhovuje 
Oblast B:  
MEd,max=70,058+účinky větru γQ=70,058+1,5*2,97=75,035kNm 
MRd=89,34kNm 
MRd ≥MEd…. Vyhovuje 
 
 

10. Závěr 
 

Úloha bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové lokálně podepřené 
stropní desky o vícerých polí, na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Při výpočtu zatížení byl 
uvažován reálné využití objektu. Konstrukce byla analyzovaná pomocí dvě výpočetních 
metod, a to metodou náhradních rámů a metodou konečných prvků. Oba metody byly 
vymodelovány v programu RFEM. Srovnání metody bylo provedeno ve statickém výpočtu-
porovnání vnitřních sil procentuálně. Největší rozdíl je ve středním pruhu v polích. Odchylky 
momentu mohou být způsobeny odlišným zatížením.  
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As průřezová plocha betonářské výztuže 
Ai průřezová plocha ideálního průřezu 
As,min minimální průřezová plocha betonářské výztuže  
Bi tuhost neporušeného průřezu 
Bir tuhost průřezu porušeného trhlinou 
Ecm sečnový modul pružnosti betonu 
Ec,eff účinný modul pružnosti betonu 
Es modul pružnosti betonářské výztuže 
Gk charakteristická hodnota stálého zatížení 
Gd návrhová hodnota stálého zatížení 
I moment setrvačnosti průřezu 
Ii moment setrvačnosti ideálního průřezu 
Iir moment setrvačnosti průřezu porušeného trhlinou 
 L délka 
MEd návrhová hodnota působícího ohybového momentu 
 MRd návrhová momentová únosnost průřezu 
Mcr moment na mezi vzniku trhlin  
MNR metoda náhradních rámů 
MKP metoda konečných prvků 
NEd návrhová hodnota normálové síly 
Qk charakteristická hodnota proměnného zatížení 
 Qd návrhová hodnota proměnného zatížení 
Si statický moment plochy výztuže k těžišti ideálního průřezu 
Sir statický moment výztuže k těžišti průřezu porušeného trhlinou  
VEd návrhová hodnota posouvající síly 
c rozměr sloupu 
cnom jmenovitá tloušťka betonové krycí vrstvy 
 cmin minimální tloušťka betonové krycí vrstvy 
Δcdev povolená výrobní odchylka krycí vrstvy od nominální hodnoty  
d účinná výška průřezu 



dg největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 
fbd návrhové mezní napětí v soudržnosti 
fck charakteristická pevnost betonu v tlaku (válcová ve stáří 28 dní) fcd návrhová pevnost 
betonu v tlaku 
fcm průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
fctm průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 
 fctk charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 
fyk charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 
 fyd návrhová mez kluzu betonářské výztuže 
f průhyb 
flim limitní hodnota průhybu 
fcs průhyb od smršťování 
gk charakteristická hodnota stálého zatížení 
gd návrhová hodnota stálého zatížení 
h výška průřezu 
hs tloušťka desky 
hs,lim minimální tloušťka desky 
h0 náhradní rozměr prvku 
l délka nebo rozpětí 
lb,rqd základní kotevní délka 
lbd kotevní délka 
lb,min minimální kotevní délka 
l0 stykovací délka 
s zatížení sněhem 
smax maximální osová vzdálenost prutů výztuže 
ssn minimální světlá vzdálenost mezi pruty výztuže  
u obvod prvku 
u1 základní kontrolovaný obvod 
vEd maximální smykové napětí 
vRd,c smyková únosnost prvku bez smykové výztuže 
vmin minimální smyková únosnost prvku bez smykové výztuže  
vRd,sy,max maximální smyková únosnost prvku se smykovou výztuží  
x vzdálenost neutrální osy od nejvíce tlačeného okraje 
zc rameno vnitřních sil k těžišti tlačeného betonu 
1/rcs křivost od smršťování 
αe poměr modulů pružnosti betonářské výztuže a betonu 
β součinitel druhu působení zatížení (krátkodobá/dlouhodobá) 
βt součinitel kroucení 
β(t0)  součinitel vyjadřující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení na základní 
součinitel dotvarování 



γc součinitel spolehlivosti betonu 
γs součinitel spolehlivosti výztuže 
γG součinitel stálého zatížení 
γQ součinitel proměnného zatížení 
εcu mezní poměrné přetvoření betonu 
εyd přetvoření betonářské výztuže 
εcs volné přetvoření od smršťování 
ρ stupeň vyztužení 
φ profil výztuže 
ϕ(t,t0) součinitel dotvarování 
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