
 



 

 

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  

 

Student  Jan Žůrek  

Název  Vybrané ŽB prvky administrativního objektu  

Vedoucí práce  Ing. Ivana Švaříčková, Ph.D.  

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: 

Stavební podklady – situace, půdorysy, řezy, geologie 

Platné předpisy a normy (včetně změn a oprav): 

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1 až 7: Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

Literatura: na základě doporučení vedoucím práce  

Pro zadaný objekt proveďte posouzení netypického tvaru stropní konstrukce. Proveďte 

statické řešení a dimenzování v rozsahu určeném vedoucím práce. Statickou analýzu 

proveďte v některém programovém systému pro výpočet konstrukcí (včetně kontroly 

vhodně zvolenou zjednodušenou metodou). 

Vypracujte výkres tvaru stropní konstrukce a podrobné výkresy výztuže. 

Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího práce. 

Požadované výstupy: 

Textová část (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti podle 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 1x na CD 

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. Ivana Švaříčková, Ph.D. 

Vedoucí bakalářské práce  

 

 

 

 

 



Úkolem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit lokálně podepřenou 

stropní desku administrativního objektu s kruhovým otvorem. Řešená stropní deska 

se nachází nad 1. nadzemním podlažím. Statická analýza konstrukce byla provedena 

v softwaru Scia Engineer 19. Stropní deska byla posouzena z hlediska mezního stavu 

únosnosti i použitelnosti. Součástí práce je také návrh a posouzení atypického 

schodiště. 

 lokálně podepřená deska, kruhový otvor, schodiště, metoda náhradních 

rámů, metoda konečných prvků, mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti 

 Objective of the bachelor thesis was design and assesment of a flat 

plate of an administrative building with round hole. The solved ceiling slab is above 

the first floor. Static analysis of the structure was calculated by Scia Engineer 19 

software. The flat plate was assesed to the ultimate limit state and the serviceability 

limit state. Part of the thesis is also design and assesment of an atypical staircase.  

 flat plate, round hole, staircase, equivalent frame method, finite element 

method, ultimate limit state, serviceability limit state 
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Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit lokálně podepřenou 

desku neobvyklého tvaru, která je součástí administrativního objektu. Stavba je 

zasazena na otevřenou parcelu v Brně – Medlánkách.  

Vnitřní síly pro dimenzování byly spočteny metodou konečných prvků 

v softwaru Scia Engineer 19 a ověřeny pomocí metody náhradních rámů. Při analýze 

konstrukce se přihlíželo ke dvěma variantám výpočetního modelu, z nichž jeden byl 

použit pro celkový návrh a druhý sloužil především jako informativní model. 

Součástí práce je také posouzení desky z hlediska mezního stavu 

použitelnosti. Průhyb desky mohl být rozhodující s ohledem na tvar desky, rozpětí 

polí, absenci ztužujících prvků a sloupových hlavic. Proto byl posouzen alespoň 

přibližným výpočtem.   

Únosnost schodiště bylo nutné ověřit interakčním diagramem. Vzhledem 

k jeho charakteru a uložení, dochází k vzniku tahových sil, které bylo pro 

dimenzování potřeba zohlednit.  
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Nosná konstrukce objektu se sestává z železobetonového deskového skeletu 

o půdorysných rozměrech 25,65 x 25,65 m. Skelet je založen na soustavě 

monolitických patek. Objekt administrativní budovy tvoří 5 nadzemních podlaží 

a jedno podlaží podzemní. Dispozice nadzemní části stavby je především 

kancelářského typu, doplněného o prostory sociálního a komunikačního charakteru.  

Suterén má funkci podzemního parkoviště. Zastřešení budovy je řešeno jako plochá 

střecha. Bakalářská práce se zaměřuje na stropní konstrukci nad prvním 

nadzemním podlaží a přilehlé schodiště ve středu budovy. 

          [Obr. Půdorys řešeného podlaží – 2.NP] [1] 

 

 
Svislé nosné prvky zde tvoří sloupy o rozměru 450 x 450 mm umístěné 

v rastru 7,5 x 7,5 m. Prostorová tuhost objektu je zajištěna železobetonovým 

ztužujícím jádrem o stěnách šířky 250 mm umístěným mimo rastr sloupů. 

V jádru se nachází evakuační schodiště, výtahová a instalační šachta. Obvodový plášť 

objektu tvoří prosklená fasáda SCHÜCO kotvená k stropní desce. Interiér je 

pak rozdělen sádrokartonovými příčkami RIGIBS a skleněnými příčkami Maars 

Lalinea.  
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Vodorovné konstrukce tvoří lokálně podepřené desky o tloušťce 250 mm. 

Desky přesahují osový rastr svislých konstrukcí a jsou vyloženy o délku 1,6 m. 

Prosklená fasáda je v některých rozích stropní desky odsazena, a část vodorovné 

konstrukce je tedy ve venkovním prostředí – tvoří skrytý balkon. Zvláštností celého 

objektu je kruhový otvor o průměru 9 m umístěný ve středu stropních desek a tvořící 

otevřený prostor uvnitř nadzemní části budovy. Otvorem, napříč podlažími, prochází 

schodiště. Zde je stropní deska zeštíhlena na tloušťku 160 mm v půlkruhovém 

výřezu. Další prostupy skrze konstrukci stropu jsou poměrně malé instalační otvory. 

 

 

Nadzemní podlaží jsou propojena architektonicky zajímavým 

dvouramenným schodištěm, které je vetknuto do stropních desek. Mezipodesta 

konstrukce však není žádným způsobem podepřena a visí tedy ve volném prostoru 

otevřené části interiéru. Tloušťka všech schodišťových desek je 160 mm.   

Součástí objektu je také evakuační schodiště umístěné ve ztužujícím jádře. 

Tato část konstrukce však není předmětem řešení bakalářské práce. 

 

 

 
Oproti původnímu předpokladu projektanta byla snížena pevnostní třída 

betonu na C40/50. Třída betonu je pro všechny navrhované konstrukce shodná, 

vzhledem k jejich vzájemnému propojení. U výpočtu krycí vrstvy schodiště je však 

uvažován stupeň vlivu prostředí XC1, jelikož na rozdíl od stropní desky 

jde o konstrukci nevystavenou vnějšímu prostředí. 

 

BETON C40/50 – XC3 

γc = 1,5 

fck = 40 MPa 

fcd = 
fck

γc

 =  
40

1,5
 = 26,67 MPa 

fctm = 3,5 MPa 

Ecm = 35 GPa 

εcu3 = 3,5 ‰ 

                         [Obr. Pracovní diagram betonu – bilineární] 

 

OCEL B500B 

γs = 1,15 

fyk = 500 MPa 

fyd = 
fyk

γs

 =  
500

1,15
 = 434,78 MPa 

ES = 200 GPa 

εyd =  
fyd

Es
 =  

434,78

200000
 = 2,17 ‰ 

      [Obr. Pracovní diagram betonářské oceli] 
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Zatížení bylo stanoveno na základě ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1991-1-3. [2] 

[3] Přemístitelné příčky jsou uvažovány jako součást užitného zatížení. Zatížení 

sněhem slouží pouze k ověření geometrie sloupu. 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

Vlastní tíha stropní konstrukce:     7,00 kN/m2 

Podlahy:       2,76 kN/m2 

Obvodový plášť:      1,17 kN/m 

Zábradlí:       0,23 kN/m 

Vlastní tíha schodiště:     4,00 kN/m2 

Schodišťové stupně:      2,15 kN/m2 

 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 

Užitné zatížení kategorie B – kancelářské budovy: 3,0 kN/m2 

Přemístitelné příčky      0,5 kN/m2 

Sníh        0,8 kN/m2 

 

KOMBINACE 

Kombinace zatížení byly provedeny dle normy ČSN EN 1990. [4] Pro výpočet 

je uvažováno celkem 13 zatěžovacích stavů. Stálé zatížení je pro přehlednost 

rozděleno do tří stavů. Užitné stavy se sestávají především z variace šachů, které 

tvoří jednu výběrovou zatěžovací skupinu. Samostatně je pak v rámci jedné skupiny 

zatěžovacích stavů řešeno užitné zatížení schodiště. Rozdělení a druhy zatěžovacích 

stavů jsou uvedeny v následující tabulce. 

 

Skupina Druh skupiny Druh zatížení Zatěžovací stavy 

SZ1 Standard Stálé ZS1, ZS2, ZS3 

SZ2 Výběrová Užitné ZS4, ZS5, ZS6, ZS7, ZS8, ZS9, ZS10, ZS12, ZS13 

SZ3 Standard Užitné ZS11 

 

Kombinace 6.10 – MSÚ schodiště 

Σj≥1(γG,j * Gk,j) + γP * P + γQ,1 * Qk,1 + Σi>1(γQ,i * Qk,i)    6.10 

 

Kombinace 6.10a a 6.10b – MSÚ stropní desky 

Σj≥1(γG,j * Gk,j) + γP * P + γQ,1 * ψ0,1 * Qk,1 + Σi>1(γQ,i * ψ0,i * Qk,i)  6.10a 

Σj≥1(ξj * γG,j * Gk,j) + γP * P + γQ,1 * Qk,1 + Σi>1(γQ,i * ψ0,i * Qk,i)   6.10b 

 

Charakteristická kombinace – MSP stropní desky: vznik trhlin    

Σj≥1Gk,j + P + Qk,1 + Σi>1(ψ0,i * Qk,i)      6.14 

  

Kvazistálá kombinace – MSP stropní desky: průhyb   

Σj≥1Gk,j + P + Σi>1(ψ2,i * Qk,i)       6.16 
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Výpočet vnitřních sil byl proveden ve zmiňovaném softwaru Scia Engineer 19. 

Konstrukce stropu je modelována jako deska v rovině XY. Pro zhotovení práce byly 

vytvořeny dva výpočetní modely, které se od sebe liší volbou podpory v místě 

sloupů. Model A uvažuje sloupové podpory s přisouzenou tuhostí, kdežto model B 

zanedbává podporové tuhosti a zabraňuje posunutí pouze ve svislém směru.  

Výpočet metodou konečných prvků je zatížen problémem singularit v místě 

bodových podpor, což vede k nadhodnoceným výsledkům v případě momentů 

nad těmito podporami. Tento jev byl do jisté míry eliminován způsobem odečítání 

návrhových momentů skrze průměrování řezem, který rozměrem odpovídá šířce 

sloupového pruhu tzn. 3,75 m. 

Při provedení kontrolního výpočtu bylo nutné přihlížet ke skutečnosti, 

že zjednodušené metody přesně nevystihnou tvar řešené konstrukce.  

Z tohoto důvodu nebylo možné provést výpočet metodou součtových momentů, 

která uvádí poměrně přísnější podmínky aplikace než užitá obecnější metoda 

náhradních rámů. I přesto je však třeba brát ohled na to, že předpoklad výpočtu 

kontrolní metody je idealizace tvaru konstrukce.  

 

 
Pro výpočet zvolenou metodou byl v softwaru Scia Engineer 19 modelován 

idealizovaný náhradní rám, který je tvořen sloupy o rozměrech 450 x 450 mm 

a deskovou příčlí o výšce 280 mm a šířce 7,5 m. Na konstrukci působí převedené 

liniové zatížení, které odpovídá plošnému zatížení stropní desky. Výpočet vnitřních 

sil byl proveden dle rovnic 6.10a, 6.10b. Výsledky jsou následně porovnány s MKP 

modely. 

 

 

 

 
                        [Obr. Výpočetní model náhradního rámu] 
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Tato varianta MKP modelu je ze dvou řešených přesnější, jelikož uvažuje 

opravdové rozměry sloupové podpory a tím i jejich tuhost, která značně ovlivňuje 

chování konstrukce. Pro výsledky tohoto modelu je typické, že převládající jsou 

momenty v podporách. Je nutné zdůraznit, že hodnoty těchto momentů se ve všech 

místech konstrukce neliší tolik jako u modelu B.  

Výhodou tohoto modelu je bezesporu možnost zobrazení momentových 

reakcí v podpoře, které byly nezbytné pro dimenzování desky v protlačení.  

Je však nutné zmínit i negativum této varianty.  Jde o nesmyslné kladné špičky 

za podporou směrem ke konzolové části desky. Tento jev byl konzultován 

s technickou podporou vyvíjející výpočetní software Scia Engineer. Z komunikace 

vyplynulo, že výsledky lze považovat za správné. Nicméně s omezenými znalostmi 

chování desek z bakalářského studia zůstávám k tomuto úkazu skeptický. Negativní 

vliv se mohl projevit v případě návrhových momentů nad podporou. V porovnání 

s modelem B jde však o stále bezpečnější hodnoty, a proto výsledky nepovažuji 

za znehodnocené. 

 
        [Obr. Výpočetní model A: podpory s přisouzenou tuhostí sloupu] 

 

 
V případě tohoto modelu byl zvolen typ podpor zabraňující pouze svislým 

posunům ve směru Z. Narozdíl od modelu A lze pozorovat velmi rozdílné velikosti 

momentů nad podporami. Konkrétní rozdíly jsou u rohových sloupů, kde se 

návrhové momenty liší až o trojnásobek v porovnání s vnitřními sloupy. Momenty 

v polích pak dosahují poměrně vyšších hodnot než v případě modelu A. Tato 

varianta poskytuje pouze omezené informace o podporových reakcích. V případě 

protlačení desky bylo potřeba v některých místech ověřit bezpečnost užití jistých 

zjednodušení, které poskytuje metodika ETA 13-0136. Absence momentových reakcí 

je tedy znevýhodněním. 
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      [Obr. Výpočetní model B: podpory se zanedbanou tuhostí sloupu] 

 

 
Pro porovnání sloupových pruhů se uvažovaly dva náhradní rámy ve dvou 

směrech desky.  Konkrétně jde o rámy 2 a B. Tato porovnání jsou uvedena 

ve statickém výpočtu. Zde jsou reprezentovány výsledky pouze na rámu 2, a to pro 

oba výpočetní modely dle MKP a kontrolní metodu náhradních rámů.  

 

 
 

Rozdíly lze přisoudit faktu, že metoda náhradních rámů nezohledňuje 

kruhový otvor, který značně přerozdělí vnitřní síly v konstrukci.  

  Z uvedených výsledků vyplývá, že model A více odpovídá kontrolnímu 

výpočtu a jeho hodnoty lze považovat za bezpečnější. Byl tedy, kvůli větší přesnosti 

výsledků a možnosti odečíst podporové reakce, zvolen pro následné dimenzování. 

 Model B však posloužil ke kontrole podstatného předpokladu, který je 

rozveden v další kapitole. 

  

 

 

 

 

 

 

ŘEZ 2/A 2/A-B 2/B 2/B-C 2/C 2/C-D 2/D

METODA [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m] [kNm/m]

MKP - A -129,58 71,09 -170,99 50,95 -166,14 55,08 -125,55

MKP - B -84,82 92,56 -164,19 52,47 -122,66 67,01 -90,64

MNR -112,83 58,98 -127,86 46,23 -127,86 58,80 -112,83
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Na počátku návrhu vyztužení konstrukcí bylo potřeba zohlednit veškeré 

faktory, které budou mít na rozvržení vyztužení vliv. Uvedeny jsou v následujícím 

výčtu: 

• vyztužení formou základní sítě doplněné o příložky; 

• užití od sebe rozeznatelných prutů a profilů; 

• možnost užití systémových distančních prvků v celé ploše; 

• dostatečná plocha výztuže pro vykrytí zredukovaných návrhových 

momentů;  

• zajištění možnosti využití smykových lišt a vhodné vzdálenosti příložek 

umožňující jejich osazení; 

• dodržení konstrukčních zásad; 

• menší pracnost a snadná kontrolovatelnost armatury; 

• rovnoměrné rozložení plochy výztuže v místech, kde se dlouhodobě 

předpokládá vznik trhlin – omezení šířky trhlin a napětí ve výztuži. 

 

Na základě těchto podmínek bylo navrženo vyztužení řešených prvků. 

Rozhodovalo především vyztužení lokálně podepřené desky.  

Základní síť byla zvolena jako Ø14/250. Menší průměry sítí o stejné nebo menší 

velikosti oka se ukázaly nevyhovující v některé z uvedených podmínek. Kontrola 

únosnosti základní sítě byla provedena výpočtem ručním, popř. tabulkovým 

výpočtem v MS Excel. Pro stanovení oblastí vyžadující doplnění příložkami bylo 

využito filtrování v softwaru Scia Engineer 19.  

Příložky na horním okraji o Ø14 jsou zvoleny ve třech variantách, kdy se do 

mezer vkládají dle potřeby 1 až 3 pruty. Při osazování příložek na horním povrchu je 

vhodné kontrolovat možnost osazení smykových lišt a polohu příložek tomuto 

přizpůsobit. Doplnění lemovacího profilu k příložkám bych doporučoval provést 

po osazení lišt. 

U dolního okraje by bylo vkládání Ø14 do mezery nadbytečné z hlediska 

vykrytí momentů, a proto se nabízela možnost vkládat příložky ob mezeru. 

V místech, kde se předpokládá vznik trhlin, by však mohlo dojít k překročení jejich 

limitní šířky v případě prázdné mezery, jelikož oko základní sítě je poměrně velké. 

Proto byl raději navržen menší profil Ø10 do každé mezery.  

Vzhledem k tvaru otvoru je nutné některé pruty zkracovat podle bednění. 

Popřípadě pokud to je možné, lze pruty poposunout tak, aby s bedněním lícovaly. 

Z dlouhodobého hlediska se dá u konstrukce předpokládat již zmíněný vznik 

trhlin, a to v polích a v okolí podpor. Tento jev pak povede k redistribuci 

vnitřních sil, které by mělo v určité míře znamenat přibližování se modelu B. 

Do výpočtu základní sítě dolního povrchu byla tedy zavedena redistribuce formou 

snížení únosnosti základní sítě o 15 %. Touto úpravou došlo k rozšíření oblastí 

vyžadující doplnění příložek. Po porovnání modelů lze usoudit, že rozsah ploch je 

u obou variant podobný, liší se pouze v šířkách. Takovou míru redistribuce, 

která by vedla k vyrovnání rozdílů, však nepředpokládám.   
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[Obr. Výpočetní model A: myD- před redistribucí] 

 

 

 
      [Obr. Výpočetní model B: myD-] 

 

 
    [Obr. Výpočetní model A: myD- po redistribucí] 
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Na zajištění desky v protlačení byla navržena výztuž formou smykových lišt 

společnosti Jordahl. Postup výpočtu byl tedy proveden dle metodiky 

ETA-13 0136. [5] Ve většině případů byly uvažovány odpovídající součinitele β, 

které tato metodika stanovuje. V případě míst, která nesplňovala dané podmínky, 

byl proveden kontrolní výpočet, který ověřil, zda je aplikace těchto součinitelů stále 

bezpečná. Rozdílné hodnoty byly užity pouze v případě vnitřních sloupů. Ručně byl 

proveden výpočet smykových prvků v místě vnitřního sloupu, kde je kontrolní obvod 

významně ovlivněn otvorem. Pro další místa bylo pouze ověřeno, zdali je možné 

využít smykové lišty a samotný návrh je pak řešený softwarem výrobce Jordahl. 

Smykové lišty se budou na vyvázanou armaturu desky ukládat shora.  

Jako nezbytná pojistka v případě protlačení desky byla navržena výztuž 

na řetězové zřícení ve formě 4Ø18. Tyto pruty jsou vedeny v obou směrech a jsou 

umístěny ve 3. a 4. vrstvě výztuže. 

 

 
Posouzení bylo provedeno superpozicí průhybu dle přibližné metody 

zavedené normou ČSN 73 1201. [6] Tato metoda zohledňuje pouze chování 

na dolním povrchu desky. Neuvažuje tedy vznik trhlin v okolí podpor na horním 

povrchu, což vede k dalšímu snížení tuhosti průřezu. Pro výpočet je uvažováno pole 

A-B/1-2 s největším elastickým průhybem na celé konstrukci pro kvazistálou 

kombinaci zatížení. 

 

 
              [Obr. Průhyb desky od kvazistálého zatížení] 
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Posouzen byl okamžitý průhyb po odbednění při působení vlastní tíhy.  

Při tomto zatížení nedošlo k vzniku trhlin v žádném z uvažovaných míst. Výpočet byl 

tedy proveden na neporušených průřezech. Hodnota celkového průhybu v poli 

dosáhla hodnoty 3 mm. Požadavek s přehledem splňuje. 

Následně byl posouzen dlouhodobý průhyb po 50 letech životnosti 

konstrukce. Při výpočtu byly zohledněny reologické vlastnosti betonu, tedy 

dotvarování a smršťování. Pro charakteristickou kombinaci byl ověřen vznik trhlin. 

Další výpočty pak probíhaly na porušených, popřípadě neporušených průřezech 

při kvazistálé kombinaci zatížení. Celkový průhyb po superpozici je 21,7 mm. 

I v tomto případě deska vyhoví normovému požadavku. 

 

 
Součástí práce byl také návrh a posouzení schodiště, které je charakteristické 

svým způsobem uložení. Schodišťová mezipodesta je totiž nepodepřena 

a v podstatě visí v prostoru kruhového otvoru. Horní schodišťové rameno je 

uvažováno jako vetknuté do stropní desky. V místě vetknutí měla deska původně 

sníženou tloušťku, což by vedlo na zbytečně komplikovaný detail při provazování 

výztuže ramene a stropní desky. Proto byla deska srovnána na konstantní tloušťku. 

Dolní rameno pak mělo být kluzně uloženo na stropní desce podzemního podlaží. 

I tento detail byl obměněn a uvažuje se provázání výztuže stropu a ramene 

s ohledem na netypický charakter schodiště.  

V konstrukci je nutné uvažovat i normálové síly, které nejsou v místě 

mezipodesty zachyceny. Posouzení muselo být tedy provedeno na kombinaci 

normálové síly a ohybového momentu pomocí interakčního diagramu.  

Schodiště bylo modelováno jako desková konstrukce v prostoru XYZ. 

Vypočtená velikost normálových sil se však zdála v rámci plošných výsledků 

nesmyslná a ukázalo se, že je závislá na velikosti sítě konečných prvků. Z tohoto 

důvodu byly využity integrační pásy. Hodnoty normálových sil odečítané tímto 

způsobem se pak shodovaly s kontrolním prutovým modelem schodiště. 

Navrženo bylo symetrické vyztužení Ø10/125.  

Pracovní spára mezi schodištěm a řešenou stropní konstrukcí je tvořena 

prvkem ztraceného bednění společnosti MAX FRANK, konkrétně bednící sítí typu 

Stremaweb. Tento prvek umožňuje protažení výztuže propíchnutím speciální 

síťoviny tahokovu.  
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   [Obr. Normálové síly na prutovém modelu schodiště] 

 

 

   [Obr. Normálové síly na deskovém modelu schodiště] 
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Úkolem práce bylo navrhnout a posoudit vybrané prvky administrativního 

objektu. V rámci návrhu bylo upraveno několik detailů z důvodu zjednodušení 

řešení či zajištění specifických vlastností a chování konstrukce. Statická analýza byla 

provedena softwarem Scia Engineer 19, který poskytl návrhové veličiny 

pro posouzení. Přihlíženo bylo ke dvěma variantám výpočetních modelů, přičemž 

zvolený model A byl pro návrh rozhodující.  

Při návrhu vyztužení prvků byla snaha držet se určitých zásad, které měly vést 

k optimálnímu řešení z hlediska provádění a vystižení chování konstrukce. 

Pro zamezení protlačení desky byly navrženy smykové lišty Jordahl.  

Řešená lokálně podepřená deska byla posouzena i z hlediska mezního stavu 

použitelnosti. Při posudku se pozitivně projevilo navýšení tloušťky desky v počátku 

výpočtu. Zároveň je nutno říct, že nemalý podíl na velikost průhybu má volba 

materiálu, tedy beton o vyšším modulu pružnosti. Rezerva vzniklá z rozdílu 

vypočteného a limitního průhybu dává jistý prostor pro další průhyby vlivem 

potrhání průřezu u horního okraje, které nebylo při výpočtu zohledněno.  

Finální částí práce je pak posouzení atypického schodiště pomocí 

interakčního diagramu. 
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A   plocha, průřezová plocha  

Ac   průřezová plocha betonu  

Ai   průřezová plocha ideálního průřezu  

As   průřezová plocha betonářské výztuže  

As,min   minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,max   maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

b   šířka průřezu   

B  výsledná tuhost průřezu 

Bc  tuhost betonového průřezu 

BI   tuhost neporušeného průřezu  

BII   tuhost průřezu porušeného trhlinami  

c   rozměr sloupu 

Ce   součinitel expozice závislý na typu krajiny  

Ct  tepelný součinitel 

cnom   jmenovitá tloušťka betonové krycí vrstvy  

cmin   minimální tloušťka betonové krycí vrstvy  

cmin,b  minimální tloušťka betonové krycí vrstvy – požadavek soudržnosti 

cmin,dur  minimální tloušťka betonové krycí vrstvy – podmínky prostředí 

Δcdev   povolená výrobní odchylka krycí vrstvy od nominální hodnoty  

Δcdur,y  přídavná odchylka z hlediska spolehlivosti 

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany 

d   účinná výška průřezu 

dg   největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

e  excentricita  

Ecm   sečnový modul pružnosti betonu  

Ec,eff   účinný modul pružnosti betonu  

Es   modul pružnosti betonářské výztuže 

fbd   návrhové mezní napětí v soudržnosti  

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku  

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 

fc   průhyb se zahrnutým vlivem dotvarování  

fcs   průhyb od smršťování  

flim   limitní hodnota průhybu 

Fs  návrhová hodnota síly ve výztuži 

Fc  návrhová hodnota síly v tlačené části betonového průřezu 

gk   charakteristická hodnota stálého liniového zatížení  

gd   návrhová hodnota stálého liniového zatížení  

Gk   charakteristická hodnota síly od stálého zatížení  
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Gd   návrhová hodnota síly od stálého zatížení  

h   výška průřezu  

hs   tloušťka stropní desky  

hs,lim   minimální tloušťka stropní desky  

h0   náhradní rozměr prvku  

I   moment setrvačnosti průřezu  

Ii   moment setrvačnosti ideálního průřezu  

Iir   moment setrvačnosti průřezu porušeného trhlinami 

It  moment tuhosti v kroucení okrajového prvku 

l   délka 

lb,rqd   základní kotevní délka  

lbd   kotevní délka  

lb,min   minimální kotevní délka  

l0   stykovací délka  

lo,min  základní stykovací délka 

mc  počet smykových lišt 

M  ohybový moment  

MEd   návrhová hodnota působícího ohybového momentu 

MRd   návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti  

MRd,Red  návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti  

po redistribuci 

Mcr   moment na mezi vzniku trhlin 

mxD  návrhový moment ve směru x 

myD   návrhový moment ve směru y 

MNR   metoda náhradních rámů  

MKP   metoda konečných prvků  

MSÚ  mezní stav únosnosti 

MSP  mezní stav použitelnosti 

NEd   návrhová hodnota působící normálové síly  

NRd  návrhová hodnota normálové síly na mezi únosnosti 

nc  počet trnů na smykové liště 

Qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení  

Qd   návrhová hodnota proměnného zatížení  

R  podporová reakce 

1/rcs  křivost od smršťování 

Si   statický moment plochy výztuže k těžišti ideálního průřezu  

Sir   statický moment výztuže k těžišti průřezu porušeného trhlinou  

s  skutečná osová vzdálenost mezi pruty 

smin  minimální dovolená světlá vzdálenost mezi pruty 

smax  maximální dovolená osová vzdálenost mezi pruty 

su  minimální skutečná vzdálenost mezi pruty 

sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem dle sněhové oblasti 

ss  charakteristická hodnota zatížení sněhem  

t  čas 

u0  obvod podporující prvku 

u1   základní kontrolovaný obvod 
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uout  kontrolní obvod nevyžadující smykovou výztuž 

VEd   návrhová hodnota působící posouvající síly  

vEd   návrhová hodnota působícího smykového napětí  

vRd,c   návrhová hodnota odolnosti v protlačení desky bez smykové výztuže  

vRd,c,out návrhová hodnota odolnosti v protlačení desky bez smykové výztuže 

v místě vnějšího kontrolovaného obvodu 

vmin   návrhová hodnota odolnosti v protlačení desky se smykovou výztuží 

VRd,sy   návrhová hodnota maximální smykové odolnosti v protlačení desky 

x   poloha neutrální osy vůči tlačenému okraji průřezu 

xi  poloha neutrální osy vůči tlačenému okraji neporušeného průřezu 

xir poloha neutrální osy vůči tlačenému okraji průřezu porušeného 

trhlinou 

z   rameno vnitřních sil 

ZS  zatěžovací stav 

α  součinitel vlivů 

αe   poměr modulů pružnosti betonářské výztuže a betonu 

αe,eff poměr modulů pružnosti betonářské výztuže a betonu s vlivem 

dotvarování 

β   součinitel zohledňující vliv ohybových momentů na smykové napětí 

βt   součinitel kroucení  

β(t0)  součinitel vyjadřující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení 

βc(t,t0) součinitel časového průběhu dotvarování po zatížení 

γc   součinitel spolehlivosti betonu  

γs   součinitel spolehlivosti výztuže  

γG   součinitel stálého zatížení  

γQ   součinitel proměnného zatížení  

εcu   mezní poměrné přetvoření betonu  

εyd   mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εs   poměrné přetvoření betonářské výztuže 

εca   poměrné přetvoření betonu vlivem autogenního smršťování 

εcd   poměrné přetvoření betonu vlivem vysychání  

εcs   poměrné přetvoření betonu vlivem celkového smršťování 

λ  součinitel definující účinnou výšku tlačené oblasti 

µ   tvarový součinitel střechy  

ν  redukční součinitel při porušení betonu smykem 

ξbal  poměr přetvoření oceli a betonu 

ρ   stupeň vyztužení 

σs  normálové napětí v betonářské výztuži 

Ø   profil výztuže  

ϕ(t,t0)   součinitel dotvarování  

ϕ0   základní součinitel dotvarování  

ϕRH  součinitel vyjadřující vliv vlhkosti prostředí 

ψ  kombinační součinitel 

ω součinitel přerozdělující momenty  
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