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Abstrakt 

V této diplomové práci se zabývám statickým řešením novostavby administrativní budovy. Nosné prvky jsou 

posouzeny podle mezního stavu únosnosti. Statický výpočet zahrnuje dimenzování stropní desky se žebry, 

nejvíce namáhaného sloupu a základové patky. Pro zjištění hodnot vnitřních sil budou využity počítačové 

simulace. Řešení je zkontrolováno zjednodušenou metodou náhradních rámů.  Hlavním cílem práce je 

vypracování statického výpočtu, sepsání technické zprávy a vytvoření výkresové dokumentace nosných 

prvků.  
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Stropní deska se žebry  

Podpůrný sloup 

Základová patka  
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Statický výpočet  

Výkresová dokumentace  

Ohybové momenty  

Normálové síly 

Vnitřní síly  

Abstract 

In this master’s thesis I study statical solution of new office building. The load – bearing elements are 

appraised according to ultimate limit state. Structural analysis contains of dimensioning ceiling plate with 

ribs, the most stressed support column and footing. There will be applied computer simulation to finding out 

values of internal forces. The solution is checked by simple method of replacement frames. The main purpose 

of this thesis consists of elaboration structural analysis, drawing up the technical report and creation design 

documents of load – bearing elements.  

Keywords 
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Ultimate limit state   

Ceiling plate with ribs 

Support column 

Footing  

Technical report   

Structural analysis  

Design documents   

Bending moments  
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ÚVOD 
 

V současné době se trendem v procesu výstavby stávají moderní administrativní budovy. Budovy 

jsou navrhovány pro různé účely. Jedná se především o činnosti správní, řídící, technické nebo 

studijní. Mnoho kancelářských budov vzniká na periferii měst, kde vyrůstají celá administrativní 

centra, která slučují mnoho stavebních objektů. Vnitřní dispozice těchto staveb jsou různě členěny. 

Nejprogresivnější způsob vnitřního členění dispozice sestává z velkoprostorových pracoven            

či sálových pracoven, které nejsou stavebně odděleny. Vzniká tak jeden velký prostor, ve kterém 

pracuje více zaměstnanců.  

Ve své práci se zabývám návrhem a posouzením nosných železobetonových prvků novostavby 

administrativní budovy dle mezního stavu únosnosti. Mezní stav použitelnosti bude řešen 

okrajově.   

Konkrétně budou řešeny tyto nosné konstrukční prvky:  

• Stropní konstrukce nad 2.NP 

• Nejvíce namáhaný sloup 

• Základová patka pod tímto sloupem  

Nejprve bude vybrán vhodný typ stropní konstrukce nad řešeným půdorysem dle hodnotících 

kritérií. K tomuto účelu bude vytvořen jednoduchý rovinný model, na který bude aplikováno 

veškeré zatížení. Bude vytvořena pouze jedna kombinace (stálé zatížení + plné užitné). Z variant 

bude vybrána ta nejvhodnější.  

Vybraná varianta stropu bude posouzena na mezní stav přetvoření, kdy bude pomocí nelineárního 

výpočtu na rovinném modelu (pro minimální plochu výztuže) zkontrolován dlouhodobý průhyb 

s vlivem dotvarování betonu. 

Následně se sestaví prostorový výpočetní model celé budovy s vybranou alternativou stropů. 

Veškeré kombinace a výsledky vnitřních sil pro dimenzování nosných prvků budou provedeny            

na tomto modelu. Zjednodušenou metodou náhradních rámů budou zkontrolovány výsledky 

vnitřních sil numerické simulace MKP na stropních prvcích pro jeden zatěžovací stav. Stropní deska 

bude dimenzována ručně na účinky namáhání ohybovým momentem. Kritické řezy na žebrech pod 



PAVEL STEHNO                                     TEXTOVÁ ČÁST                                                                               11 

Statické řešení monolitické administrativní budovy   

  

deskou budou posouzeny softwarem FINE EC, přičemž se ručně ověří jeden řez a výsledky se 

porovnají.  

Na konstrukci bude vybrán nejvíce namáhaný sloup, který se nadimenzuje a posoudí na kombinaci 

tlaku s ohybem. Jeden řez bude počítán ručně, ostatní softwarem.  

Nakonec se provede návrh a posouzení základové patky pod tímto sloupem, jež bude 

dimenzována na mezní stav GEO (velikost kontaktního napětí v základové spáře) a STR (účinky 

namáhání ohybem a protlačením). Patka bude navržena ruční metodou.     

  

Hlavním výstupem práce je statický výpočet a zhotovení výkresové dokumentace dimenzovaných 

prvků, která zahrnuje výkresy tvaru a výkresy výztuže.  
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1 ) TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1.1) ÚČEL A FUNKCE OBJEKTU 
 

Stavební objekt je navržen jako administrativní budova kategorie III (administrativní budova 

s provozem technickým). Jedná se o novostavbu tvořenou celkovým počtem jednoho podzemního 

a tří nadzemních podlaží.   

Podlaží sestávají z prostor užitných, komunikačních i doplňkových. Pracoviště jsou typově 

rozdělena dle podlaží. V 1.NP se nachází pět samostatných pracoven pro vedoucí a administrativně 

správní pracovníky. V 2.NP je situována zasedací místnost a sálová pracovna. Do 3.NP je umístěn 

archiv a další velká sálová pracovna. Podlaží jsou doplněna o technické a hygienické místnosti.  

V suterénu jsou umístěna garážová stání pro osobní vozidla do hmotnosti 3,5 tuny. Celková 

kapacita garážových stání činí 18 vozidel. Podzemní podlaží obsahuje také prostory technického 

zařízení budovy (TZB) a komunikační prostory pro přístup ke schodišti a výtahu.  

Budova je koncipována jako plně bezbariérová s přístupovou rampou pro invalidy. Všechna podlaží 

jsou propojena jedním osobním výtahem, který umožňuje přepravu tělesně handicapovaných 

osob. 

 

1.2) SITUACE OBJEKTU    
 

Administrativní budova je řešena jako samostatně stojící stavební objekt, který se nachází na 

periferii města. Objekt je navržen v převážně rovinatém terénu. Hlavní přístup k objektu vede 

z hlavní komunikace, přístup k podzemním garážovým stáním je navržen pomocí soukromé 

účelové komunikace.  
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1.3) GEOMETRIE KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU A TECHNOLOGIE VÝROBY 
NOSNÉ KONSTRUKCE  
 

Novostavba je tvořena jedním dilatačním celkem o rozměrech 33x18,6 m. Nosnou konstrukci tvoří 

čtyřpodlažní skeletový systém, vhodně doplněný ztužujícími stěnami na obou koncích dilatačního 

celku. Nosná konstrukce budovy je zhotovena monolitickou technologií výstavby, nosné prvky jsou 

vyztuženy standardní betonářskou výztuží. Modulový systém sestává z obdélníkových                          

či čtvercových polí s pěti poli v podélném směru budovy a třemi poli v příčném směru budovy.  

 

Rozpětí polí konstruk čního systému: 

• Podélný směr – 7,95; 7,75; 7,75; 6,25; 2,875 m  

• Příčný směr – 5,00; 7,75; 5,00 m  

 

Konstruk ční výšky jednotlivých podlaží: 

• 1.PP – 3,60 m  

• 1.NP - 4,10 m  

• 2.NP – 4,10 m   

• 3.NP – 4,10 m  

 

1.4) GEOLOGICKÉ POMĚRY   
 

Ve zmíněné lokalitě byl proveden inženýrsko – geologický průzkum, z jehož výsledků vyplývá typ 

založení objektu. Pod vrstvou ornice v tloušťce 0,5 m pod původním terénem se nachází vrstva 

hlíny pevné konzistence tloušťky 3,40 m. V hloubce 3,90 m byla zastižena vrstva horniny. Jedná se 

o vrstvu slabě zpevněného prachovce s malou hustotou diskontinuit. Vrstvy zeminy a horniny byly 

zatříděny. Hydrogeologickým průzkumem nebyla zachycena hladina podzemní vody. Způsob 

zakládání byl doporučen pomocí plošných základů. 

 1.5) HLAVNÍ NOSNÉ PRVKY KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU  

1.5.1) Založení objektu   

   
Založení administrativní budovy je navrženo plošné na základových patkách a pasech.  Výjimkou je 

dojezd výtahové šachty, která bude založena na desce jako vodotěsná jímka (beton C 20/25 – XC2 
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– průsak 50 mm). Základovou spáru objektu na úrovni (-4,400 m) tvoří vrstva slabě zpevněného 

prachovce. Minimální únosnost horniny v základové spáře je Rd = 500 kPa. Na tuto hodnotu 

maximálního napětí budou navrženy základové konstrukce. Vzhledem k tomu, že základová spára 

je tvořena horninovým prostředím, neočekává se významný vliv nerovnoměrného sedání. Základy 

zajišťují přenos zatížení do základové půdy a jsou rozhodující částí pro zajištění stability objektu.  

Základové patky jsou situovány pod vnitřními sloupy budovy. Železobetonové patky budou 

zhotoveny na vrstvě podkladního betonu v tl. 100 mm. Jsou navrženy jako jednostupňové 

v dimenzi 2,6 x 2,6 x 0,65 m. Pasy budou zhotoveny pod obvodovými stěnami suterénu jako 

železobetonové monolitické výšky 650 mm. Pod pasy je zhotovena vrstva podkladního betonu 

stejné výšky jako u patek. Z patek i pasů se ponechá vyčnívající výztuž pro připojení výztuže sloupu. 

Pozornost se musí věnovat těsnění pracovních spár mezi pasem a stěnou – nutnost vložení 

bobtnavého pásku.  

Základové konstrukce jsou z betonu C 20/25 XC2, krytí výztuže 40 mm, výztuž B500B. 

 1.5.2) Svislé nosné konstrukce    

Sloupy  

Vytváří podpory pro stropní konstrukce. Jsou vetknuty do základových patek nebo ukončeny 

stropními konstrukcemi. Některé okrajové sloupy jsou v úrovni stropu nad 1.PP zapuštěny                   

do přírub obvodových stěn stejné tloušťky v úrovni stropní konstrukce nad 1.PP. Při realizaci 

výztuže sloupů se musí vytáhnout podélná výztuž z nižšího podlaží nebo ze základových konstrukcí 

do vyššího podlaží (viz výkresová dokumentace). K této vyčnívající výztuži se připojí výztuž sloupu 

realizovaného podlaží. 

Sloupy jsou navrženy čtvercové, železobetonové z betonu C30/37 XC2. Výztuž sloupů je tvořena 

pruty vázané výztuže kvality B500B. Vnitřní sloupy mají rozměr 400x400 mm, okrajové sloupy 

300x300 mm. Krytí výztuže je navrženo v tloušťce 35 mm.  

Nosné stěny  

Nosné železobetonové stěny jsou navrženy ve všech podlažích.  

V suterénu jsou zhotoveny obvodové stěny tl. 250 mm, jež odolávají účinkům zemního tlaku                   

a vynáší části stropní konstrukce nad 1.PP. Z důvodu malých vzdáleností mezi okrajovými sloupy             

a obvodovými stěnami jsou místo některých sloupů v suterénu zhotoveny stěny tvaru T (příruby 
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obvodových stěn) o stejné šířce jako tyto sloupy tj. 300 mm. Obvodové stěny suterénu jsou 

vyrobeny z vodostavebného betonu C30/37 XC2 – průsak 50 mm, krytí výztuže 35 mm. Suterénní 

stěny je nutno betonovat po částech s vodotěsnou pracovní spárou kvůli omezení smršťování 

betonu. Ošetření vodotěsnosti pracovních spár se provede vložením bobtnavého pásku.   

Stěny pokračují i do nadzemních podlaží ve stejné tl. 250 (případně 300 mm), kde jsou navrženy 

z důvodu ztužení objektu proti účinkům vodorovných sil od větru, nebo jako ohraničení výtahové 

šachty pro přenos zatížení od výtahu a jeho užitné zátěže. Druh použitého betonu je stejný C30/37 

XC2, krytí 35 mm.  

Zvláštní stěnové prvky tvoří schodišťové stěny tloušťky 250 mm, jež konstrukčně oddělují 

schodišťový prostor. Tyto stěny prostupují všemi podlažími a tvoří podpory pro uložení 

schodišťové mezipodesty.   

1.5.3) Vodorovné nosné konstrukce     

Stropní a střešní konstrukce  

Stropní a střešní konstrukce v objektu jsou řešeny jako křížem vyztužené monolitické desky, 

staticky působící v obou směrech. Tyto desky jsou doplněny plochými monolitickými žebry v obou 

směrech tak, aby zbytečně nezvyšovali celkovou výšku stropní konstrukce. Průvlaky umožňují 

vhodnější dimenzování výztuže u stropních prvků než u lokálně podepřených desek (vyšší účinná 

výška v rozhodujících průřezech, snížení namáhání desky, není nutno řešit protlačení). Výška 

stropních desek činí 200 mm, průvlaků 250 mm. Celková výška stropní konstrukce je 450 mm.  

Výjimku tvoří část stropní desky, jež je situována v oblasti archivu v 3.NP, kde je deska lokálně 

zvětšena na 240 mm, kvůli omezení průhybu a šířky trhlin. Při realizaci stropů je nutno pamatovat 

na navázání výztuže později betonovaných schodišťových ramen. Proto se provede pracovní spára 

a nechají se vytažené pruty pro navázání výztuže schodišťového ramene. Střešní deska nad 

výtahovou šachtou má výšku 140 mm. 

Všechny stropní a střešní konstrukce jsou vyrobeny z betonu C30/37 XC1, vyztuženy budou 

standardní výztuží B500B. Krytí výztuže stropní desky činí 25 mm, krytí výztuže průvlaků 30 mm. 

Balkonové desky   

Jsou tuze připojeny ke stropní desce (nebo ke krajnímu žebru). Výška balkonové desky činí 120 

mm, její vyložení 1200 mm. Deska je horním povrchem zalícována se stropní deskou. Konstrukce 
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bude kompletně obalena tepelnou izolací tak, aby se zabránilo vzniku tepelného mostu. 

Materiálem je železobeton C30/37 XC2, krytí výztuže 25 mm, výztuž B500B. 

1.5.4) Konstrukce schodiště      

Komunikačně propojuje jednotlivá podlaží budovy. Schodiště je navrženo jako deskové monolitické 

z betonu C30/37 XC1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 25 mm. Mezipodesty o výšce 160 mm jsou 

uloženy na železobetonové schodišťové stěny. Schodišťová ramena mají nosnou desku vysokou 

150 mm, rozměr schodišťových stupňů je 171x280 mm. Schodiště bude betonováno až po 

betonáži stropních konstrukcí, ze kterých musí vyčnívat kotevní výztuž. Stupně budou betonovány 

až po betonáži schodišťových ramen. Zábradlí bude kotveno dodatečně pomocí ocelových kotev. 

1.5.5) Ostatní konstrukce      

V suterénu budovy jsou navrženy zděné stěny tl. 190 mm z cihel Porotherm 19 AKU, ve statickém 

výpočtu jsou uvažovány jako nenosné. Budou vyzděny až po zhotovení monolitické částí stavby. 

Tato stěna je navržena také ve 2.NP, kde odděluje archiv od užitného prostoru. Atika je navržena 

železobetonová, mezi konstrukcí atiky a vrstvami střešního pláště musí být zřízena dilatační spára. 

Pojížděná podlaha na terénu se provede jako železobetonová deska z vodostavebného betonu 

C20/25 XC2 (průsak 50 mm), která se vyztuží svařovanými sítěmi a následně se nařeže po 6m.    

 1.6) MATERIÁLY 

1.6.1) Betonářská výztuž   

Všechny výztužné vložky budou vyrobeny z oceli B500B. Jedná se o žebírkovanou výztuž, která 

zlepšuje soudržnost s betonem. Při kladení výztuže do bednění je nutno výztuž správně distančně 

oddělit od bednění. K tomuto účelu poslouží plastové distanční lišty (spodní výztuž) a ocelové 

distanční prvky zhotovené z drátu (horní výztuž). Všechny výztuže musí být řádně kotveny                      

a stykovány podle výrobní dokumentace. Výztuže sloupu, patky a žeber budou sestaveny z vázané 

výztuže. Stropní desky budou rovněž vyskládány z vázané výztuže. Místa, kde výztuž teoreticky 

není potřebná, budou doplněna sestavou svařovaných sítí profilu R6 s oky 150/150 mm kvůli 

omezení vlivů smršťování a dotvarování betonu.  

   DRUH A MECHANICKÉ VLASTNOSTI VÝZTUŽE 

 
Es [GPa] fyk [MPa] ftk [MPa] 

Výztuž B500B 200 500 550 



PAVEL STEHNO                                     TEXTOVÁ ČÁST                                                                               17 

Statické řešení monolitické administrativní budovy   

  

1.6.2) Beton  

Pro nosné prvky horní stavby byla zvolena třída betonu C 30/37 XC1. V případě stropních desek              

a jejich žeber jsou tyto konstrukce vystaveny velkému ohybovému namáhání. Kvalitnějším 

betonem lze omezit průhyb konstrukce a částečně redukovat vznik nadměrných trhlin.  

Při dimenzování sloupů vychází prvky štíhlejší. V případě dimenzování základových konstrukcí je 

kvalitní beton nevyužitý, neboť základové prvky vychází masivní. Pro základy je navržena třída 

betonu C20/25 XC2.    

 

TŘÍDY BETONU A JEHO MECHANICKÉ VLASTNOSTI  

Počítaná 
konstrukce  

Třída betonu  
Třída agresivity 

prostředí 
Krytí výztuže 

[mm] 
Ecm 

[GPa] 
fck  

[MPa] 
fctm  
[MPa 

Stropní deska C30/37 XC1 25 32 30 2,9 

Stropní žebra  C30/37 XC1 30 32 30 2,9 

Sloupy C30/37 XC2 35 32 30 2,9 

Základy (patka) C20/25 XC2 40 30 20 2,2 

 

Požadavky na složky betonu: 

• Kamenivo – bude použito drcené kamenivo frakce 2/4; 4/8; 8/16; vyšší frakce nelze použít 

kvůli navrženému krytí výztuže  

• Cement – portlandský cement I nebo portlandský struskový II – třídy 42,5, minimální dávka 

300 kg/m3 

• Voda – chemicky nezávadná, bez nečistot a příměsí, optimální vodní součinitel je 0,35 – 

0,40. 

• Přísady – zejména plastifikátory, neboť se očekává doprava betonu do bednění pomocí 

betonových čerpadel 

 

1.6.3) Množství a orientační cena použitého materiálu – dimenzované prvky  

Posuzovaná konstrukce  Množství a (třída) 
betonu [m3] Množství výztuže [kg] 

Stropní konstrukce nad 2.NP  171,96 (C30/37 XC1)  11260 

Vnitřní sloup SL1 - 5 ks 11,28 (C30/37 XC2)  1060 

Patka pod vnitřním sloupem – 5 ks  21,97 (C20/25 XC2)  1120 
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1.7) REALIZACE NOSNÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ  

Příprava výztuže  

Jednotlivé druhy vázané betonářské výztuže budou vyrobeny ve speciální výrobně dle projektové 

dokumentace v požadovaném množství. Jednotlivé položky musí být řádně setříděny, označeny 

číslem s uvedeným počtem kusů. Číselné označení musí být totožné s označením na výrobních 

výkresech. Svařované sítě budou dodány v základním rozměru tj. 6,0 x 2,3m. Následně budou 

upraveny na stavbě na odpovídající rozměry, které se musí před nastříháním zkontrolovat.   

 

Připravenost stavby před realizací nosných konstrukcí  

• Základové konstrukce: 

Základové konstrukce budou betonovány na vrstvu podkladního betonu v tloušťce 100 mm. Musí 

se zkontrolovat přesnost vytyčení stavebního objektu a ověřit projektovaná úroveň základové 

spáry.  

• Svislé nosné konstrukce  

Spočívají přímo na základových pasech či patkách, nebo na stropních konstrukcích dalších podlaží. 

Výztuž bude připojena k vyčnívající výztuži z předchozího pracovního záběru. Při realizaci 

obvodových stěn v suterénu objektu se musí vložit do pracovních spar bobtnavý pásek. Beton 

předchozího pracovního záběru musí být dostatečně vyzrálý a pevný, aby umožnil 

bezproblémovou montáž bednění. Monolitické stěny v suterénu budou provedeny po částech tak, 

aby se zamezilo smršťovacím trhlinám.  

 

• Vodorovné nosné konstrukce 

V jedné výškové úrovni musí být zarovnány stěnové a sloupové nosné prvky, opatřené navazující 

výztuží. Podpůrné konstrukce musí být řádně převzaty s provedenou kontrolou odchylek nosných 

Posuzovaná konstrukce  
Cena 1m3 
betonu dané 
třídy [kč] 

Cena 1kg bet. 
výztuže [kč]  

Celková cena 
beton [kč] 

Celková cena výztuž 
[kč] 

Stropní konstrukce nad 2.NP   1925,00  20  331000  225200 

Vnitřní sloup SL1 - 5 ks  1925,00  20  21700  21200 

Patka pod vnitřním sloupem   1755,00  20  38600  22400 
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prvků od svislé roviny. Stropní konstrukce lze rozdělit pomocí pracovních spar. Spáry musí být 

provedeny ve sklonu, zdrsněny a opatřeny přídavnou výztuží.  

     

• Schodiště 

Budou betonována dodatečně po provedení stropních konstrukcí nad i pod výškovou úrovní 

schodiště. Výztuž schodiště se připojí k vyčnívající výztuži ze stropních desek. Ramena i podesta         

se vybetonují najednou.  

 

Bednění  

Bednění musí zajistit dostatečnou únosnost a tuhost tak, aby nedošlo vlivem hmotnosti mokré 

betonové směsi k jeho nechtěné deformaci, netěsnosti a vytékání betonu či kolapsu konstrukce 

bednění. Vhodným druhem bednění jsou prvky systémového bednění, jež umožňují výškovou 

rektifikaci stojek. Stojky se musí opírat o pevný povrch a musí být opatřeny vzpěrami. Vzdálenost 

stojek se stanoví dle technologického předpisu jeho výrobce. Vrchní část bednění tvoří plošné 

překližkové dílce, které se před uložením výztuže a betonáží musí natřít odbedňovacím 

přípravkem.  

Vázání výztuže    

Výztuž prutových prvků (sloupy, části žeber) bude svázána do armovacích košů na pevném 

podkladě, výztužné koše budou následně dopraveny na místo zabudování. Výztuž desek bude 

vázána přímo na místě zabudování ve dvou kolmých směrech. Armatura bude spojována vázacím 

drátem. Při zabudování částí výztuže žebra se nesmí opomenout třmínky vkládané v oblasti styku 

žebro – sloup. Armatura desky je navržena převážně v osových vzdálenostech 200 mm, výztužné 

vložky u dolního a horního povrchu jsou situovány přímo nad sebou.  

Velikost krycí vrstvy betonu bude zajištěna pomocí plastových distančních lišt u dolního povrchu 

desek a pomocí ocelových distančních podložek při horním povrchu desek (6 ks/m2).                        

Ke správnému krytí výztuže sloupů a žeber poslouží plastová nasazovací distanční tělíska.  

Betonáž 

Před vlastním zahájením betonáže je nutno provést řadu kontrol. Zejména kontrolu množství                  

a polohy výztuže, správnost zajištění krytí výztuže či správnost půdorysného a výškového osazení 

bednění. Betonují se především celé pracovní záběry, pokud je to technologicky možné. Pokud je 
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to nezbytně nutné, nebo je konstrukce příliš rozsáhlá, betonáž se přeruší v pracovních sparách, 

které musí být řádně ošetřeny a jejichž poloha musí být předem určena.  

Transport betonu bude zajištěn pomocí čerpadel betonové směsi přímo do bednění. Je nutno 

nepřekročit maximální výšku dopadu čerstvého betonu do bednění (1,0m) tak, aby nedošlo 

k následné separaci jednotlivých frakcí kameniva. Hutnění bude realizováno pomocí ponorných 

vibrátorů u prutových prvků a pomocí vibračních lišt u plošných prvků. Finální úprava povrchu 

betonu se provede stáhnutím pomocí dřevěných hladítek.       

 

Ošetřování konstrukce a její odbednění  

V následujících dnech po dokončení betonáže musí být beton důkladně ošetřován. Zejména se 

jedná o pravidelné zvlhčování povrchu betonu. Opomenutí kropení vede ke tvorbě smršťovacích 

trhlin. Při extrémech počasí je třeba konstrukci chránit (např. zakrytí fólií v době intenzivního deště 

či zakrytí izolačním materiálem při snížených teplotách). Odbednění konstrukce se provede až po 

dosažení normové pevnosti betonu po 28 dnech od doby betonáže.    
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ZÁVĚR 
 

Podle výběrových kriterií byly srovnány tyto typy stropní konstrukce: 

1) Lokálně podepřená deska konstantní tloušťky 280 mm 

2) Žebrová deska konstantní tloušťky 200 mm s nosnými žebry v obou směrech tl. 300 mm 

(celkem 500 mm) 

3) Žebrová deska tl. 200 mm (v místě archivu lokálně zesílena na 240 mm) s nosnými žebry 

v obou směrech tl. 250 mm (celkem 450 mm) 

Ke konečnému návrhu byla zvolena varianta č.3, neboť má daleko menší deformace než lokálně 

podepřená deska, nepřitěžuje tolik sloupy a následně základové konstrukce. V kritických místech 

pro návrh má zvýšenou účinnou výšku průřezu, což vede při návrhu k nižší potřebné ploše výztuže. 

Oproti variantě č.2 má vhodnější poměr mezi ohybovými momenty přenášenými deskou a žebrem, 

čímž je deska lépe využitá. Navíc se tímto řešením omezí průhyb desky (zejména v části archivu)          

a zamezí se vzniku nadměrných trhlin. Průhyb je přitom vyhovující.  

Ohybové momenty na desce a žebru byly ověřeny metodou náhradních rámů a porovnány 

s metodou konečných prvků. Rozdíl v hodnotách momentů na žebru činí cca 2 %. Rozdíly                      

na deskových prvcích činí cca 25%, což je zapříčiněno průměrováním hodnot momentu na šířku 

deskového pruhu.  

 

Ověřeny byly i hodnoty ohybové a smykové únosnosti průřezu žebra pro stejnou výztuž. Byly 

počítány tyto tři varianty: 

1) Ruční výpočet při namáhání N+My (Mz - zanedbáno) a při namáhání Vz 

2) Strojní rovinný výpočet při namáhání N+My a při namáhání Vz 

3) Strojní prostorový výpočet při namáhání N+My+Mz a při namáhání Vy+Vz 

Při posuzování na kombinaci N+My(+Mz) se výsledky únosnosti průřezů liší cca o 5%. V případě 

posouzení smykové únosnosti jsou výsledky celkové únosnosti průřezu včetně smykové výztuže 

téměř totožné, rozdíl činí cca 1%.   
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Průřez sloupu byl dimenzován ručně při rovinném zatížení N+My. Výztuž průřezu byla navržena 

symetrická a bylo zohledněno i ohybové namáhání v druhé rovině Mz. Únosnosti průřezu při řešení 

strojním 2D i 3D výpočtem a ručním výpočtem jsou srovnatelné, rozdíly mezi hlavními body 

interakčního diagramu činí cca 8%. Rozdíly jsou způsobeny zejména určitým zjednodušením 

obecného namáhání na rovinné namáhání i nastavením softwaru, který implicitně uvažuje 

parabolicko – rektangulární pracovní diagram betonu.       

 

Základová patka byla navržena ručně, mezní stavy GEO i STR byly splněny.  

 

 Objekt je navržen tak, že splňuje podmínky dostatečné únosnosti, mechanické odolnosti i stability 

nosných konstrukcí. Předpokládá se odborné provedení prací, použití předepsaných materiálů                

a dodržování veškerých technologických postupů.  
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