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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení železobetonové monolitické 
stropní desky tvaru půlkruhového mezikruží, žeber lemujících tuto desku a světlíků. 
Výsledkem je statický výpočet a výkresová dokumentace.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

nosná konstrukce, stropní deska,mezikruží, železobeton, beton, výztuž, ohyb, žebro, 
světlík, smyk, průhyb, kotvení, protlačení  

ABSTRACT  

The diploma thesis is focused on the design and evaluation of the concrete monolithic 
ceiling slab in the shape of semicircular ring, ribs lining this plate and skylights. The 
result is static calculation and drawing documentation.  

KEYWORDS  

supporting structure, ceiling slab, annular, reinforced concrete, concrete, 
reinforcement, bend, rib, skylight, skid, turning, anchoring, extrusion  
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ÚVOD 

OBECNÝ POPIS STAVBY 

V diplomové práci se zabývám návrhem a posouzením železobetonové stropní desky 

základní školy. Tato stropní konstrukce slouží zároveň jako střecha. Je po obvodě 

vyztužena žebry a uvnitř se nachází železobetonové světlíky. Navrhované konstukce 

byly posouzeny dle platných norem a předpisů. 

Výstupem práce je statický výpočet přiložený jako příloha P3 a výkres tvaru a výztuže 

přiložené jako příloha P2. 

PODKLADY PRO ZHOTOVENÍ  PROJEKTU 

Studie stavebně architektonického řešení stavby 

 

X ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

 

Softwear:    Engineer 17.01, Autocad 2015  
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1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

1.1.Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení 

Objekt základní školy  je samostatně stojící přízemní budova s plochou nepochozí 

střechou obehnanou žebry, které slouží jako atika, po obvodu.  

Budova má tvar půlkruhového mezikruží o poloměru 20m s centricky umístěným atriem 

(kruhový výřez uprostřed o poloměru 7m), kolem kterého obíhá víceúčelový prostor 

foyer s funkcí obslužné komunikace, šaten žáků a společných prostor pro setkávání. 

Z tohto prostoru je přístup do tříd, auly, sociálních zařízení apod. Všechny tyto 

místnosti jsou vějířovitě uspořádány okolo tohoto atria. Hlavní nosná konstrukce je 

železobetonový stěnový systém, který však není řešen v této práci. Hlavní osvětlení 

učeben je zajištěno světlíky ze střechy, což poskytuje rovnoměrnou světelnou pohodu 

pro žáky. 

Konstrukční výška 1.NP je 4000mm. 

1.2.Technické řešení stavby 

Hlavní nosná konstrukce je železobetonový stěnový systém založený na základové 

desce. Nosné stěny jsou díky svému paprskovitému uspořádání zárověň prostorově 

ztužujícím prvkem celé konstrukce. V největší místnosti (aule) je od obvodové stěny 

přidána železobetonová kratší stěna délky 2m a v prvním poli budvy je u obvodu 

uprostřed železobetonový sloup 300x300mm. 

Strop nad jediným podlažím, který zároveň slouží jako stropní konstrukce je tvořena 

monolitickou deskou po všech obvodech ztuženou obvodovými lemy. Chodba je 

zastřešena konzolovým přesahem stropu.  

Obvodová stěna na vnější straně je zděná z keramických tvárnic, obvodová stěna v atriu 

je celoprosklená ze systémových fasádních hliníkových profilů. 

Vnitřní příčky jsou keramické zděné. 

Plochá střecha je navržena jako nepochozí s vegetační vrstvou. 

Střešní světlíky jsou provedeny ze systémových hliníkových profilů s výplní izolačního 

trojskla. 

1.3.Materiálové řešení 

Konstrukce je navržena ze železobetonu v kombinaci se stěnami z keramického zdiva tl. 

200mm a 300mm, které však nejsou v této práci řešeny. 

• Stropní konstrukce: železobeton C25/30 XC1(CZ, F1), Cl0,2, Dmax=16mm, S4 

• Světlíky a žebra: železobeton C25/30 XC1(CZ, F1), Cl0,2, Dmax=16mm, S4 

• Výzuž železobetonových konstrukcí: B500B 

Krytí  30mm 
 

2 ZATÍŽENÍ 

Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je 

nutno provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl 

uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení 

 

2.1.Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3. 
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Plošné zatížení desky skladbou střechy je rozepsáno ve statickém výpočtu. Po celé ploše 

byla uvažována konstantní hodnota 1,988kN/m2  

 

2.2.Užitná zatížení 

Střecha je navrhována jako nepřípustná střecha s vyjímkou běžné údržby a oprav, takže 

počítáme s hodnotou zatížení 0,4kN/m2 

 

2.3.Klimatická 

Budova se nachází v Břeclavi (sněhová oblast I), má plochou střechu a je situována v 

terénu s normální topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu 

vlivem větru. 

Stanoveno bylo charakteristické zatížení sněhem 0,56 kN/m2 

 

2.4.Další zatížení 

Pro budovu nebyly uvažovány další jiná zatížení 

 

2.5.Kombinace 

Z těchto zatížení byly vytvořeny čtyři zatěžovací stavy. Dle rovnice 6.10. pak byly 

zkombinovány do devíti kombinací pro MSÚ. Následně bylo ještě vytvořeno pět 

kombinací pro MSP kvazistálá, které byly použity pro posouzení průhybů. 

 

3 NOSNÝ SYSTÉM 

3.1. Základové konstrukce 
Konstrukce bude založena na základové desce, která však není řešena v této práci. 

3.2.Svislé nosné konstrukce 

Železobetonové krajní obvodové stěny jsou tloušťky 300mm, vnitřní železobetonové 

stěny paprskovitě uspořádané jsou tloušťky 200mm. V největším poli (aula) je od 

obvodu směrem dovnitř kratší železobetonová stěna délky 2000mm a šířky 300mm. U 

obvodu v krajním poli se uprostřed stěny (zděné z keramických tvárnic) nachází 

železobetonový sloup 300x300mm. 

Svislé nosné konstrukce nejsou v této práci řešeny. 

3.3.Vodorovné nosné konstrukce 

Stropní vodorovná konstrukce je monolitická železobetonová. Jedná se o desku pnutou 

v jenom směru (tangenciálním) o devíti polích. Deska má tloušťku 250mm. Po obvodu 

desky jsou železobetonové lemy (žebra) o výšce celkové 750mm(250mm deska+500 

žebro), umístěné nad vybetonovanou deskou. Uvnitř polí se nachází železobetonové 

vyztužené světlíky o celkové výšce 550mm. Rozmístění světlíků viz výkres tvaru. 

Spodní výztuž desky je navržena ϕ10/250 s dovyztužením v některých úsecích 

ϕ10/125mm.  

Tangenciální výztuž je ohýbána až na stavbě dle tvaru půdorysu. Přesahující výztuž 

bude zatahována do vedlejších polí, případně u světlíků zastřižena. Minimální stykování 

výzuže je 450mm. Po okrajích a u světlíků bude přidána výztuž č.34 a č.35 (ϕ10/250), 

která bude zatažena až do výšky světlíku a žebra. 

Radiální výztuž musí překlenout vzdálenost 13m, tudíž musí být výztuž nastykována. 

Prut č.29 (krátký) nastykujeme s prutem č.30 (stykování 580mm). Nesmí dojít 
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k 100%stykování v jednom místě, proto stykujeme vždy u jednoho okraje. Jelikož se  

pruty sbíhají doprostřed a tudíž se mění vzdálenost mezi pruty, je ještě vložen přídavný 

prut č.31, aby byla dodržena maximální vzdálenost mezi pruty 250mm viz obrázek. 

Pruty v radiálním směru jsou na okrajích a u světlíků ohnuty směrem nahoru. 

 
Na dolní výztuž budou navázány distanční pásky po 0,5m. 

Horní výztuž je řešena podobně jako spodní, většinou jsou navrženy výztuže minimální 

ϕ10/250 s dovyztužením nad některými podporami nebo jejich úsecích ϕ10/125, u kratší 

stěny auly je použita výztuž ϕ14/100. 

Pro posouzení MSP- průhybu je vybrán nejvíce namáhaná část desky, což je pole č.8. 

Průhyb byl zjištěn z programu SCIA pro kvazistálou kombinaci. Skutečný průhyb byl 

zjištěn přenásobením hodnot z programu poměrem tuhosti betonového průřezu a tuhostí 

ideálního průřezu. Deska vyhověla jak na krátkodobý tak i na dlouhodobý průhyb. 

 

S deskou jsou propojena žebra (světlíky) směřující nahoru, což znamená že mezi deskou 

a žebry musí být provedena pracovní spára. 

Obvodové žebra jsou na okrajích nebo po celé délce (trám č.2) podpírány 

železobetonovými stěnami, trám č.4 uprostřed sloupem a trám č.8 uprostřed 

železobetonovou krátkou stěnou. Zatížení v programu Scia bylo naneseno vždy na 

polovinu rozpětí z pole, v návrhu výztuže je však počítáno s beff.  Výztuž je navržena 

ϕ10, 14 a v nejvíce namáhaných místech ϕ20 viz statický výpočet a výkres výztuže. U 

stykování se musí dodržet navržené stykovací délky. Výztuže jsou orámovány 

smykovou výztuží-třmínky. Třmínky jsou navrženy ϕ8. Třmínky jsou rozmístěny na 

konstrukční vzdálenost 400mm, v namáhaných úsecích jsou třmínky zhuštěny až na 

100mm. Vzhledem k výšce trámu 750mm musí být trámy ještě dovyztuženy 

konstrukční výztuží 2ϕ8 v úrovni horní výztuže desky (v rozích na styku horní výztuže 

a třmínku) a v úrovni 250mm nad deskou taktéž 2ϕ8 (v této úrovni se bude nacházet i 

spona vždy u každého druhého třmínku). 

 

 

 

 

Vnitřní světlíky jsou všechny vyztuženy stejnou 

výztuží. Spodní výztuž je zatažena na kotevní délku až 

do pole, horní výztuž je zase provázána mezi sebou viz 

obrázky. Třmínky jsou navrženy ϕ8/300 stejně u všech 

světíků. Pro svou výšku 550mm musí být výztuž 

světlíků doplněna konstrukční výztuží 2ϕ8 v úrovni horní výztuže desky (v rozích na 

styku horní výztuže a třmínku). 
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Pro posouzení MSP byl vybrán nejvíce namáhaný trám č.13, který byl posouzen na 

průhyb krátkodobý i dlouhodobý a oba průhyby vyšly. 

U podepřeného rámu sloupem bylo provedeno posouzení na protlačení. 

Kotevní délky byly vypočítány pro každou výztuž zvlášť. Ve výkrese výztuže jsou 

mírně pozměněny kvůli co nejmenším rozdílů délek výztuží v celé desce. 

 

 

 
 

4 OCHRANA NOSNÝCH SYSTÉMŮ PROTI NEPŘÍZNIVÝM 
VLIVŮM 

Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými 

rozměry konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí 

vrstvou.  

Protikorozní odolnost je zajištěna dostatečným krytím výztuže krycí vrstvou. 
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5 TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ 

5.1. Technologie betonáže 
 Ukládání betonu na staveništi bude probíhat pomocí čerpání betonu. Doprava na 

staveniště z betonárny bude zajišťována pomocí autodomíchávačů. 

Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorných vibrátorů. 

Požadavky na kvalitu prováděných prací jsou dány ČSN 73 24 00, zejména: 

• čl. 6 – Doprava betonové směsi: Doprava musí být taková, aby nedošlo k 

rozmísení či znehodnocení složek. 

• čl. 7 – Bednění a jeho podpěrné konstrukce: Bednění musí být navrženo ve 

výrobní dokumentaci a musí být dostatečně spolehlivé. Účinek zatížení nesmí 

způsobit taková přetvoření, která by způsobila větší odchylky geometrických 

parametrů. 

• čl. 8 – Betonářská výztuž: Na výztuž do betonu lze použít jen výztuž 

odpovídající příslušným normám a odpovídající požadavkům projektové 

dokumentace. Ocel pro výztuž musí být skladovaná odděleně dle druhů a 

velikosti prutů. Výztuž se musí uložit v poloze dle projektové dokumentace. 

• čl. 10 – Zpracování betonové směsi a postup betonování: Betonová směs musí 

být zpracována co možná nejdříve po zamíchání. Betonová směs musí být 

ukládána plynule v souvislých a co možná vodorovných vrstvách. Směs musí 

být ukládána tak, aby nedošlo k porušení či posunutí výztuže. Směs se nesmí 

volně házet či spouštět z výšky větší než 1,5 m. Pracovní spáry se provádějí dle 

projektové dokumentace. 

• čl. 11 – Ošetřování betonu: Během tuhnutí a tvrdnutí musí být beton udržován v 

normálních tepelně vlhkostních podmínkách. Čerstvý beton nesmí být vystaven  

nárazům a otřesům a dalším škodlivým účinkům po dobu min. 7 dní. K ochraně 

proti vysychání se používá zakrytí betonu. S vlhčením je třeba začít hned po 

ztvrdnutí betonu. 

• čl. 13 – Odbedňování a opravy vad betonových konstrukcí: Bednění musí být 

odstraňováno tak, aby nedošlo k poškození odbedňovaných ploch konstrukce i 

bednění a aby byl vyloučen vznik nepřípustných napětí. Odbedňovat lze ve 

lhůtách stanovených v projektové dokumentaci. 

• čl. 18 – Kontrola a přejímka hotové betonové konstrukce: Jakost povrchu se 

musí zkontrolovat co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po odbednění. 

Stanovení pevnosti betonu v konstrukci lze provádět buď na tělesech vyjmutých 

z konstrukce nebo nedestruktivní metodou. 

 

5.2.Bednění 

Pro bednění svislých konstrukcí bude použito rámové systémové bednění Maximo od 

firmy Peri, který disponuje velkoformátovými dílci. Bednění bude natřeno separačním 

nátěrem. Betonáž bude prováděna v jednom záběru. Následně bude probíhat betonáž 

žeber a světlíků. Návrh konkrétních 

bednících prvků bude proveden dodavatelem bednění s ohledem na tlak betonu na 

bednění. 

Výsledné rozměry ŽB konstrukcí se nesmějí lišit od rozměrů specifikovaných ve 

statickém výpočtu o více než 20 mm. 

Montáž i demontáž bednění musí být provedena v souladu s technologickým manuálem 

dodavatele bednění. Zejména je nutné zabezpečit bednění jako celek i jednotlivé jeho 

části proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. 
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Nosné bednění se nesní odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti pro 

přenos uvažovaných namáhání. Tato pevnost je stanovena jako 70 % konečné 

předepsané krychelné pevnosti a ověří se nedestruktivně pomocí Schmidtova kladívka. 

 

5.3.Armování 

Vyztužení konstrukce musí odpovídat údajům uvedeným na výkresech výztuže. 

Zejména je nutno kontrolovat: 

• druh oceli, 

• průměr jednotlivých prutů výztuže, 

• délky a tvary prutů výztuže, 

• počet prutů, 

• čistotu povrchu výztuže (mastnota či organické znečištění je nepřípustné, koroze 

povrchu výztuže není na závadu), 

• správné umístění míst stykování a nastavování prutů. 

Poloha jednotlivých prutů výztuže jakož i vzdálenosti mezi nimi se nesmějí lišit od 

hodnot předepsaných v projektové dokumentaci o více než 20 %, nejvýše však o 30 mm 

Pro veškerou výztuž musí být zajištěno krytí betonem v minimální tloušťce 25 mm 

(navrženo 30mm). K tomuto účelu budou použity certifikované distanční podložky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

ZÁVĚR 

Desku s trámovými prvky jsem vymodelovala v programu Scia Engineer a podle 

momentových obrazců, které mi vyšly, jsem nadimenzovala výztuž a narýsovala 

výkresy výztuže. Výsledkem diplomové práce je statický výpočet přiložený jako příloha 

P3 a výkresová část skládající se z výkresu tvaru stropu a výkresů výztuže desky 

přiložená jako příloha P2. 
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  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Ac…  Průřezová plocha betonu 

As… Průřezová plocha betonářské výztuže 

As,max…  Maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

s,min …Minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,req…  Nutná průřezová plocha betonářské výztuže 

b…  Šířka 

c…  Krytí výztuže betonem 

CRd,c…  Součinitel pro výpočet únosnosti ve smyku 

d …Účinná výška 

dg … průměr kameniva 

fbd…  Mezní napětí v soudržnosti 

Fc…  Tlaková síla f 

fcm … Pevnost betonu v tlaku – průměrná 

fcm(t) … Pevnost betonu v tlaku – průměrná v čase t 

fctd…  Návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

fctm…  Pevnost betonu v tahu – průměrná 

fyd…  Mez kluzu oceli – návrhová 

fyk…  Mez kluzu oceli – charakteristická 

gk…  Stálé zatížení – charakteristické    

lbd…  Návrhová kotevní délka 

lb,min…  Minimální kotevní délka 

lb,rqd…  Základní požadovaná kotevní délka 
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MEd … Návrhový moment od zatížení 

MRd…  Moment na mezi únosnosti 

mtD- … Dimenzační ohybový moment – směr tangenciální – spodní líc 

mtD+ … Dimenzační ohybový moment – směr tangenciální – horní líc 

mrD- … Dimenzační ohybový moment – směr radiální – spodní líc 

mrD+  Dimenzační ohybový moment – směr radiální – horní líc 

qk…  Nahodilé zatížení – charakteristické 

s…  Osová vzdálenost výztuže 

smax… Maximální osová vzdálenost výztuže 

t… Čas ve dnech 

VEd…  Návrhová posouvající síla 

VRd,c … Návrhová únosnost ve smyku u prvku bez smykové výztuže 

x…  Výška tlačené části betonu 

zc…  Rameno vnitřních sil 

α1 … Součinitel tvaru 

α2…  Součinitel krytí



 

α3…  Součinitel ovinutí 

α4…  Součinitel přivaření 

α5…  Součinitel kolmého tlaku 

α6…  Součinitel poměru stykování výztuže 

ßcc(t)…  Součinitel stáří betonu 

γ…  Objemová tíha 

εs… Poměrné přetvoření výztuže 

εyd … Poměrné přetvoření oceli 

λ…  Součinitel snižující tlačenou část betonu 

νmin…  Minimální hodnota smykové pevnosti 

ξ … Poměr pevnosti v soudržnosti betonářské výztuže 

σsd…  Návrhové napětí prutu 

Φ…  Průměr výztuže 
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