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Abstrakt 

Tato bakalářské práce se zabývá studií spolupůsobící šířky desky a jejím vlivem na návrh 

podélné výztuže. V úvodních kapitolách je popsána definice spolupůsobící šířky, jaké 

faktory ovlivňují její velikost a následně možnosti výpočtu její velikosti podle vybraných 

norem a studie Altana Aygara.  

Ve vzorovém příkladu je proveden výpočet podle uvedených norem s navržením 

potřebného množství podélné výztuže a následně jsou výsledky detailněji rozebrány.  

Ve druhé praktické části se tato práce zabývá možnostmi výpočtu spolupůsobící šířky ve 

statickém programu SCIA Engineer. Nejdříve jsou popsány metody zadávání T-trámů 

(žeber) v programu, poté jsou na zvolené konstrukci provedeny tři metody výpočtu pro 

návrh podélné výztuže T-trámů. Výsledkem je porovnání těchto metod na vliv velikosti 

spolupůsobící šířky a vnitřních sil pro návrh podélné výztuže.  

Klíčová slova 

T-trám, spolupůsobící šířka, vnitřní síly, podélná výztuž, zatěžovací plocha 

 

  



 

Abstract 

This bachelor thesis deals with the study of the effective flange width and its effect on the 

design of longitudinal reinforcement. In the introductory chapters, the definition of the 

effective flange width, what factors influence its size and then the possibilities of 

calculating its size according to selected standards and the study of Altan Aygar are 

described.  

In the example, the calculation according to these standards is performed with the design 

of the required amount of longitudinal reinforcement and then the results are discussed in 

more detail. 

In the second practical part, this thesis deals with the possibilities of calculating the 

effective flange width in the static program SCIA Engineer. First, the methods of entering 

T-beams (ribs) in the program are described, then three calculation methods for the design 

of longitudinal reinforcement of T-beams are performed on the selected structure. The 

result is a comparison of these methods on the effect of the magnitude of the effective 

flange width and internal forces for the design of longitudinal reinforcement. 

Klíčová slova 

T-beam, effective flange width, internal forces, longitudinal reinforcement, tributary area 
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1 Úvod 

S pojmem spolupůsobící šířka desky se potkáváme v každé konstrukci, kde dochází ke 

spolupůsobení trámu a desky. Díky tomuto spolupůsobení trámu a desky vzniká průřez 

nazývající se T-trám. Jak velkou částí bude deska spolupůsobit, a tedy i pomáhat 

v ohybové únosnosti průřezu záleží právě na velikosti spolupůsobící šířky. Typickým 

příkladem tohoto spojení je monolitická konstrukce, kde trámy (případně průvlaky) 

podepírají železobetonové stropní desky. I když se jedná ve statických výpočtech o velmi 

často vyskytující se pojem, tak v České republice o tomto tématu nejsou k dispozici skoro 

žádné podrobnější informace. Ve světě se určením velikosti spolupůsobící šířky odborné 

studie zabývají již od 2. pol. 20. stol. Jedním z cílů této bakalářské práce je vysvětlit 

pojem spolupůsobící šířka, jaký má význam při návrhu konstrukce a na jakých faktorech 

závisí její velikost. 

Ve světě existuje mnoho způsobů, podle kterých se spolupůsobící šířka navrhuje. 

Jednotlivé způsoby, a tedy i její navržené velikosti se liší podle národních norem daného 

státu. Dalším cílem této bakalářské práce je zjistit, jak se liší velikost spolupůsobící šířky, 

která je určena podle různých postupů návrhu a zjistit, jaký má výsledný vliv na potřebné 

množství podélné výztuže v trámu.  

Značná část této práce se zabývá studií možných způsobů návrhu podélné výztuže T-

trámu a vlivem metody výpočtu na velikost vnitřních sil a velikost nutné plochy podélné 

výztuže na vybrané konstrukci pomocí statického programu SCIA Engineer. Cílem této 

části je porovnání výsledků jednotlivých metod výpočtu a popis možností výpočtu 

spolupůsobící šířky ve zvoleném programu.  
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2 Spolupůsobící šířka desky  

V tomto tématu se budeme zabývat monolitickými železobetonovými deskami, které jsou 

podepřeny monolitickými trámy, případně průvlaky. Pro zajištění spolupůsobení desky a 

trámu je nutným předpokladem dostatečná smyková únosnost mezi stojinou (trámem) a 

přilehlými železobetonovými deskami, která je zajištěna vyztužením podélnou a příčnou 

výztuží.  

2.1 Definice pojmů 

Trám je prvek, který má rozpětí rovné nejméně trojnásobku celkové výšky průřezu. Jinak 

má být prvek považovaný za stěnový nosník. 

Deska je prvek, který má nejmenší rozměr plochy rovný nejméně 5násobku celkové 

tloušťky desky. 

V jednosměrně pnuté desce, která je podepřena trámy (Obr. 2.1), se přepokládá, že deska 

přenáší zatížení ve směru kolmém k nosným trámům a trámy dále přenášejí zatížení do 

svislých podpor. Při různých typech zatížení bude nad svislými podporami trámů působit 

záporný moment, zatímco v poli bude působit kladný moment. Díky monolitickému 

spojení trámu a desky budou tyto průřezy působit jako celek a společně budou odolávat 

ohybovému tlakovému napětí vyvolanému kladným ohybovým momentem. Výsledkem 

je průřez ve tvaru T-trámu (viz trám AB na Obr. 2.1), namísto obdélníkového průřezu.   

Vnitřní nosníky, které mají desky na obou stranách, se označují jako T trámy, krajní 

nosníky, které mají desku jen na své jedné straně, jako L-trámy (viz trám CD na Obr. 

2.1). Spolupůsobící šířka desky se také někdy nazývá pásnice (příruba) T-průřezu, 

vystupující část průřezu pod deskou se nazývá stojina.  

Na Obr. 2.2 jsou na příčném řezu monolitické konstrukce tvořící železobetonovou desku 

podepřenou trámy zobrazeny parametry definující T-trám. 

Trám je prvek, který má rozpětí rovné nejméně trojnásobku celkové výšky průřezu. Jinak 

má být prvek považovaný za stěnový nosník. 



12 

Deska je prvek, který má nejmenší rozměr plochy rovný nejméně 5násobku celkové 

tloušťky desky.  

 

 

Obr. 2.1: T-trámy v jednosměrně pnuté desce [1] 

 

 

Obr. 2.2: Parametry definující T-trám  
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Obr. 2.3: Síly působící na symetrickou polovinu T-trámu [1] 

Na Obr. 2.3 jsou zobrazeny síly působící na symetrickou polovinu prostě podepřeného T-

trámu. V přírubě nad podporami nejsou žádná tlaková namáhání z důvodu nulového 

momentu. Naopak uprostřed rozpětí T-trámu se nachází ohybové tlakové napětí po celé 

šířce příruby. Tento přírůstek napětí způsobuje vodorovné smykové napětí na rozhraní 

pásnice a příruby. Tomuto jevu se říká „smykové ochabnutí“ uvnitř trámu. Tento jev 

způsobuje to, že největší napětí se nachází u pásnice a směrem dál se napětí snižuje. 

Pro sérii rovnoběžných trámů je velikost tlakového ohybového napětí znázorněna na Obr. 

2.4. Zde vidíme, že maximální tlakové napětí se vzniká nad stojinou, zatímco se zvětšující 

se vzdáleností od ní klesá.  

 

Obr. 2.4: Rozložení tlakového ohybového napětí po šířce desky [1]  
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Vzhledem ke skutečnému rozložení napětí v T-trámu je přesné stanovení spolupůsobící 

šířky desky pro praktické inženýrské výpočty příliš časově náročné. Proto se pro 

stanovení spolupůsobící šířky používají empirické vzorce; dle národních norem. Zde je 

skutečné rozložení napětí nahrazeno idealizovanou ekvivalentní plochou obrazce s 

lineárním rovnoměrným rozložením napětí, které vyvodí na T-trámu stejné silové účinky 

jako skutečné napětí. Šířka oblasti, na které působí toto ekvivalentní rovnoměrné 

obdélníkové napětí, se nazývá efektivní nebo též spolupůsobící šířka desky – beff. Toto 

nahrazení napětí z Obr. 2.4 vidíme na Obr. 2.5.  

 

Obr. 2.5: Rovnoměrné rozložení napětí, "efektivní (spolupůsobící) šířka desky" [2] 

2.2 Předchozí studie spolupůsobící šířky desky 

Teoretické odvození spolupůsobící šířky je sepsáno v knize Theory of elasticity od 

Timoshenko [3] strana 171 až 177. Problém byl řešen pomocí teorie pružnosti podle 

principu minimální energie.  

V naprosté většině předchozích studií byla použita teorie lomenic. Analýzy byly založeny 

na kritériu napětí, nebo zohlednění průhybu. Brendel [4] zkoumal spolupůsobící šířku na 

základě kritéria napětí. Naproti tomu Fraser a Hall [5] provedli svoji studii na základě 

úvah o průhybu. Podobnou analýzu provedl také Pecknold [6] pomocí metody náhradních 

rámů.  

Později Loo a Sutandi [7] odvodili empirické návrhové vzorce pro stanovení 

spolupůsobící šířky desky na prostě podepřeném T-trámu pomocí použití statistických 

prostředků na základě metody konečných prvků.  
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Podobný přístup použili v nedávné době také Utku a Aygar [2], kteří odvodili návrhové 

vzorce pomocí trojrozměrné metody konečných prvků. Touto studií se bude zabývat také 

tato práce v kapitole 4. 

K. Ciesielczyk, M. Szumigała and J. Ścigałło [8] provedli numerickou analýzu, ve které 

se zabývali vlivem tloušťky desky na spolupůsobící šířku beef. Viz kapitola 5. 
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3 Výpočet spolupůsobící šířky desky podle 

světových norem 

3.1 Koncept zjednodušení výpočtu spolupůsobící šířky desky 

Spolupůsobící šířku desky (rozložení napětí v T-trámu) ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi 

tyto faktory patří: typ zatížení (rovnoměrné, soustředěné – vliv zatížení na beff je 

znázorněn na Obr. 3.2), typ podpor, rozměry podpírající stojiny, rozměry desky, rozpětí 

trámů. Vzhledem k mnoha ovlivňujícím faktorům je správné určení spolupůsobící šířky 

desky poměrně složitý problém, kterému se odborná veřejnost věnuje po několik 

desetiletí. Z tohoto důvodu se národní normy snaží co nejvíce návrhovými empirickými 

vzorci určit co nejpřesněji a nejjednodušeji správnou efektivní šířku beff. Toho lze docílit 

za předpokladu přímé úměrnosti napětí na vzdálenosti od neutrální osy. Díky tomu 

můžeme použít jednoduché vzorce pro ohyb a určit extrémní napětí σmax betonu v horních 

vláknech a určit celkovou tlakovou sílu. 

Spolupůsobící šířka je obecně funkcí podélného napětí na horním povrchu příruby. Lze 

ji tedy získat integrací přesně vypočteného podélného napětí na horním povrchu příruby 

a vydělením maximální hodnotou napětí: 

beff = 
∫ 𝜎(𝑥) 𝑑𝑥

𝑏
0

𝜎max (𝑥)
 

kde b je celková šířka příruby (od polovin rozpětí mezi trámy sousedních polí); 𝜎(𝑥) = 

podélné normálové napětí; 𝜎max (x) = maximální hodnota normálového napětí 

 Napětí na T-trámu pro koncepci určení beff je znázorněno na obr. 3.1.  
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V dnešní době se stále doporučuje k výpočtu efektivní šířky používat předpisové 

empirické vzorce, i když jejich přesnost může být pouze velmi přibližná. Normy se 

dokonce liší v parametrech, které používají pro výpočet beff. Mezi tyto parametry patří: 

tloušťka stojiny, tloušťka desky, světlá vzdálenost mezi trámy a vzdálenost mezi 

nulovými hodnotami momentu na trámech – inflexními body, které uvažují spojitost 

nosníků. Výpočet beff podle světových norem, jako jsou: americká ACI, ČSN EN 1992-

1-1 – aktuální norma pro Českou republiku (zkrácené označovaná jako Eurokód 2), 

předchozí česká národní norma ČSN 73 1201, turecká norma TS 500, britská norma BS-

8110, bude v této bakalářské práci představen a následně na vzorovém příkladu bude 

proveden výpočet konkrétní beff s porovnáním výsledků jednotlivých norem.  

 

Obr. 3.1: Tlakové napětí na T-trámu [9]  
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Obr. 3.2: Tvar beff v závislosti na typu zatížení [10] 

3.2 ČSN EN 1992-1-1 

Základní pravidla pro výpočet dle evropské normy ČSN EN 1992-1-1 [11] jsou: 

Spolupůsobící šířka desky T průřezů, na kterých je možno uvažovat rovnoměrně 

rozdělené napětí, závisí na rozměrech stojiny, deskové příruby, typu zatížení, rozpětí, 

podmínkách uložení a na příčné výztuži 

Spolupůsobící šířka desky závisí na vzdálenosti l0 mezi body nulových momentů, které 

lze stanovit z Obr. 3.3 

 

Obr. 3.3: Definice l0 pro výpočet spolupůsobící šířky desky [11] 

Délka převislého konce nosníku l3 má být menší než polovina přilehlého pole a poměr 

rozpětí sousedních polí má být v rozmezí 2/3 a 1,5. 
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Pro konstrukci, kde není nutná absolutní přesnost, můžeme uvažovat konstantní beff po 

celé délce trámu. 

Spolupůsobící šířku desky beff pro nosník T průřezu nebo L průřezu lze stanovit ze 

vztahů: 

beff = Σ beff,i + bw ≤ b         (3.1) 

kde 

beef,i = 0,2bi + 0,1 l0 ≤ 0,2 l0          (3.2)  

a 

beff,i ≤ bi           (3.3)

 

 

Obr. 3.4:Parametry pro spolupůsobící šířku desky [11] 
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3.3 ČSN 73 1201 

Československá norma 73 1201 [12] již není platná, byla schválena 11.8.1986 a později 

ji nahradila norma ČSN EN 1992 [11]. Uvádí následující pravidla: 

U deskových trámů, u nichž se uvažuje spolupůsobení tlačené desky se stěnou trámů, se 

spolupůsobící šířka desky bd měřená od líce stěn trámů (obr. 3.5) stanoví jako nejmenší z 

hodnot:  

bd = x1 × hm,          ( 3.4) 

bd = x2 × l,          ( 3.5) 

bd = 0,5 × ls,           ( 3.6) 

kde hm je průměrná tloušťka desky v oblasti spolupůsobící šířky, 

l je rozpětí trámu 

ls je vzdálenost od líců trámů (mezi trámy), popřípadě dvojnásobek vyložení desky lsc od 

líce trámu 

x1 je součinitel, který má hodnotu: 

• U desky mezi dvěma trámy: x1 = 6 

• U desky konzolovitě vyložené: x1 = 4 

x2 je součinitel, který má hodnotu: 

• U prostých nosníků: x2 = 0,17 

• U spojitých nosníků: v krajních polích x2 = 0,13 

• Ve vnitřních polích x2 = 0,10 

Působí-li v poli pouze jedno osamělé břemeno, jehož normová hodnota je větší než součet 

všech ostatních normových zatížení působících na trám, zmenší se spolupůsobící šířka bd 

stanovená dle vztahů 2.4 až 2.6 o 20 %. 

U desek tenčích, než 0,05násobek celkové výšky průřezu se nepočítá se spolupůsobením 

desky.  
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Obr. 3.5:Šířka desky spolupůsobící se stěnou trámu. 

3.4 TS 500 

Turecká národní norma TS 500 [13] je do přehledu zahrnuta z toho důvodu, že se na ni 

odkazuje jedna z dále citovaných významných studií věnované řešené problematice. 

Spolupůsobící šířka desky se vypočítá dle vztahů: 

Symetrický průřez (T-trám): 

b = bw + 0,2 × lp         ( 3.7) 

Nesymetrický průřez (L-trám): 

b = b1 + 0,1 × lp         ( 3.8) 

Přesahující příruba na každé straně za stojinou nesmí překročit 6násobek tloušťky 

příruby, nebo polovinu světlé vzdálenosti mezi trámy. Parametr lp slouží k určení 

vzdálenosti mezi nulovými momenty na trámu. Parametr l je délka rozpětí trámu. Pokud 

není nutná absolutní přesnost, lze parametr lp brát takto:  

• lp = 1,0 × l (prostý nosník);  

• lp = 0,8 × l (krajní pole spojitého nosníku) 

• lp = 0,6 × l (vnitřní pole spojitého nosníku) 

• lp = 1,5 × l (vykonzolovaný nosník) 
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Obrázek 3.6:Parametry T-trámu dle TS 500 

3.5 ACI Building code 

Americká národní norma ACI 318-14 [14] používá pro stanovení spolupůsobící šířky 

následující pravidla: 

Stojina s přírubou musí být v T průřezu monoliticky spojeny, či jinak efektivně 

propojeny. 

Šířka příruby podílející se na spolupůsobení nesmí přesáhnout na každé straně pásnice 

1/8 délky rozpětí trámu (dle normy ACI 318-14, dříve dle ACI 318-11 šířka příruby 

nesměla přesáhnout ¼ rozpětí trámu) a zároveň účinná délka příruby na každé straně 

pásnice nesmí přesáhnout: 

• a) 8x tloušťku desky 

• b) 0,5násobek světlé vzdálenosti 

U trámů, které mají desku pouze na jedné straně (krajní trám) nesmí účinná délka příruby 

přesáhnout: 

• a) 1/12 délky rozpětí trámu 

• b) 6násobek tloušťky desky 

• c) Polovinu světlé vzdálenosti k dalšímu trámu 

Izolované nosníky musí mít tloušťku příruby minimálně polovinu šířky stojiny a účinnou 

šířku příruby nejvýše čtyřnásobku šířky stojiny. 
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Účinná šířka příruby se stanoví dle Tab. 3.3.1: 

Tab. 3.3.1:Stanovení beff 
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4 Studie velikosti spolupůsobící šířky desky 

od Altana Aygara 

4.1 Úvod 

Altan Aygar se v rámci své diplomové práce zpracované na technické univerzitě 

v turecké Ankaře v roce 1999 zabýval přesným stanovením spolupůsobící šířky desky. 

Nejdříve si stanovil počáteční podmínky, pro které bude spolupůsobící šířku řešit. Jedná 

se o spojitý T-trám, který je zatížen 3 způsoby, viz Obr. 4.2. Pomocí metody konečných 

prvků ve 3D v programu SAP90 následně spočítal tlakové napětí v horních vláknech po 

délce trámu. Poté spočítal výslednou plochu křivky napětí ze zatěžovací šířky T-trámu. 

Tato plocha nám určuje hodnotu celkové tlakové síly podílející se na určení spolupůsobící 

šířky příruby. Tuto plochu nahradíme obdélníkovým tvarem, jehož plocha bude stejná 

jako spočtená plocha pod křivkou. Výška obdélníku bude mít hodnotu maximálního 

napětí nad stojinou, délka bude správná šířka spolupůsobící šířky desky. 

Ze spočtených výsledků následně Aygar pomocí metody lineární regrese a programu 

SPSS (Statistical Package for The Social Sciences) vytvořil empirické vzorce pro tři 

druhy zatížení, které lze použít pro výpočet spolupůsobící šířky. Nakonec ze stanovených 

vzorců spočítal pro všechny způsoby zatížení a různé kombinace rozměrů trámů 

spolupůsobící šířku a její hodnoty porovnal s normami z různých států. V následujících 

kapitolách bude detailněji vysvětlen postup stanovení daných empirických vzorců.   
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4.2 Přesné stanovení spolupůsobící šířky 

Jak bylo řečeno, pro přesné stanovení spolupůsobící šířky Aygar použil metodu 

konečných prvků (MKP).  MKP je numerická metoda, která vznikla cca v polovině 50. 

let minulého století. Jejímu dalšímu rozvoji výrazně přispíval rozvoj výpočetní techniky. 

Základním stavebním kamenem je prvek konečných rozměrů. Tato metoda vyžaduje 

rozdělení řešené oblasti na konečný počet podoblastí - prvků. Je tedy třeba na modelu 

tělesa vytvořit síť konečných prvků. Hustota a topologie prvků sítě zásadně ovlivňuje 

kvalitu výsledků a potřebnou kapacitu pro řešení. Čím detailnější je síť MKP tím se 

zvětšují nároky na hardware a časová náročnost. Tato metoda je v současnosti 

nejvhodnějším nástrojem pro analýzu napětí, posunů či deformací v konstrukčních 

systémech. 

Aygar ve své práci prováděl analýzy na objemových konečných prvcích. 

 

Obr. 4.1: Model pro výpočet MKP [2] 
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4.2.1 Zkoumané případy 

Aygar se snažil ve své práci objasnit vliv různých faktorů na výslednou spolupůsobící 

šířku. Z dostupných informací z odborné literatury je známo, že spolupůsobící šířku 

příruby ovlivňují zejména rozměry průřezu, délka rozpětí trámu a rozteč mezi pásnicemi. 

Tyto parametry stanovil jako nezávisle proměnné.  

Dalším parametrem je typ zatížení konstrukce. Aygarova studie se zabývala třemi typy 

zatížení: (a) rovnoměrné spojité, (b) bodová síla uprostřed nosníku, (c) bodové síly ve 

třetině rozpětí nosníku. Na Obr. 4.2 již vidíme diskretizaci (rozdělení konstrukce na části) 

pro výpočet metodou konečných prvků použitou pro jednotlivé typy zatížení.  

 

Obr. 4.2: Tři typy zatížení T-trámu; modelována byla symetrická čtvrtina nosníku o dvou polích [2] 
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Tloušťka desky je zvolena pro všechny T-trámy stejná, a to 120 mm. Pomocí kombinace 

poměrů rozměru průřezu je možno statisticky následně určit, jaký parametr má na určení 

spolupůsobící šířky důležitost. Poměry rozměrů průřezu jsou v Tabulka 4.1, 

kde S/L je poměr rozteče stojin k délce rozpětí T-trámu; L/D je poměr délky rozpětí k 

celkové výšce průřezu; bw/D je poměr šířky stojiny k celkové výšce průřezu; h/D je poměr 

tloušťky desky (120 mm) k celkové výšce průřezu. 

Tabulka 4.1: Poměry rozměrů průřezu použité ve výpočtu. [2] 

 

Celkově se počítalo 34 = 81 T-trámů pro 3 různá zatížení = 243 výsledků výpočtu 

metodou konečných prvků.  

4.2.2 Parametry modelů 

Studie byla řešena na spojitém trámu o dvou polích. Vzhledem k časové náročnosti 

výpočtu vždy u výpočtu MKP probíhá snaha o co největší zjednodušení modelu. 

Vzhledem k dvojité symetrii – spojitý T-trám o dvou stejně dlouhých polích, rozteč mezi 

stojinami je na obou stranách stejná, bylo možno pro výpočet použít pouze ¼ modelu. 

Výpočet probíhal s jedním polem, kde spojitost byla nahrazena podporou s volností ve 

směru osy y a T-průřez byl rozdělen na polovinu podle svislé osy z. 

Pro výpočet byl použit modul pružnosti pro beton 30 GPa. Poissonův součinitel pro beton 

byl 0,2. Totální intenzita zatížení je 20kN/m2 – zatížení rozpočítané na celou zatěžovací 

plochu trámu. Vlastní tíha se neuvažovala.  
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4.2.3 Numerická metoda výpočtu 

Výstupem výpočtu metody konečných prvků ve 3D je průměrné napětí v uzlech každého 

prvku. Do výpočtu spolupůsobící šířky se použije extrémní tlakové napětí v horních 

vláknech každého prvku podél šířky T-průřezu. Výslednou plochu napětí pod křivkou lze 

nahradit rovnoměrným obdélníkovým napětím o stejné ploše. Plochu pod křivkou, která 

je rozdělena na jednotlivé díly (viz Obr. 4.3) lze spočítat lichoběžníkovým a 

Simpsonovým pravidlem (toto pravidlo je založeno na principu proložení bodů funkce 

kvadratickou funkcí). Výpočet plochy viz Obr. 4.4. 

 

Obr. 4.3:Plocha napětí [2] 

 

Obr. 4.4:Výpočet plochy napětí [2] 

Spolupůsobící šířka se tedy vypočítá:  

beff = 2 × (A / σymax)          ( 4.1) 
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Obrázek 4.5: Výsledná šířka beff [2] 

4.3 Vzorce pro výpočet spolupůsobící šířky 

Díky statistické metodě lineární regresní analýzy a programu SPSS mohly být 

z dostupných výsledků pro 81 různých rozměrů trámů a tři odlišná zatížení (celkem tedy 

243 vypočítaných spolupůsobící šířek), stanoveny empirické vzorce pro výpočet 

spolupůsobící šířky pro zmíněné tři druhy zatížení.  

Rovnoměrné spojité zatížení: 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑆
 = 0,9450 – 0,4630 × 

𝑆

𝐿
 + 0,0016 × 

𝐿

𝐷
 + 0,0222 × 

𝐵𝑤

𝐷
 + 0,1810 × 

ℎ

𝐷
  ( 4.2) 

Bodová síla uprostřed rozpětí trámu: 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑆
 = 0,6310 – 0,9560 × 

𝑆

𝐿
 + 0,0090 × 

𝐿

𝐷
 + 0,0852 × 

𝐵𝑤

𝐷
 + 0,3440 × 

ℎ

𝐷
  ( 4.3) 

Bodové síly ve třetinách rozpětí trámu: 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑆
 = 0,7500 – 0,7780 × 

𝑆

𝐿
 + 0,0069 × 

𝐿

𝐷
 + 0,0704 × 

𝐵𝑤

𝐷
 + 0,2700 × 

ℎ

𝐷
  ( 4.4) 
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4.4 Porovnání výsledků s normami 

 

Obr. 4.6: Porovnání výsledků ze studie s výsledky vypočítanými z národních norem [2] 
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Na Obr. 4.6 vidíme porovnání výsledků z této studie s výsledky národních norem, jako 

jsou: Eurokód, americká norma ACI a turecká norma TS 500. Grafy (a) až (c) jsou 

seřazeny podle délky rozpětí trámu od nejmenších po největší.  

Legenda v grafu:  

• U.D.L. = rovnoměrné spojité zatížení 

• C.L.M. = koncentrované napětí uprostřed rozpětí trámu 

• C.L.T.P. = koncentrované napětí ve třetinách rozpětí trámu 

Z porovnání výsledků lze vypozorovat několik věcí: 

• Pokud je rozteč stojin S/L malá, tak výsledky z norem jsou nadhodnocené pro 

všechny typy zatížení. 

• Pro koncentrované zatížení a pro větší rozteče stojin S/L jsou výsledky z norem 

realistické nebo mírně podhodnocené.  

• Pro rovnoměrně spojité zatížení při vyšších roztečích stojin S/L jsou výsledky 

podle norem podhodnocené. 

• Nejmenší hodnota beff je vypočítaná z koncentrovaného zatížení ve středu rozpětí 

trámu.  

• Největší hodnota beff se vyskytuje u rovnoměrně spojitého zatížení, kde se velmi 

přibližuje rozteči stojin (zatěžovací šířce). 
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5 Vliv tloušťky desky na beff 

Touto studií se zabývala Katarzyna Ciesielczyk [8]. Studie je zaměřena na zjištění vlivu 

tloušťky desky na spolupůsobící šířku desky pomocí metody konečných prvků 

v programu Abaqus CEA software. Uvažovány byly lineární i nelineární materiálové 

modely. Konstrukci tvořily dva krajní trámy a jeden trám uprostřed s deskou viz Obr. 5.1.  

 

Obr. 5.1: Konstrukce použitá pro studii; [8] 

Zatížení je rozloženo na celý horní povrch desky.  Pro výpočet byly použity dva 

materiálové modely: elastický model betonu (beton) a plastický model betonu s elasticko-

plastickým modelem výztuže (železobeton). Základní vlastnosti materiálů použitých ve 

výpočtu viz Tabulka 5.1. Výztuž byla modelována jako ocelové pruty vložené do betonu. 

Pracovní diagramy betonu a oceli jsou uvedeny na Obr. 5.2. Hodnota tahové pevnosti 

betonu, při které vzniknou trhliny, byla stanovena na 1,76 MPa. 

Tabulka 5.1: Základní parametry materiálu; [8] 
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Obr. 5.2:Použité pracovní diagramy, a) beton; b) ocel; [8] 

Rozměry trámu byly ponechány konstantní: bw = 0,4 m; h = 0,8 m; výztuž v trámu také 

konstantní: 

• Spodní povrh trámu: 4ø20 

• Horní povrch trámu: konstrukční výztuž po celé délce: 2ø12 

• Horní povrch trámu: nosná výztuž přidaná nad podporou: 7ø20 

Ostatní rozměry viz Tabulka 5.2, kde bp je rozpětí desky (mezi trámy), lb je rozpětí trámu, 

hf je tloušťka desky.   

Tabulka 5.2: Rozměry použité ve výpočtu; [8] 

 

Pro zjištění beff byl proveden výpočet rozložení napětí v průřezu trámu odpovídajícímu 

nejvyššímu ohybovému momentu a v desce, která byla monoliticky spojená s trámem, 

aby docházelo k zajištění spolupůsobení. Příklad rozložení napětí po výšce v průřezu pro 

případ 1 z Tabulka 5.2 je na prostředním trámu uprostřed jeho rozpětí uveden na obr. 5.3.  
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Obr. 5.3: Rozložení napětí po výšce průřezu [8] 

Rozložení tlakového napětí po délce rozpětí desky je zobrazeno na obr. 5.4. 

 

 Obr. 5.4: Tlakové napětí ve směru rozpětí desky. [8]  

Výsledky numerické analýzy všech osmi průřezů z Tabulka 5.2 jsou uvedeny viz Tabulka 

5.3. V tabulce vidíme porovnání jak pro plastické, tak i pro elastické materiálové modely. 

Výsledná beff je porovnána s výsledky dle aktuálně platné normy Eurokód 2.  
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Tabulka 5.3:Výsledné hodnoty beff [8] 

 

Z výsledků je patrné, že pro malé tloušťky desky – případ 2 a 3 (tloušťka desky 8 cm resp. 

12 cm) je rozdíl oproti výpočtu z EN 2 velmi výrazný. Pokud bychom neuvažovali vliv 

tloušťky desky pro výpočet beff, došlo by v těchto případech k velmi výraznému 

nadhodnocení únosnosti T průřezu. Pro obvyklé tloušťky desky je však rozdíl výsledků 

přijatelný. 
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6 Posouzení únosnosti T průřezu 

Díky spolupůsobící šířce beff se zvětší rameno vnitřních sil – zvětší se i moment únosnosti 

T průřezu oproti obdélníkovému průřezu. Při působení záporných momentů nad vnitřními 

podporami je deska tažená – uvažujeme obdélníkový průřez se šířkou bw.  

V poli rozlišujeme 2 možné případy: 1) Neutrální osa prochází deskou; 2) neutrální osa 

prochází trámem, viz Obr. 6.1 

 

Obr. 6.1:Tlačené zóny namáhaného T průřezu; [1] 

6.1 Neutrální osa prochází deskou 

Při posouzení T průřezu, u kterého neutrální osa prochází deskou, postupujeme obdobně 

jako u obdélníkového průřezu, ale zatěžovací šířku b nahradíme spolupůsobící beff.  
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Postup výpočtu:  

1) Určíme účinnou výšku průřezu d 

2) Výška tlačená oblasti x = 
𝐴𝑠1 ×𝑓𝑦𝑑

𝑏𝑒𝑓𝑓 × λ × η × 𝑓𝑐𝑑     
=  

𝐴𝑠1 ×𝑓𝑦𝑑

𝑏𝑒𝑓𝑓 × 0,8 × 𝑓𝑐𝑑     
; vychází 

z podmínky rovnováhy sil Fs = Fcc za předpokladu, že napětí ve veškeré výztuži 

je na mezi kluzu  

3) Kontrola předpokladu, že neutrální osa prochází deskou: λ × x ≤ hd  

 (λ pro fck ≤ 50 MPa; λ = 0,8, η = 1,0) 

4) ξ = 
𝑥

𝑑
 ≤ 0,617 a zároveň ξ ≤ 0,45 (doporučená hodnota) 

5) rameno vnitřních sil z = d – 0,4 × x 

6) MRd = As × fyd × z ≥ MEd 

 

 Obr. 6.2: Napětí v průřezu [15] 

6.2 Neutrální osa prochází stojinou 

Pokud předpoklad nevyhoví a neutrální osa prochází stojinou průřezu, hodnota tlačené 

oblasti x se stanoví ze vztahu (viz Obr. 6.3) 

(beff – bw) × hf × η × fcd + bw × λ × x × η × fcd = As × fyd         (6.1) 

Následně překontrolujeme předpoklad využití výztuže σs = fyd; ξ ≤ ξbal,1 

Vyčíslíme ramena vnitřních sil: zc1 = d – 0,5 × hf; zc2 = d – 0,5 × λ × x     (6.2) 

Moment únosnosti MRd = (beff – bw) × hf × fcd × zc1 + + bw × λ × x × fcd × zc2     (6.3)  

Kontrola: MEd ≤ MRd  
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 Obr. 6.3: Neutrální osa prochází stojinou průřezu [16] 

  

7 Smyk mezi horní přírubou a stojinou 

Při návrhu T průřezu je nutné posoudit únosnost ve smyku mezi stojinou a přírubami. 

Smykovou únosnost lze vypočítat pomocí soustavy tlakových diagonál s táhly 

z betonářské výztuže.  

 

Obr. 7.1: Posouzení smyku mezi horní přírubou a stojinou [15] 
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Pro návrh smykové únosnosti si určíme podélné smykové napětí ve styku mezi stojinou 

a deskou jako:  

VEd = ΔFd / (hf × Δx)         ( 7.1) 

kde: 

Δ Fd je změna normálové síly v přírubě na délce Δx, 

hf je tloušťka příruby v místě napojení na stojin, 

Δx je uvažovaná délka pro stanovení změny podélné síly, 

Při posouzení tlačeného pásu lze změnu normálové síly stanovit jako: 

Δ Fd = 
∆𝑀𝐸𝑑

𝑧
×

𝐴𝑐𝑎

𝐴𝑐𝑐
 = 

𝑀𝑒𝑑

𝑧
×

𝑏𝑎

𝑏𝑒𝑓𝑓
       ( 7.2) 

kde: 

z je rameno vnitřních sil, 

Aca je plocha tlačené příruby za vyšetřovaným řezem, 

Acc je celková plocha tlačené části průřezu, 

ba je šířka tlačené příruby za vyšetřovaným řezem, 

beff je spolupůsobící šířka desky – celková šířka tlačené příruby průřezu, 

Při posouzení taženého pásu lze změnu normálové síly stanovit podle vztahu:  

Δ Fd = 
∆𝑀𝑒𝑑

𝑧
×

𝐴𝑠𝑎

𝐴𝑠
         ( 7.3) 

kde: 

Asa je plocha tažené výztuže za vyšetřovaným řezem, 

As je celková plocha tažené výztuže v taženém pásu,  

Délka ∆𝑥 se volí podle průběhu posouvajících sil. Její velikost má být podle ČSN EN 

1992-1-1 maximálně polovina vzdálenosti mezi průřezy s nulovým a maximálním 

ohybovým momentem nebo vzdálenost mezi působícími osamělými břemeny. 

Plochu příčné betonářské výztuže spočítáme jako: 

Asf = 
𝑉𝑒𝑑 × ℎ𝑓 × 𝑠𝑓

𝑓𝑦𝑑 × 𝑐𝑜𝑡𝜃𝑓
         ( 7.4) 
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kde: 

sf je vzdálenost prutů příčné výztuže, 

Θf je úhel tlakových diagonál v přírubě, 

Aby se zabránilo rozdrcení tlakových diagonál v přírubě, je tlakové napětí omezeno na 

hodnotu:  

Ved ≤ 𝜈 × fcd × sin𝜃𝑓 × cos 𝜃𝑓;  

kde 𝜈 je redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem: 

𝜈 = 0,6 × [1 - 
𝑓𝑐𝑘

250
]         ( 7.5) 

Doporučené hodnoty jsou:  

1,0 ≤ cot 𝜃𝑓 ≤ 2,0 pro tlačené příruby (45° ≥ 𝜃𝑓 ≥ 26,5°) 

1,0 ≤ cot 𝜃𝑓 ≤ 1,25 pro tažené příruby (45° ≥ 𝜃𝑓 ≥ 38,6°) 

𝜈 = 0,6 × (1 – fck/250), fck v MPa 

V této kapitole jsem použil zdroje: [15], [16], [17]  
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8 Praktická úloha 1: Porovnání norem a 

vztahů Altana Aygara 

V této kapitole je uveden vlastní komplexní příklad autora práce rozšiřující předcházející 

studii Altana Aygara. 

V první části bude proveden výpočet spolupůsobící šířky spojitého T-trámu o třech polích 

a prostého nosníku. Cílem je zjistit vliv spojitosti T-trámu na velikost beff a porovnat 

výsledky s předpisy, které se spojitostí T-trámu neuvažují. Bude provedeno porovnání 

vypočítané beff v závislosti na l0 (vzdálenosti nulových momentů) na spojitém T-trámu o 

třech polích, přičemž hodnota l0 bude stanovena jak podle norem ČSN EN 1992-1-1 a TS 

500 uvažujících se spojitostí nosníku, tak podle diagramu momentů.  

Ve druhé části je dle norem ČSN EN 1992-1-1, ACI a TS 500 proveden návrh ohybové 

výztuže na prostě podepřeném T-trámu a vzájemné porovnání nutné ohybové výztuže. 

Uvažované parametry jsou vypočítávány dle norem: ČSN EN 2 1992-1-1, ČSN 73 1201, 

TS 500, ACI a dle vztahů odvozených Altanem Aygarem.  

8.1 Parametry příkladu 

V příkladu budu porovnávat výsledky beff pro tři typy působení trámů. Budu uvažovat 

prostý nosník, vnější a vnitřní pole spojitého nosníku o třech polích. Jako základní schéma 

slouží Obr. 8.1, přičemž pro případ spojitého nosníku se budou uvažovat tři identická pole 

trámů spojená za sebou. Jedná se o kancelářské prostory.  

Rozměry desky a trámu: 

Jednosměrně pnutá spojitá deska na rozpětí 3750 mm: 

hd = (
1

35
 až 

1

30
) × L = (

1

35
 až 

1

30
) × 3750 = 107,2 až 125 – navrhuji hd = 120 mm 

Stropní průvlaky:  

hp = = (
1

12
 až 

1

8
) × L = (

1

12
 až 

1

8
) × 5 000 = 417 až 625 mm – navrhuji hp = 550 mm 
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b = (0,5 až 0,4) × h = (0,5 až 0,4) × 550 = 275 až 220 mm – navrhuji b = 250 mm 

 

Obr. 8.1:Schéma příkladu 

Výpočty beff podle norem 

8.1.1 ČSN EN 1992-1-1 

Výpočet dle vztahu: 2.1 až 2.3 a podle obr. 2.3, 2.4 

Prostý nosník (1 pole) 

b1 = b2 = 1,750 m 

l0 = l = 5 m 

beff,1 = beff,2 = 0,2 × bi + 0,1 × l0 = 0,2 × 1,75 + 0,1 × 5 = 0,85 m ≤ 0,2 × l0 = 1 m;  

beff = 2 × beff,1 + bw = 2 × 0,85 + 0,25 = 1,95 m ≤ b = 3,75 m  

Spojitý nosník (3 pole) 

 b1 = b2 = 1,750 m 

Krajní pole: l0 = 0,85 × l = 0,85 × 5 = 4,25 m (dle Scii 4 m) 

Vnitřní pole: l0 = 0,7 × l = 0,7 × 5 = 3,5 m (Dle Scii 2,25 m) 
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beff krajní pole: 2 × beff,1 + bw = 2 × (0,2 × 1,75 + 0,1 × 4,25) + 0,25 = 1,8 m  

beff vnitřní pole: 2 × beff,1 + bw = 2 × (0,2 × 1,75 + 0,1 × 3,5) + 0,25 = 1,65 m 

8.1.2 ČSN 73 1201 

Výpočet dle vztahů 2.4 až 2.6 

Prostý nosník (1 pole) 

Nejmenší z hodnot:  

2.4: bd = x1 × hm = 6 × 0,12 = 0,72 m 

2.5: bd = x2 × l = 0,17 × 5 = 0,85 m 

2.6: bd = 0,5 × ls = 0,5 × 3,5 = 1,75 m 

beff = 2 × bd + bw = 2 × 0,72 + 0,25 = 1,69 m 

Spojitý nosník (3 pole) 

Krajní pole:  

2.4: bd = x1 × hm = 6 × 0,12 = 0,72 m 

2.5: bd = x2 × l = 0,13 × 5 = 0,65 m 

2.6: bd = 0,5 × ls = 0,5 × 3,5 = 1,75 m 

beff = 2 × bd + bw = 2 × 0,65 + 0,25 = 1,55 m 

vnitřní pole: 

2.4: bd = x1 × hm = 6 × 0,12 = 0,72 m 

2.5: bd = x2 × l = 0,1 × 5 = 0,50 m 

2.6: bd = 0,5 × ls = 0,5 × 3,5 = 1,75 m 

beff = 2 × bd + bw = 2 × 0,50 + 0,25 = 1,25 m 
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8.1.3 TS 500 

Dle vztahu 2.7: 

b = bw + 0,2 × lp 

Prostý nosník 

 beff = 0,25 + 0,2 × 5 = 1,25 m 

Spojitý nosník (3 pole) 

Krajní pole: beff = 0,25 + 0,2 × 0,8 × 5 = 1,05 m 

Vnitřní pole: beff = 0,25 + 0,2 × 0,6 × 5 = 0,85 m 

8.1.4 ACI 

Dle Tab. 3.3.1: nejmenší z hodnot: 

beff,1 = beff,2 = min (8 × 0,12 = 0,96 m; 3,75 / 2 = 1,875 m; 5 / 8) = 0, 625 m 

beff = 2 × 0,625 + 0,25 = 1,5 m 

Americká norma odhaduje účinnou šířku desky bez ohledu na spojitost nosníku, čili pro 

všechny 3 stavy platí stejná beff = 1,5 m. 
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8.1.5 Dle Altana Aygara  

Dle vztahu 3.3 pro spojité rovnoměrné zatížení: 

Kde: S = 3,75 m; L = 5 m; D = 0,55 m; bw = 0,25 m; h = 0,12 m 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑆
 = 0,9450 – 0,4630 × 

𝑆

𝐿
 + 0,0016 × 

𝐿

𝐷
 + 0,0222 × 

𝐵𝑤

𝐷
 + 0,1810 × 

ℎ

𝐷
 

𝑏𝑒𝑓𝑓

𝑆
 = 0,9450 – 0,4630 × 

3,75

5
 + 0,0016 × 

5

0,55
 + 0,0222 × 

0,25

0,55
 + 0,1810 × 

0,12

0,55
 

beff = (0,9450 – 0,4630 × 
3,75

5
 + 0,0016 × 

5

0,55
 + 0,0222 × 

0,25

0,55
 + 0,1810 × 

0,12

0,55
) × 3,75 

beff = 2,48 m  

Tato metoda vychází ze zmiňované studie v kapitole 4, která byla prováděna na spojitém 

nosníku. 

8.2 Vyhodnocení výsledků 

 

Obrázek 8.2: Hodnota beff na prostém nosníku 
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Obrázek 8.3: Hodnota beff na spojitém nosníku (krajní pole) 

 

Obrázek 8.4: Hodnota beff na spojitém nosníku (vnitřní pole) 

Výsledky lze shrnout následovně: 

• Z grafů je patrné, že určená spolupůsobící šířka se liší v každém předpisu. 

• Normy ČSN EN 1992-1-1, ČSN 73 1201 a TS 500 berou v úvahu vliv spojitosti 

nosníku a vzdálenost nulových momentů, ale každá norma používá odlišný 

výpočet.  

• Norma ACI nebere v úvahu spojitost nosníku, hodnota však odpovídá průměru 

výsledků ostatních norem. 

• Pro rovnoměrné spojité zatížení, příklad potvrzuje závěry Altana Aygara o tom, 

že pro spojité zatížení jsou vypočtené hodnoty beff dle norem podhodnocené oproti 

skutečnosti, a tedy silně na straně bezpečnosti. 
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• Z hlediska norem jsou výsledky beff aktuálně platné české normy ČSN EN 1992-

1-1 vyšší, než dle předchozí normy ČSN 73 1201. 

• Turecká norma TS 500 poskytuje s ohledem na ostatní předpisy výrazně nižší 

hodnoty spolupůsobících šířek. 

8.3 Porovnání velikosti beff v závislosti na l0 

8.3.1 ČSN EN 1992-1-1 

Zatížení působící na T-trám: 

Tabulka 8.1: Zatížení působící na T-trám 

 

Pomocí programu SCIA jsem zjistil vzdálenosti rozpětí trámu s nulovým momentem viz  

Obrázek 8.5. 

Porovnání výsledků stanovené beff podle normy a podle vypočítané l0 z diagramu 

momentů viz Tabulka 8.2. 

Tabulka 8.2: Porovnání výsledků l0 

 



48 

 

Obrázek 8.5:Moment na spojitém trámu dle ČSN EN 1992-1-1 

8.3.2 TS 500 

Zatížení působící na T-trám (návrhové hodnoty zatížení jsou vždy počítány postupem 

podle příslušné normy): 

Tabulka 8.3: Zatížení působící na T-trám 

 

Porovnání výsledků stanovené beff podle normy a podle vypočítané l0 z diagramu 

momentů viz Tabulka 8.4.  
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Tabulka 8.4: Porovnání výsledků l0 

 

 

Obrázek 8.6: Průběh momentu na T-trámu dle TS 500 

8.3.3 Závěr 

Z porovnání výsledků našeho vzorového příkladu je patrné, že v uvedených normách 

uvažujících spojitost nosníku je hodnota beff podle přesného výpočtu mírně nižší oproti 

odhadu vzdáleností nulových momentů na T-trámu z daných norem.  
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8.4 Návrh ohybové výztuže T-trámu 

Aby bylo možné přesně porovnat jakou roli má odlišná velikost spolupůsobící šířky, byl 

proveden vždy podle příslušné normy návrh ohybové výztuže prostě podepřeného T-

trámu. 

8.4.1 ČSN EN 2 1992-1-1 

Zatížení T-trámu viz Tabulka 8.1. 

Maximální moment působící na T-trámu: 
1

8
× 𝑓d × 𝑙2 =  

1

8
× 46,9 × 52 =  146,56 kNm 

beff: 1,95 m 

Beton C30/37: fcd = 
30

1,5
 = 20 MPa; η = 1,0; λ = 0,8 

Výztuž B500B: fyd = 
𝑓yk

𝛾s
 = 

500

1,15
 = 435 MPa 

d = h – c – øst – ø/2 = 550 – 30 – 6 – 10 = 504 mm 

μ = 
𝑀Ed

𝑏×𝑑2×η×fcd
 = 

146,56

1,95×0,5042×1×20×103
 = 0,0148 

ξ = 0,019 < ξbal,1 = 0,617 

x = ξ × d = 0,019 × 0,504 = 9,6 mm - neutrální osa prochází deskou; ζ = 0,992 

As1d = 
𝑀Ed

𝜁×𝑑×fyd
 = 

146,56×106

0,992×504×435  
 = 674 mm2 

Navrženo: 3 x ø 18; As1 = 763 mm2 

Posouzení: 

x = 
𝐴s1 ×𝑓yd

𝑏×𝜆×η×fcd
 = 

763×10-6 ×435×103

1,95×0,8×1×20×103
 = 0,011 m 

ξ = 
𝑥

𝑑
 = 

0,011

0,504
 = 0,022 < ξbal,1 = 0,617 
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MRd = As1×fyd×(d – 0,5×λ×x) = 763×10-6×435×103×(0,504 - 0,5×0,8×0,011) = 165,8 kNm 

MRd = 165,8 kNm > MEd = 146,6 kNm VYHOVUJE 

8.4.2 ACI 

Kombinace zatížení: fd = 1,2×gk + 1,6×qk 

Zatížení působící na T-trám: viz. Tabulka 8.5 

Tabulka 8.5: Zatížení působící na T-trám 

 

Maximální moment působící na T-trámu: 
1

8
× 𝑓d × 𝑙2 =  

1

8
× 44,7 × 52 = 140 kNm 

beff: 1,50 m 

Beton: Ekvivalentní k C30/37 je C4000  

Fc´ = 4000 psi = 27,57 MPa 

Výztuž: Ekvivalentní k B500B je Grade 60 

Minimální hodnota na mezi kluzu fy = 420 MPa 

d = h – c – øst – ø/2 = 550 – 30 – 6 – 9 = 505 mm 
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Obrázek 8.7: Analýza T-průřezu podle ACI 

Odhad a = 0,12 m 

As = 
𝑀u

𝜙𝑓y(𝑑−
𝑎

2
)
 = 

140×103

0,9×420×106(0,505−
0,12

2
)
 = 833 mm2 

Kontrola odhadu a: 

a = 
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑓´𝑐 𝑏
 =  

833×10-6×420×106

0,85×27,57×106× 1,5
 = 0,010 m – Neutrální osa prochází deskou 

Upřesnění vzdálenosti tlačené zóny a: 

As = 
𝑀u

𝜙𝑓y(𝑑−
𝑎

2
)
 = 

140×106

0,9×420×(505−
10

2
)
 = 741 mm2; Navrženo: 3 x ø 18; As1 = 763 mm2 

a = 
𝐴𝑠𝑓𝑦

0,85𝑓´𝑐 𝑏
 =  

741×10-6×420×106

0,85×27,57×106× 1,5
 = 0,009 m 

Mn = Asf×fy × (d – hf/2) = 763×10-6×420×106 × (0,505 – 0,120/2) = 142,6 kNm  

Mn = 142,6 kNm > MEd = 140 kNm; VYHOVUJE  

8.4.3 TS 500 

Kombinace zatížení: fd = 1,4×gk + 1,6×qk 

Zatížení působící na T-trám: viz. Tabulka 8.3 

Maximální moment působící na T-trámu: 
1

8
× 𝑓d × 𝑙2 =  

1

8
× 49,2 × 52 = 153,75 kNm 

beff: 1,25 m 
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Beton C30/37: fcd = 
30

1,5
 = 20 MPa 

Výztuž B500B: fyd = 
𝑓yk

𝛾s
 = 

500

1,15
 = 435 MPa 

d = h – c – øst – ø/2 = 550 – 30 – 6 – 10 = 504 mm 

Md = Fc (d – 0,5a) = 0,85fcd × b × a × (d – 0,5a) 

a = d - √𝑑2 −  
2𝑀d

0,85𝑓cd𝑏
 = 0,504 - √0,5042 −  

2×153,75×103

0,85×20×106×1,25
 = 0,015 m = 15 mm – 

neutrální osa prochází deskou 

As × fyd = 0,85fcd × b × a 

As = 
𝑀d

𝑓yd × (d − 
𝑎

2
)
 = 

153,75 × 106  

435 ×(504− 
15

2
)
 = 712 mm2; Navrženo: 3 x ø 18; As1 = 763 mm2 

amax = 0,85k1cb  

kde: 

k1 = 0,85 – 0,006 (fck – 25) = 0,85 – 0,006 (30 – 25) = 0,82 

cb = 
εcu 𝐸s

εcu 𝐸s+𝑓yd
 𝑑 = 

0,003 × 2 ×1011

0,003 ×2 ×1011 + 435 ×106
 × 0,504 = 0,292 

amax = 0,85k1cb = 0,85 × 0,82 × 0,292 = 0,204 m 
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a < amax 

0,015 [m] < 0,204 [m]; VYHOVUJE 

MRd = fyd × As1 × (d – 0,5a) = 435 × 763 × 10-3 × (0,504 – 0,5 × 0,015) = 164 kNm 

MRd = 164 kNm > MEd = 153,75 kNm 

VYHOVUJE 

8.4.4 Porovnání výsledků 

Velikost potřebné výztuže do prostě podepřeného T-trámu z našeho příkladu zobrazuje 

Obrázek 8.8. Každá norma používá jiné koeficienty při návrhu ohybové výztuže T-trámu 

a pro výpočet zatížení. Z výsledků je zřejmé, že menší beff vyžaduje v T-trámu více 

ohybové výztuže. Vliv na hodnotu potřebné ohybové výztuže má také způsob výpočtu 

podle dané normy, protože se jednotlivé normy liší způsobem výpočtu a bezpečnostními 

koeficienty. Proto i když je beff dle TS 500 nižší než dle ACI, ACI vyžaduje mírně více 

výztuže. 

Ve výsledku vidíme, že ačkoliv se spočtené hodnoty beff liší až o třetinu nejvyšší spočtené 

hodnoty, odchylky požadovaných ploch výztuže nepřekračují 10 % nejvyšší spočtené 

hodnoty a skutečně navržené vyztužení je ve všech případech stejné (3 x ø 18; As1 = 763 

mm2).  

 

Obrázek 8.8: Porovnání norem podle potřebné výztuže T-trámu 
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9 Praktická úloha 2: Studie problematiky 

spolupůsobící šířky v programu Scia 

Engineer 

9.1 Úvod 

Stěžejní část této bakalářské práce je zaměřena na studii sledující metody a přesnost 

stanovení spolupůsobící šířky a vnitřních sil na návrh podélné výztuže ve statickém 

programu SCIA Engineer. Studie je prováděna na zvolené konstrukci, která bude 

představena v následující kapitole. Cílem této části je vzájemné porovnání výsledků 

získaných pro jednotlivé metody výpočtu dostupné v programu a dále jejich porovnání 

s ručním výpočtem. Studie je prováděna na zvolené konstrukci s průvlaky a obousměrně 

pnutými železobetonovými stropními deskami.  

9.2 Konstrukce 

Tato konstrukce vychází ze studie hotelu u zimního stadionu v Pardubicích, kterou autor 

podrobně řešil v rámci předmětu Projekt 2. Protože se jedná o skeletový systém, byla 

zvolena pro její vhodnost na studii spolupůsobící šířky a vnitřních sil pro návrh podélné 

výztuže T-trámů.  

Studie probíhá na 2. nadzemním podlaží viz schémata konstrukce: Obrázek 9.1Obrázek 

9.2 až 9.4. První nadzemní podlaží je kombinovaný skeletový systém s železobetonovými 

stěnami tloušťky 300 mm. Druhé podlaží je mírně vykonzolované a železobetonové stěny 

nahrazují stěny zděné. Obvodové stěny jsou Porotherm 30 Profi, vnitřní nosné akustické 

stěny Porotherm 30 AKU Z a těžké akustické příčky Porotherm 19 AKU. Konstrukční 

výška pro 1. i 2. NP je 4 m. Navržení jednotlivých rozměrů prvků bylo provedeno v rámci 

předběžného výpočtu v předmětu projekt 2. Tloušťka ŽB obousměrně pnutých desek je 

300 mm. Tloušťka je vyšší z důvodu rozponu až 8,5 m a vyhovění podmínky na průhyb. 

Průvlaky jsou 300 mm široké, 830 mm vysoké (včetně tloušťky desky). Třída betonu je 

C30/37.  
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Podlaží bylo vymodelováno ve zvoleném programu SCIA Engineer a následně v tomto 

programu bylo posouzeno na průhyb, trhliny a byla navržena základní výztuž ϕ10 po 150 

mm na horní i spodní povrch s příložkami do ŽB desek. Postup navržení výztuže včetně 

posouzení trhlin a průhybů, zatížení je k dispozici v příloze číslo 1. V této studii jsem 

používal kombinaci zatížení MSÚ-LINEÁRNÍ. 

Obsahem kombinace zatížení MSÚ-LINEÁRNÍ jsou návrhová zatížení: 

• Vlastní tíha konstrukce: generována programem, násobena dílčím součinitelem 

bezpečnosti 1,35   

• Ostatní stálé zatížení: gd = 1,5 * 1,35 = 2,025 kN/m2 

• Lehký obvodový plášť: gd = 3 * 1,35 = 4,05 kN/m2 

• Těžké akustické příčky: gd = 7,5 * 1,35 = 10,125 kN/m2 

• Užitné zatížení + lehké přemistitelné příčky: qd = (2 + 1) * 1,5 = 4,5 kN/m2 
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Obrázek 9.1: Schéma konstrukce s označením T-trámů 
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Obrázek 9.2: Model konstrukce – horní axonometrie 

 

Obrázek 9.3: Model konstrukce – dolní axonometrie 

 

Obrázek 9.4: Model se zadanými žebry – půdorys stropní desky 
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9.3 Zadávání žeber 

Prutový prvek, který spolupůsobí s plošnou entitou (např. deskou) je nutné modelovat 

jako tzv. žebro. Tento termín se ve zvoleném programu používá pro všechny vodorovné 

prutové prvky – trámy, průvlaky, žebra. Žebro umožňuje převod deskových vnitřních sil 

na prutové síly, a to tak, že se vytvoří náhradní T-průřez. Prutové prvky, u kterých chceme 

počítat se spolupůsobící šířkou, nemůžeme zadat jako běžné prutové dílce (v terminologii 

programu tzv. nosníky. Pokud to tak uděláme, Scia nám bude pro vnitřní síly prutového 

prvku počítat pouze vlastní tíhu prvku, případně liniové zatížení zadané přímo na prutový 

prvek, viz Obrázek 9.5, 9.6. Běžné prutové prvky (nosníky) slouží v programu 

k modelování rámových konstrukcí nebo samostatných prutových prvků. 

 

Obrázek 9.5: Nosník uvažován jako žebro 

 

Obrázek 9.6: Nosník není uvažován jako žebro 
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Při výběru možnosti zadání žebra musíme nastavit několik požadovaných parametrů.  

• Zarovnání – určuje, jaká bude poloha žebra vzhledem k desce. Horní nebo spodní 

okraj se vztahuje ke směru kladné lokální osy Z desky. Excentricita je počítána 

automaticky jako součet poloviny výšky desky a vzdálenosti spodního povrchu 

desky od těžiště průřezu (excentricita žebra se zarovnáním na střed je nulová).  

• Tvar žebra – říká, jaký tvar bude mít efektivní průřez nosníku spolu s deskou. 

Volba je mezi automatickým zadáním a symetrickými, resp. nesymetrickými 

tvary. Při automatickém zadání dojde k automatickému stanovení polohy a šířky 

spolupůsobící části desky. Při ostatních volbách je možno zadat ručně spočtenou 

hodnotu. Výpočet probíhá podle normy EN 1992-1-1.     

 

Obrázek 9.7: Vložení spočtených hodnot žebra 

Je třeba dát si pozor na chybný postup při zadávání žeber. Pokud bychom žebra o více 

polích zadali jako jedno žebro a použili automatický výpočet spolupůsobící šířky, tak 

nám program vypočítá špatné výsledky, protože bude ignorovat vnitřní podpory, brát 

žebro o jednom poli a spolupůsobící šířka bude vypočtená pro prostý T-trám s rozpětím 

odpovídajícím součtu rozpětí všech polí, viz Obrázek 9.8, 9.9.  
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Obrázek 9.8: Chybně zadané žebro o více polích 

 

Obrázek 9.9: Chybně spočítaná spolupůsobící šířka žebra 

Existují dva možné postupy při zadávání žeber. První způsob je méně přesný, ale 

rychlejší. Druhý je naopak zdlouhavější, ale s přesnými výsledky a snadnějším 

zadáváním výztuže do žeber. Oba způsoby budou představeny v následující kapitole.  

9.3.1 Způsob 1 - automatický výpočet 

Jednotlivá pole žeber zadáme zvlášť jako samostatný prvek. Dále je třeba nastavit 

parametry pro výpočet vzpěrných délek každého žebra. Ve vlastnostech vybraného žebra 

otevřeme nastavení pro „Systémové délky a parametry vzpěru“. Všechny podpory 

nastavíme jako aktivní a neposuvné ve svislém i vodorovném směru, viz Obrázek 9.10. 
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Obrázek 9.10: Nastavení Systémových délek a parametrech o vzpěru 

Z porovnání spolupůsobících šířek vyšlo, že program počítá spolupůsobící šířku u 

rovných žeber správně a hodnoty z programu vyšly stejné jako při ručním výpočtu, viz 

Tabulka 9.1. 

Tabulka 9.1: Porovnání beff 
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Pro výpočet šikmých žeber tento výpočet nefunguje správně, jak ukazuje následující 

smyšlený příklad (dané žebro není součástí řešené konstrukce).   

 

Obrázek 9.11: Zadané šikmé žebro 

Z programu vychází chybně spočtená spolupůsobící šířka beff = 2 × 2485 = 4 970 mm. 

Správně spočtená spolupůsobící šířka je: beff = 3032 mm.  

 

Obrázek 9.12: Šikmé žebro - beff 
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Další nevýhoda tohoto postupu je v tom, že žebra jsou zadaná po jednotlivých polích, 

takže při pozdějším zadávání výztuže do modelu nepůjde výztuž vložit do žebra o více 

polích při jednom zadávání najednou.  

V neposlední řadě při automatickém výpočtu jsou vnitřní síly spočteny z plochy 

spolupůsobící šířky – zatěžovací šířka je brána rovná spolupůsobící šířce. To ovšem není 

správný postup návrhu.  

9.3.2 Způsob 2 – manuální zadání hodnot 

Druhý způsob nám již zajistí správné výsledky pro návrh výztuže žeber a usnadní nám 

její zadávání v oblasti podpor, jelikož budou žebra o více polích zadaná rovnou spojitě. 

Žebro tedy zadáme přes všechna pole najednou a ručně vložíme spočtené hodnoty 

spolupůsobící šířky pro výpočet. Do hodnoty pro posudek zadáme spolupůsobící šířku 

spočtenou z normy ČSN EN 1992-1-1 a do hodnoty pro vnitřní síly zadáme hodnotu 

odpovídající zatěžovací šířce žebra. Tento způsob lze použít v případě, kdy je žebro 

konstantní, popřípadě s minimálními odchylkami v celé jeho délce, aby nedošlo ke 

zkreslení výsledků. 

 

Obrázek 9.13: Vložení spočtených hodnot žebra 



65 

Následně znovu jako v předchozím způsobu zadání opravíme parametry pro výpočet 

vzpěrných délek každého žebra a zkontrolujeme nastavení aktivních zábran pro vzpěr 

v podporách v obou směrech.  

9.4 Normálová síla v žebru 

Scia Engineer integruje žebra jako nosníky excentricky připojené k desce. Excentricita se 

spočte z poloviny tloušťky desky a poloviny výšky průřezu nosníku.  

 

Obrázek 9.14: Osová síla v žebru – excentricita [18] 

Normálová síla v žebru vznikne v důsledku excentricity E mezi osou desky a žebra. 

Pokud je žebro pod deskou, vznikne v něm tah, v desce vznikne stejně velká opačně 

orientovaná (tlaková) normálová síla. Velikost této normálové síly závisí na velikosti 

spolupůsobící šířky. Ta se použije pro přerozdělení vnitřních sil mezi desku a T-trám. 

V každém případě je zachována rovnováha sil, pokud zmenšíme spolupůsobící šířku, 

zmenší se normálová síla v žebru, ale zbylé síly budou uvažovány při návrhu desky.  

Podle manuálu k programu je již normálová síla zahrnuta ve výpočtu momentu My, 

nemělo by být tedy třeba ji znovu přičítat. Implicitně je uvažování normálové síly v žebru 

v nastavení pro betonové konstrukce zapnuté. V reálné konstrukci je spojení T-trámu se 

sloupem provedenou v celé výšce trámu, teoretická podpora leží tedy v těžišti T-trámu a 

žádný další silový účinek zde nevzniká.  

V této studii je na dané konstrukci spočítáno, jak se liší návrh pro podélnou výztuž, pokud 

s osovou silou v žebru počítáme a naopak, viz Tabulka 9.5. 

Uvažování osové síly je možno v nastavení programu vypnout, viz Obrázek 9.15.  



66 

 

Obrázek 9.15: Osová síla v žebru 

 

9.5 Postup výpočtu  

9.5.1 Porovnání spolupůsobících šířek a zatěžovacích ploch 

Konstrukce byla rozdělena na jednotlivá žebra, která byla pojmenována podle jejich 

označení v programu. Byla spočtena zatěžovací plocha každého žebra, viz Obrázek 9.16, 

a proveden automatický výpočet spolupůsobící šířky žebra (postup podle způsobu 1). 

Následně byla vypočítána ručně spolupůsobící šířka každého žebra podle ČSN EN 1992-

1-1 a porovnány hodnoty spočtené automaticky programem, viz Tabulka 9.1. Poté byly 

spočteny zatěžovací plochy žeber a porovnány s automatickým výpočtem v programu, 

který uvažuje při výpočtu vnitřních sil stejnou plochu, jako je plocha odpovídající 

spolupůsobící šířce daného žebra.  

Automaticky spočtená spolupůsobící šířka se pro daná žebra rovnala ručně spočteným 

spolupůsobícím šířkám, bez ohledu na typ T-trámu. Zatěžovací plocha pro výpočet 

vnitřních sil je z programu průměrně o třetinu menší, než ručně spočtená a stanovená 

zatěžovací plocha, viz Tabulka 9.2. 
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Tabulka 9.2: Porovnání automatického a ručního výpočtu 
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Obrázek 9.16: Stanovené zatěžovací plochy žeber 

U krajních trámů B12 až B16 bylo uvažováno roznášení zatížení pod 45° z důvodu 

překonzolované části a zatížení jejího okraje zděnou stěnou. 
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9.5.2 Ruční výpočet 

Následně bylo spočítáno zatížení na každé jednotlivé žebro a pomocí něj na modelu 

spojitého nosníku v programu Scia byl stanoven moment My, který byl použit pro ruční 

návrh potřebné plochy podélné výztuže. Tento postup bude dále označován jako „ruční 

výpočet“, přestože i v něm je částečně využit program. 

V ručním výpočtu dochází k nepřesnostem viz Obrázek 9.17, 9.18, jelikož při ručním 

výpočtu je uvažována buď kloubová podpora, nebo vetknutí. Scia počítá s reálnou tuhostí 

podpor. Při výpočtu ve Scie tak vzniká nadpodporový moment i nad krajními podporami, 

který snižuje moment v poli.  

 

Obrázek 9.17: Ruční výpočet pro žebra B22 – B23. 

 

Obrázek 9.18: Přesný výpočet ve SCIE pro žebra B22 – B23. 
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V ručním výpočtu bylo tedy spočítáno zatížení každého žebra podle určené zatěžovací 

plochy. Základní zatížení bylo stanoveno z ostatního stálého zatížení 1,5 kN/m2, vlastní 

tíhy desky, vlastní tíhy žebra a užitného zatížení 2kN/m2 + přemístitelné příčky 1kN/m2.  

Kolmé zatížení jako např. těžké akustické příčky bylo vloženo jako bodová síla, 

rovnoběžné zatížení žebra jako např. zděná stěna bylo přidáno k základnímu zatížení. Pro 

návrh podélné výztuže nebyla uvažována redukce momentů v líci podpory, jelikož cílem 

této studie není navrhnout výztuž do žeber, ale porovnat výsledky vnitřních sil pro návrh 

z jednotlivých metod výpočtu. Pro ilustraci zadaného zatížení v ručním výpočtu je 

zobrazen výpočet žeber B10 až B14, viz. Obrázek 9.19. 

 

Obrázek 9.19: Ruční výpočet momentu My na žebrech B10 – B14. 

 V následující tabulce jsou zobrazeny výsledky ručního návrhu podélné výztuže.  
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Tabulka 9.3: Výsledky ručního výpočtu 
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9.5.3 Přesný výpočet v programu 

Pro přesný výpočet v programu byla spolupůsobící šířka a šířka pro výpočet vnitřních sil 

(odpovídající zatěžovací šířce) ručně spočítána pro každou stranu jednotlivého žebra. U 

žeber o více polích, která se významně nelišila svou zatěžovací plochou a spolupůsobící 

šířkou, byly hodnoty obou šířek vypočítány váženým průměrem, aby se zohlednila délka 

žebra, a zadány stejně po celé délce žebra. Šířka pro výpočet vnitřních sil žebra byla 

spočítána z určené zatěžovací plochy tak, aby každá strana žebra měla stejnou zatěžovací 

plochu. Rozdíl je tedy pouze v tom, že v ručním výpočtu je zatěžovací plocha 

lichoběžníková, zatímco u přesného výpočtu v programu má tvar obdélníku o stejné 

ploše. Hodnoty pro přesný výpočet jsou k dispozici v následující tabulce, viz Tabulka 9.4. 

Tabulka 9.4: Hodnoty pro přesný výpočet v programu 

 

Výsledky výpočtu (stanovené momenty a plochy výztuže) uvádí přehledová Tabulka 9.5 

uvedená na dalších stranách. 
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9.5.4 Automatický výpočet v programu 

Poslední variantou byl automatický výpočet v programu, při kterém byla spolupůsobící 

šířka a šířka pro výpočet vnitřních sil (odpovídající zatěžovací šířce) stanovena 

automaticky programem a s jejich pomocí pak byly spočteny vnitřní síly a požadované 

plochy výztuže. Výsledky opět uvádí přehledová Tabulka 9.5. 

9.6 Chyba ve výpočtu SCIA Engineer 

Během výpočtu nutné plochy podélné výztuže program v některých žebrech podával 

extrémní výsledky nutné plochy podélné výztuže. Tato chyba se projevovala při 

nesymetricky zadaných žebrech, kde těžiště vycházelo ve spolupůsobící části desky, 

mimo oblast nosníku, viz Obrázek 9.20. 

 

Obrázek 9.20: Průřez žebra s označením těžiště /modrý křížek s písmeny z a y) 

V tomto případě program vyhodnotil, že podélnou výztuž má navrhovat ke spodní hraně 

spolupůsobící části desky (označené na předchozím obrázku číslicí [1]), takže používal 

pro výpočet rameno vnitřních sil z, stanovené z tloušťky desky 300 mm, místo výšky 

žebra 830 mm. Z tohoto důvodu vycházely extrémní hodnoty požadované, viz Obrázek 

9.21. 
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Obrázek 9.21: Extrémní hodnoty požadované plochy pro návrh podélné výztuže 

Tato chyba se vyskytovala ve verzi programu: 21.0.2022.64, kterou byla při zpracování 

této práce použita. Tento problém byl konzultován s podporou programu, v této verzi 

programu byla opravdu chyba v programování a výpočtu. Po stáhnutí nejnovější verze 

programu již výpočet funguje správně, viz Obrázek 9.22. Tato zkušenost potvrzuje 

nutnost provádění kontrol výsledků z programu.  

 

Obrázek 9.22: Nutná plocha podélné výztuže po opravě chyby 
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9.7 Výsledky studie 

Tabulka 9.5: Výsledky studie 
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Podélná výztuž v programu se navrhuje podle momentu M_Edy z výběru „Vnitřní síly 

pro návrh betonových 1D dílců“ dostupného v sekci „BETON“. Tyto momenty jsou již 

upraveny redukcí nadpodporových momentů na hodnoty v líci podpory.  

Souhrnné výsledky této studie jsou zobrazeny v tabulce, viz Tabulka 9.5. 

Pokud porovnáme hodnoty vnitřních sil M_Edy při daných metodách výpočtu, zjistíme, 

že nejvyšších hodnot dosahujeme z ručního výpočtu. Pokud porovnáme ruční výpočet 

vnitřních sil s výpočty v programu, tak průměrně ruční výpočet dosahuje o 20 % vyšších 

hodnot, než automatický výpočet a o 10 % vyšších než přesný výpočet. Podrobnější 

analýzu výsledků ukazuje následující Tabulka 9.6, kde jsou porovnány poměry 

jednotlivých metod výpočtů s výsledky nutné plochy podélné výztuže. Pokud je rozdíl 

mezi jednotlivými metodami vyšší jak 40 %, tak jsou hodnoty vybarveny žlutě pro 

detailnější analýzu.  

Z výsledků je patrné, že kromě pár výjimek přesný výpočet dosahuje vyšších hodnot než 

výpočet automatický. Pokud porovnáme metody výpočtu programu – automatický 

výpočet s výpočtem přesným, tak pouze čtyři z 32 hodnot (12,5 %) má odchylku vyšší 

než 20 %. 

  



77 

Tabulka 9.6: Porovnání poměrů metod výpočtu s výsledky nutné plochy podélné výztuže 
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Pole B11: 

 

Obrázek 9.23: Ruční výpočet – vykreslený moment na žebrech B10 - B14 

 

Obrázek 9.24: Přesný výpočet – vykreslený moment My na žebru B11 

Z porovnání hodnot obrázků: Obrázek 9.23 a Obrázek 9.24 je patrné, že z ručního 

výpočtu moment v poli na žebru B11 vyšel záporný, zatímco z přesného výpočtu kladný. 

Protože se jedná o malé hodnoty požadované podélné výztuže, jakýkoliv rozdíl hodnot 

udělá velký rozdíl v jejich poměru. Netypický průběh momentu v poli B11 je důsledkem 

nestejného zatížení po délce žebra B10 – B14, kde v poli B11 chybí překonzolovaná část 

(viz Obrázek 9.16 a Obrázek 9.19). 
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Podpora B17, B28: 

Viz Obrázek 9.25 a Obrázek 9.26. Základní příčinou rozdílu je odlišná tuhost  levé 

podpory. V ručním výpočtu předpokládáme ideálně tuhé podepření, které odpovídá 

spojitosti stropní desky nebo vetknutí do zcela nepoddajné stěny. V programu se pracuje 

s reálnou tuhostí. V neposlední řadě má vliv tvar zatěžovací plochy, která se v obou 

případech významně liší. Stejný případ je v podpoře na žebru B28. 

 

Obrázek 9.25: Ruční výpočet - vykreslený moment My na žebru B17. 

 

Obrázek 9.26: Přesný výpočet v programu - vykreslený moment My v žebru B17 
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Pole B21: 

Viz Obrázek 9.27 a Obrázek 9.28. Pokud porovnáme oba vykreslené momenty, zde je 

rozdílný moment v poli kvůli nadpodporovému momentu na levém okraji žebra B21 

z přesného výpočtu podle Scii, který zmenšuje moment v poli.  

 

 

Obrázek 9.27: Ruční výpočet - moment My na žebru B21 

 

Obrázek 9.28: Přesný výpočet v programu - moment My na žebru B21 
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Podpora B20/19: 

V této podpoře je rozdíl mezi automatickým výpočtem a přesným výpočtem v programu. 

Rozdíl vzniká z důvodu, že v automatickém výpočtu jsou žebra zadána jednotlivě, 

zatímco v přesném výpočtu je součástí spojitého žebra B21 – B19. Viz Obrázek 9.29 a 

Obrázek 9.30. Podrobnější vysvětlení je následující. Na spojitém žebru dojde k redukci 

ohybových momentů na hodnotu v líci podpory pouze tehdy, pokud je vnitřní uzel přímo 

připojen k danému žebru. Žebro B20-B19 se v dané podpoře kříží s žebrem B24-B25. 

K vnitřnímu uzlu na žebru může být vždy přímo připojeno jen jedno spojité žebro – 

v daném případě B24-B25. Druhé žebro, v našem případě žebro B20-B19, je připojeno 

pouze zprostředkovaně přes desku. Tabulka 9.5 ukazuje, že následně v podpoře B24/25 

dochází k redukci ohybového momentu, v podpoře B20/B19 k ní nedochází.  

 

Obrázek 9.29: Přesný výpočet - vykreslení momentů My (bez redukce) a My_Edy (s redukcí) na spojitě zadaném 

žebru B21 - B19 
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Obrázek 9.30: Automatický výpočet - vykreslené momenty My (bez redukce) a My_Edy (s redukcí) na jednotlivě 

zadaných žebrech B20 a B19. 

Pole B18: 

Zde je vyšší rozdíl v poměru pouze z důvodu malých hodnot momentů. Rozdíl 

v hodnotách nutné plochy výztuže mezi ručním a přesným výpočtem je jen 50 mm2.   
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10 Závěr 

Bylo zjištěno, že různé národní normy používají odlišné postupy pro stanovení velikosti 

spolupůsobící šířky. Její stanovená velikost se významně liší podle typu uvažované 

normy. Normy ČSN EN 1992-1-1, TS 500 a bývalá československá norma ČSN 73 1201 

uvažují vliv spojitosti T-trámu na velikost spolupůsobící šířky, zatímco americká norma 

ACI jej neuvažuje. Nejmenších hodnot dosahuje turecká norma TS 500, nejvyšších 

národní norma ČSN EN 1992-1-1. Všechny uvažované normy ovšem podle studie Altana 

Aygara podhodnocují velikost spolupůsobící šířky.  

Ze vzorového příkladu, kde byla navrhována ohybová výztuž podle jednotlivých 

světových norem vyplynulo, že rozdíl v potřebném množství podélné výztuže je 

v závislosti na výpočtu podle dané normy v jednotkách %. Velikost spolupůsobící šířky 

tedy nemá tak zásadní vliv na požadované množství podélné výztuže, jak by se mohlo na 

první pohled zdát. 

V praktické části této bakalářské práce bylo zjištěno, že automatický výpočet programu 

SCIA počítá průměrně o třetinu s menší zatěžovací plochou žebra, než je ručně stanovená 

plocha. Automatický výpočet spolupůsobící šířky funguje přesně, kromě šikmých žeber, 

u kterých je nutno spolupůsobící šířku zadat ručně. Při porovnání ručního výpočtu 

vnitřních sil M_Edy a hodnot stanovených automatickým výpočtem v programu bylo 

zjištěno, že automatický výpočet má hodnoty vnitřních sil významně podhodnocené, což 

vede k podhodnocení návrhu podélné výztuže žeber.  

Druhá výpočetní metoda, kdy jsou zatěžovací plochy nahrazeny obdélníkem o stejné 

ploše a spolupůsobící šířka je zadána ručně, dochází k velmi podobným výsledkům 

s ručním výpočtem, vnitřní síly se liší v 80 % všech výsledků o méně jak 20 %.  Tento 

rozdíl je primárně dán tím, že SCIA uvažuje s reálnou tuhostí podpor. Vznikají tak 

nadpodporové momenty v krajních podporách, kde je při ručním výpočtu uvažovaná 

kloubová podpora (tudíž nulový moment) a zmenšují se momenty v poli.  

Tato studie ukázala, že uvažování osové normálové síly v žebru nemá významný vliv na 

návrh podélné výztuže.   
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