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1. Představení objektu 

1.1. Architektonická vizualizace 
Pohled jihozápadní 

 

Pohled severovýchodní 
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1.2. Dispoziční schémata 

1.PP 
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1.NP 
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2.NP 
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3.NP 
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Střecha 
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ŘEZ A-A 

 

 

 

ŘEZ B-B 
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1.3. Schémata tvaru 
V následujících schématech jsou zobrazovány pouze nosné konstrukce a to následovně: 

 Šedá výplň – železobetonové konstrukce 

 Černá výplň – železobetonové konstrukce – stěnové nosníky (popis SN_číslo podlaží.číslo prvku) 

 Čerchovaná čára se dvěma tečkami – železobetonové konstrukce podlaží nad 

 Tlustá čerchovaná čára s jednou tečkou – ocelové prvky konstrukce světlíku 

1.PP 
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1.NP 
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2.NP 
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3.NP 

 

  

  



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

17 

 

1.3.1. Vizualizace nosných konstrukcí po jednotlivých patrech 

1.PP 

 

1.NP 

 

  

dilatace 
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2.NP 

 

3.NP  
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2. Zatížení 

2.1. Stálé zatížení 
Stálé zatížení vychází z objemových hmotností daných konstrukcí a jejich rozměrů. Ke stanovení 

objemových hmotností jsou použity standardní fyzikální veličiny (např. pro beton či ocel), pro konkrétní 

výrobky je uvažováno s hodnotami z podkladů výrobců. 

2.1.1. Zatížení skladbami 

 Střešní plášť 

o Nepochozí střecha 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ   

č.vrstvy název vrstvy tl. [mm] ρ [kg/m3] γk [kN/m2] 

1 asfaltové pásy   0,01 

2 EPS 250 23 0,06 

3 parozábrana zanedbatelné  

4 spádová vrstva - perlitbeton 460 400 1,84 

   celkem 1,91 

 

o Zelená střecha (strop 1.PP, pole A4-C5) 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (zelená střecha)  

č.vrstvy název vrstvy tl. [mm] ρ [kg/m3] γk [kN/m2] 

1 extenzivní zeleň   0,25 

2 písčitá hlína 550 1800 9,90 

- zatopení vodou 550 1000 2,75 

3 filtrační textilie zanedbatelné  

4 kačírek 50 1700 0,85 

5 geotextilie zanedbatelné  

6 asfaltové pásy   0,01 

7 XPS 250 40 0,10 

8 spádová vrstva - perlitbeton 50 400 0,20 

   celkem 14,06 

 

Pozn. 1: kvůli odvodnění je ve skladbě vytvořen spád pomocí spádové vrstvy perlitbetonu. Naopak tento 

spád vyrovnává vrstva hlíny (aby povrch byl vodorovný). Z toho plyne, že v jednom místě nemůže být 

největší vrstva perlitbetonu i hlíny zároveň. Méně příznivá je situace s nejmenší vrstvou perlitbetonu a 

největší hlíny. 

Pozn. 2: zatížení vodou je uvažováno pro případ ucpání odtoků či zanesení drenážní vrstvy. Pórovitost 

písčité hlíny je odhadnuta jako n=0,5. 

o Terasa (3.NP) 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ (terasa)   

č.vrstvy název vrstvy tl. [mm] ρ [kg/m3] γk [kN/m2] 

1 betonová dlažba (500x500x50)   1,16 

2 asfaltové pásy   0,01 

3 EPS 250 23 0,06 

4 parozábrana zanedbatelné  

5 spádová vrstva - perlitbeton 170 400 0,68 

   celkem 1,91 
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 Podlaha (interiér) 

o Učebny, kanceláře 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: SKLADBA PODLAHY V INTERIÉRU (učebny, kanceláře) 

č.vrstvy název vrstvy tl. [mm] ρ [kg/m3] γk [kN/m2] 

1 PVC   0,03 

2 samonivelační stěrka 25 1700 0,43 

3 betonová mazanina 50 2500 1,25 

4 separační fólie zanedbatelné  

5 EPS 40 23 0,01 

   celkem 1,71 

 

o Chodby, toalety, skladovací prostory 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: SKLADBA PODLAHY V INTERIÉRU (chodby)  

č.vrstvy název vrstvy tl. [mm] ρ [kg/m3] γk [kN/m2] 

1 dlažba + lepidlo 8 2000 0,16 

2 samonivelační stěrka 20 1700 0,34 

3 betonová mazanina 50 2500 1,25 

4 separační fólie zanedbatelné  

5 EPS 40 23 0,01 

   celkem 1,76 

 

Pozn.: ve výpočtu je dále konzervativně uvažováno pouze méně příznivé zatížení skladbou podlahy na 

chodbách. 

 Dělící konstrukce 

Zatížení přemístitelnými lehkými příčkami je nahrazeno plošným rovnoměrným zatížením – viz níže. 

Těžké akustické příčky (Heluz AKU20): 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ: TĚŽKÉ PŘÍČKY    

typ název ρ [kg/m2] h [m] γk [kN/m] 

příčka HELUZ AKU20 280 3,43 9,59 

 

Kde h označuje světlou výšku místností + výšku skladby podlahy. 

 Sklo světlíku 

Konkrétní zatížení skleněnými tabulemi bude uvedeno v závislosti na navržené tloušťce skla, viz kap. 5. 
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2.1.2. Zemní tlaky 

Zemní tlaky budou spočítány pro nejméně příznivou situaci na konstrukci. Taková situace nastává 

v místech, která vymezují osy A-C a 4. Suterénní stěna je zde zasypána nejvýše. Na tyto podmínky bude 

následně navržena suterénní stěna. 

Geologický profil v místě založení: 

Osazení stavby do terénu: 

Vzhledem ke zvolené metodě zajištění stavební jámy je potřeba jámu následně zasypat. K tomu 

budou využity odtěžené zeminy. Zatížení zemním tlakem je tedy definováno parametry zásypových zemin. 

Po zatížení suterénní stěny zeminou nenastane významná deformace (s přihlédnutím k jejímu podepření), 

uvažován bude zemní tlak v klidu. Protože lze předpokládat, že zásyp bude tvořen směsí geotechnických 

typů zemin, konzervativně budou vybrány nejméně příznivé parametry. 

 Objemová tíha zeminy   𝛾1 = 18 𝑘𝑁/𝑚3 

 Pro odvodněné podmínky  

o Úhel vnitřního tření 𝜑𝑒𝑓 = 20° (GT1) 

o Soudržnost  𝑐𝑒𝑓 = 0 (GT1) 

 Pro neodvodněné podmínky 

o Úhel vnitřního tření 𝜑𝑒𝑓 = 28° (GT3) 

o Soudržnost  𝑐𝑒𝑓 = 0 (GT3) 

Pozn.: úmyslně jsou uvedeny efektivní parametry nesoudržných zemin, neboť vyvozují větší zemní tlak, než 

totální parametry jemnozrnných zemin s vysokými hodnotami soudržností. 

IGP – zdroj [2] 

Úroveň Z.S. 1.NP 

Úroveň Z.S. 1.PP 
222,28 

225 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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Velikosti zemních tlaků: 

 𝜎𝑥,1,𝑘 = 𝐾0,1 ∗ (𝜎𝑧,0 + 𝜎𝑧,1) = 𝐾0,1 ∗ (𝜎𝑧,0 + 𝛾 ∗ ℎ1) = (1 − 𝑠𝑖𝑛20°) ∗ (10 + 18 ∗ 1) =

18,42 𝑘𝑃𝑎  

o 𝜎𝑧,0 – přitížení terénu, konzervativně uvažováno 10 kPa 

 𝜎𝑥,2,𝑘 = 𝐾0,1 ∗ (𝜎𝑧,0 + 𝜎𝑧,2) = 𝐾0,1 ∗ (𝜎𝑧,0 + 𝛾 ∗ ℎ2) = (1 − 𝑠𝑖𝑛20°) ∗ (10 + 18 ∗ 3,02) =

42,35 𝑘𝑃𝑎 

 𝜎𝑥,3,𝑘 = 𝐾0,2 ∗ (𝜎𝑧,0 + 𝛾 ∗ ℎ3) = (1 − 𝑠𝑖𝑛28°) ∗ (10 + 18 ∗ 4,27) = 46,08 𝑘𝑃𝑎 

 𝜎𝑤,𝑘 = 𝛾𝑤 ∗ ℎ2 = 10 ∗ 1,25 = 12,5 𝑘𝑃𝑎 …hydrostatický tlak od HPV 
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2.2. Proměnné zatížení 

2.2.1. Zatížení větrem 

Prostorová tuhost budovy je zajištěna konstrukčním systémem – obousměrný stěnový systém 

s tuhými železobetonovými stropními deskami. V kombinaci s malým počtem nadzemních podlaží lze 

předpokládat, že tuhost je dostatečná a není proto nutné ověřovat odezvu konstrukce na zatížení větrem. 

Konstrukce ocelového světlíku je naopak do značné míry ovlivňována větrem. Dále je tedy 

stanoveno zatížení větrem pro tyto prvky. 

Charakteristický maximální dynamický tlak větru: 

𝑞𝑝(𝑧) = 𝑐𝑒(𝑧) ∗ 𝑞𝑏   [𝑃𝑎] 

 Součinitel expozice 𝑐𝑒(𝑧) 

o Kategorie terénu IV 

o Výška hřebene konstrukce  𝑧 = 13,36 𝑚 

𝑐𝑒(𝑧 = 13,36) = 1,32 [−] 

 Základní dynamický tlak větru 𝑞𝑏 =
1

2
∗ 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ ∗ 𝑣𝑏

2 

o Hustota vzduchu 𝜌𝑣𝑧𝑑𝑢𝑐ℎ = 1,25 𝑘𝑔/𝑚3 

o Výchozí základní rychlost větru 𝑣𝑏 = 25 𝑚/𝑠 …oblast II (Kladno) 

𝑞𝑏 =
1

2
∗ 1,25 ∗ 252 = 0,39 𝑘𝑃𝑎 

𝒒𝒑 = 𝟏, 𝟑𝟐 ∗ 𝟎, 𝟑𝟗 = 𝟎, 𝟓𝟐 𝒌𝑷𝒂 

  

Obrázek 1 - zdroj [...] 

IGP –  zdroj [2] 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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Tlak větru na povrchy: 

𝑤𝑒 = 𝑐𝑝𝑒 ∗ 𝑞𝑝(𝑧) 

 Oblast F: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,69 nebo 𝐶𝑝𝑒,10 = 0,36 

o 𝒘𝒌,𝑭 = −𝟎, 𝟑𝟔 𝒌𝑷𝒂 nebo 𝑤𝑘,𝐹 = 0,19 𝑘𝑃𝑎 

 Oblast G: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,64 nebo 𝐶𝑝𝑒,10 = 0,47 

o 𝑤𝑘,𝐺 = −0,33 𝑘𝑃𝑎 nebo 𝒘𝒌,𝑮 = 𝟎, 𝟐𝟒 𝒌𝑷𝒂 

 Oblast H: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,25 nebo 𝐶𝑝𝑒,10 = 0,31 

o 𝑤𝑘,𝐻 = −0,13 𝑘𝑃𝑎 nebo 𝑤𝑘,𝐻 = 0,16 𝑘𝑃𝑎 

 Oblast I: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,45 

o 𝑤𝑘,𝐼 = −0,23 𝑘𝑃𝑎 

 Oblast J: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,84 

o 𝒘𝒌,𝑱 = −𝟎, 𝟒𝟒 𝒌𝑷𝒂 

 Oblast K: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,83 

o 𝑤𝑘,𝐾 = −0,43 𝑘𝑃𝑎 

 Oblast L: 𝐶𝑝𝑒,10 = −1,4 

o 𝒘𝒌,𝑳 = −𝟎, 𝟕𝟑 𝒌𝑷𝒂 

 Oblast M: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,71 

o 𝑤𝑘,𝑀 = −0,37 𝑘𝑃𝑎 

 Oblast N: 𝐶𝑝𝑒,10 = −0,25 

o 𝑤𝑘,𝑁 = −0,13 𝑘𝑃𝑎 

  

Zdroj [6] 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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2.2.2. Zatížení sněhem 

𝑠 = 𝜇𝑖 ∗ 𝐶𝑒 ∗ 𝐶𝑡 ∗ 𝑠𝑘,𝑛𝑜𝑚  [
𝑘𝑁

𝑚2] 

o 𝜇𝑖 – tvarový součinitel 

 plochá střecha => 𝜇1 = 0,8 

 světlík ve sklonu 23° => 𝜇1 = 0,8 

o 𝐶𝑒 – součinitel expozice; uvažován normální typ krajiny => 𝐶𝑒 = 1,0 

o 𝐶𝑡 – součinitel teploty; 𝐶𝑡 = 1,0 

o 𝑠𝑘,𝑛𝑜𝑟𝑚 – charakteristická hodnota zatížení sněhem (dle sněhové mapy ČR); Kladno – 

oblast 1 => 𝑠𝑘,𝑛𝑜𝑟𝑚 = 0,7 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑠𝑘 = 0,8 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0,7 = 0,56 𝑘𝑁/𝑚2 

V případě konstrukce světlíku je třeba uvažovat následující zatěžovací stavy: 

Pozn.: teoreticky může docházet ke tvoření návějí za atikou, která lemuje plochu střechy. Rozdíl v zatížení 

je minimální, tento vliv je tedy zanedbán. 

2.2.3. Užitné zatížení 

Kategorie ploch z hlediska užívání: 

 C3 – plochy bez překážek pro pohyb osob (chodby a vstupní prostory) 

𝑞𝑘 = 5 𝑘𝑁/𝑚2 

 C1 – plochy se stoly, atd… (všechny ostatní místnosti kromě chodeb a vstupních prostor) 

𝑞𝑘 = 3 𝑘𝑁/𝑚2 

 H – nepochozí střechy 

o Plošné zatížení – pro stropní desky  𝑞𝑘 = 0,75 𝑘𝑁/𝑚2 

o Bodové zatížení – pro prvky ocel. světlíku 𝑄𝑘 = 1 𝑘𝑁 

Dle předpisu [3] se pro kategorii ploch H nemá uvažovat v kombinaci současně zatížení od větru či 

sněhu a užitné zatížení. Protože je hodnota užitného zatížení pro kategorii H větší než hodnota zatížení 

sněhem (0,75 > 0,56), bude v kombinaci pro zatížení střešní desky uvažováno pouze větší z obou, tedy 

užitné zatížení. 

Zatížení přemístitelnými příčkami: 

Dělící konstrukce jsou uvažovány následovně: 

 Heluz AKU20 – těžké zdivo tl. 200 mm pro akustické oddělení prostor; zatížení těmito příčkami 

je nutno uvažovat individuálně (nelze nahradit plošným zatížením); zatížení se uvažuje jako stálé – 

viz výše. 

 Heluz 14 – lehké nenosné zdivo pro příčky tl. 140 mm; zatížení těmito příčkami bude ve výpočtu 

nahrazeno plošným rovnoměrným zatížením 𝑞𝑘 = 1,5 𝑘𝑁/𝑚2  

Pozn.: hodnota je uvažována záměrně vyšší, než uvádí norma, protože není splněna maximální liniová 

hmotnost konstrukce 3 kN/m. 
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Shrnutí: 

UŽITNÉ ZATÍŽENÍ    

typ název   qk / Qk   

užitné C1 - učebny, kanceláře  3,00 kN/m2 

užitné C3 - chodby, atrium  5,00 kN/m2 

užitné H - nepochozí střechy (plošné zatížení) 0,75 kN/m2 

užitné H - nepochozí střechy (bodové zatížení) 1,00 kN 

příčky přemístitelné lehké příčky  1,50 kN/m2 

sníh zatížení sněhem na střeše  0,56 kN/m2 

 

Redukční součinitele: 

 𝛼𝐴 – redukce z plochy; pro plochy kategorie C 

𝛼𝐴 =
5

7
∗ 𝜓0 +

𝐴0

𝐴
≤ 1,0 ∧ ≥ 0,6 

Kde 𝜓0 = 0,7, 𝐴0 = 10 𝑚2 a 𝐴 velikost zatížené plochy. 

 𝛼𝑛 – redukce z počtu podlaží; pro plochy kategorie C 

𝛼𝑛 =
2 + (𝑛 − 2) ∗ 𝜓0

𝑛
=

2 + (3 − 2) ∗ 0,7

3
= 0,9 

Pozn.: redukční součinitele nelze kombinovat navzájem. 

Vzhledem k tomu, že použití součinitelů 𝛼𝐴 a 𝛼𝑛 je omezené (např. je nelze kombinovat současně 

s kombinačními součiniteli 𝜓); dále hodnota součinitele 𝛼𝐴 je vázaná na velikost zatěžovací plochy – která 

je ale proměnná, konzervativně nebudou tyto součinitele ve výpočtu využity. 

2.2.4. Zatížení teplotou 

Tento druh zatížení je stanoven z důvodu účinku na ocelovou konstrukci světlíku, která v určitých 

fázích životnosti může být klasifikována jako konstrukce otevřená a nechráněná vůči vlivům okolního 

prostředí. 

Jakožto zjednodušení bude uvažována pouze rovnoměrná změna teploty po průřezu: 

Δ𝑇𝑢 = 𝑇 − 𝑇0 

 𝑇 – průměrná teplota nosného prvku vlivem klimatických teplot v zimním a letním období 

o Méně příznivá varianta – venkovní teplota 𝑇𝑜𝑢𝑡 

 Letní období (povrch světle zbarvený) - 𝑇𝑜𝑢𝑡 = 𝑇𝑚𝑎𝑥 + 𝑇4 = 40 + 30 = 70 °𝐶 

 Zimní období - 𝑇𝑜𝑢𝑡 = −32 °𝐶 

 𝑇0 – výchozí teplota prvku při jeho zabudování do konstrukce 

o V létě - 𝑇0 = 40 °𝐶 (uvažováno jako reálné maximum) 

o V zimě - 𝑇0 = 5 °𝐶 (požadavek projektanta) 

Rovnoměrné ohřátí   Δ𝑇𝑢 = 70 − 5 = 65 °𝐶 

Rovnoměrné ochlazení  Δ𝑇𝑢 = 40 + 32 = 72 °𝐶 
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3. Materiálové řešení nosných konstrukcí 

3.1. Beton 

3.1.1. Stupně vlivu prostředí na konstrukce 

 Stropní konstrukce – XC1 (suché nebo stále mokré prostředí) – indikativní pevnost. třída C16/20 

 Základové konstrukce – XC2 (mokré, občas suché prostředí) – indikativní pevnost. třída C25/30 

 Střešní konstrukce, vnější stěny – XC4 (střídavě mokré a suché pr.) – indikat. pevn. třída C30/37 

Na základě výše uvedeného je zvolena pevnostní třída betonu C30/37. 

3.1.2. Parametry betonu 

 Charakteristická pevnost betonu 𝑓𝑐𝑘 = 30 𝑀𝑃𝑎 

 Návrhová pevnost betonu  𝑓𝑐𝑑 =
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=

30

1,5
= 20 𝑀𝑃𝑎 

 Střední hodnota modulu pružnosti 𝐸𝑐𝑚 = 33 𝐺𝑃𝑎 

3.1.3. Určení tloušťky krycí vrstvy 

𝑐 ≥ 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + Δ𝑐𝑑𝑒𝑣 

 Minimální tloušťka krycí vrstvy 𝑐𝑚𝑖𝑛 = max (𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏; 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟, 10 𝑚𝑚) 

o Min. tl. krycí vrstvy z hlediska soudržnosti 

𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏 ≥ ∅𝑣ý𝑧𝑡𝑢ž𝑒 

o Min. tl. krycí vrstvy z hlediska trvanlivosti konstrukce 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 – dle tab. 4.3N a 4.4N [8] 

 Přídavek k minimální krycí vrstvě betonu Δ𝑐𝑑𝑒𝑣 = 10 𝑚𝑚 

Výsledné hodnoty krycí vrstvy pro jednotlivé stupně vlivu prostředí budou uvedeny při návrhu 

výztuže dle konkrétně navržených profilů výztuže. 

3.1.4. Určení součinitele dotvarování dle [8] 

Všechny desky a stěny v objektu jsou navrženy tlouštěk 270, resp. 250 mm. Při uvažování času 

prvního zatížení 10 dní a relativní vlhkosti okolo 50% z grafů v uvedené normě vychází 

𝜑(∞, 𝑡0 = 5 𝑑𝑛í) = 2,8 ≅ 3 [−]. To znamená, že dlouhodobé deformace vlivem dotvarování budou cca 

3x větší. 

 Náhradní rozměr průřezu    ℎ0 =
2∗𝐴𝑐

𝑢
=

2∗250∗1000

2∗1000
= 250 𝑚𝑚  

Grafy pro určení součinitele dotvarování, zdroj [8] 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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3.2. Betonářská výztuž 
Použita bude standardní betonářská výztuž B500, třída tažnosti B. 

 Charakteristická mez kluzu    𝑓𝑦𝑘 = 500 𝑀𝑃𝑎 

 Návrhová mez kluzu     𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑏𝑠
=

500

1,15
= 434,78 𝑀𝑃𝑎 

 Maximální poměrné přetvoření    휀𝑠𝑢 = 5% 

3.3. Ocel 
Použita bude konstrukční ocel S235. 

 Charakteristická mez kluzu    𝑓𝑦𝑘 = 235 𝑀𝑃𝑎 

 Návrhová mez kluzu     𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

355

1,0
= 235 𝑀𝑃𝑎 

3.4. Sklo 
Použito bude standardní plavené sodnovápenokřemičité sklo. 

 Charakteristická pevnost v tahu za ohybu  𝑓𝑔,𝑘 = 45 𝑀𝑃𝑎 

 Modul pružnosti     𝐸 = 70 𝐺𝑃𝑎  
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4. Předběžný návrh nosných konstrukcí 

4.1. Plošná zatížení 
Zatížení uvažované v této kapitole je konzervativně spočtené dle kombinace 6.10. [3] 

Plošné zatížení vodorovných konstrukcí - střecha   

stálé zatížení gk [kN/m2] γG gd [kN/m2] 

1 střešní plášť 1,91   

2 vl. tíha - deska tl. 270 mm 6,75     

 celkem 8,66 1,35 11,69 

     

proměnné zatížení qk [kN/m2] γQ qd [kN/m2] 

1 užitné (H) 0,75 1,50 1,13 

 

Plošné zatížení vodorovných konstrukcí - typické podlaží  

stálé zatížení gk [kN/m2] γG gd [kN/m2] 

1 podlaha 1,76   

2 vl. tíha - deska tl. 270 mm 6,75     

 celkem 8,51 1,35 11,49 

     

proměnné zatížení qk [kN/m2] γQ qd [kN/m2] 

1 užitné (C3) 5,00   

2 přemístitelné lehké příčky 1,50     

 celkem 6,50 1,50 9,75 

 

Plošné zatížení vodorovných konstrukcí - strop 1.PP (zelená střecha) 

stálé zatížení gk [kN/m2] γG gd [kN/m2] 

1 střešní plášť 14,06   

2 vl. tíha - deska tl. 270 mm 6,75     

 celkem 20,81 1,35 28,09 

     

proměnné zatížení qk [kN/m2] γQ qd [kN/m2] 

1 užitné (C1) 3,00 1,50 4,50 

 

4.2. Stropní deska 
Konstrukční systém budovy definuje typické rozpony nosných stěn 8 m v obou směrech a vytváří 

tak pole stropních desek 8x8 m po obvodě nepoddajně podepřených či spojitých. Nad hlavní chodbou, která 

je vymezena osami 5-8, je deska podepřena pouze po dvou stranách a funguje jako jednosměrně pnutá. 

Kromě toho je deska v těchto místech významně oslabována otvory pro schodišťová ramena. 

Architektonickým požadavkem je mít desku konstantní tloušťky v celé ploše půdorysu. Návrh 

tloušťky desky tedy vychází z méně příznivých okrajových podmínek. 

4.2.1. Určení tloušťky dle empirických vztahů a ohybové štíhlosti 

Empirický vztah: 

ℎ𝑑
𝐸 =

1

33
∗ 𝑙 =

1

33
∗ 8000 ≅ 245 𝑚𝑚 

Tloušťka 245 mm je při rozponu 8 m a s ohledem na oslabení otvory pravděpodobně nedostatečná 

(z hlediska povolených deformací). Návrh tedy bude vycházet z kritéria ohybové štíhlosti. 



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

30 

 

Vymezující ohybová štíhlost: 

Tloušťku desky navrhuji ℎ𝑑 = 270 𝑚𝑚. 

-vstupní hodnoty-          

geometrie průřezu  beton C 30/37  výztuž B500 B  

hdeska= 270 mm fck= 30,00 MPa  fyk= 500 MPa  

b= 1000 mm fcd= 20,00 MPa  fyd= 434,78 MPa  

       Es= 200,00 GPa  

typ konstrukce     εsu= 5 ‰  

vnitřní pole spoj. nosníku         

           

rozpon desky         

lsvětlé = 7,75 m         

buložení = 250,00 mm         

leff = 8,00 m         

           

-výpočet vymezující ohybové štíhlosti-        

 as,req as,prov ρ κc2 κc3 ρ0 K λd, základní λd λ 

  mm2 mm2 % - - % - - - - 

průřez č.1   0,50 0,90 1,30 0,55 1,50 30,78 36,14 31,63 

 

Pozn.: v tuto chvíli nejsou známy plochy výztuže nutné pro MSÚ 𝑎𝑠,𝑟𝑒𝑞  a skutečně vyztužené 𝑎𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣. 

Součinitel 𝜅𝑐3 udává poměr mezi těmito plochami. Odhaduji, že po návrhu na MSÚ i MSP bude tento poměr 

cca 1,3, tedy že množství vykladené výztuže bude o 30% větší než staticky nutné množství. 

4.2.2. Kontrola výšky tlačené oblasti průřezu a plochy výztuže 

Plošné zatížení běžné desky 

𝑓𝑑 = 11,49 + 9,75 = 21,24 𝑘𝑁/𝑚2 

Zkoumaná část desky působí jako jednosměrně pnutá deska; v nosném směru funguje jako spojitý 

nosník. Pro vnitřní pole pak platí: 

 Návrhové zatížení v nosném směru 𝑓𝑑 = 11,49 + 9,75 = 21,24 𝑘𝑁/𝑚 

 Max. moment nad podporou  𝑚𝐸𝑑 =
1

12
∗ 𝑓𝑑 ∗ 𝑙2 =

1

12
∗ 21,24 ∗ 82 = 113,28 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

Pozn.: výpočet momentu slouží pouze jako velmi hrubý odhad. Ve skutečnosti bude moment ve zkoumaném 

poli desky mnohem nižší, vzhledem k plošnému působení desky v přilehlých polích. 

-vstupní hodnoty-         

geometrie průřezu  beton C 30/37  výztuž B500 B 

h =  270 mm fck = 30,00 MPa  fyk = 500,00 MPa 

b = 1000 mm fcd = 20,00 MPa  fyd = 434,78 MPa 

   fctm = 2,90 MPa  ξmax = 0,45 - 

-dimenzační ohybové momenty-        

 MEd         

  kNm         

průřez č.1 113,28         

          

-předběžné ověření návrhu-        

 ⌀odhad cnom d μ ξ ζ As,req As,min As,max 

  mm mm mm - - - mm2 mm2 mm2 

průřez č.1 10 20 245 0,120 0,16 0,936 1136,16 369,46 9800,00 
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Poměrná výška tlačené oblasti průřezu 𝜉 = 0,16 ≤ 𝜉𝑚𝑎𝑥 = 0,45 a plocha staticky nutné výztuže leží 

v rozmezí 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥. 

Navržená tloušťka desky 270 mm v předběžném návrhu vyhovuje. 

4.3. Průvlak „PR2.01“ 
V místech, kde je zapotřebí uvolnit dispozici, je stropní deska podporována monolitickým 

železobetonovým průvlakem. Jedná se o prostory studovny ve 2. a 3.NP (osy H3-5), respiria (2.NP) a terasy 

(3.NP) (deskové pole H-I, osy 3-5). 

4.3.1. Určení výšky průvlaku dle empirických vztahů 

Průvlak působí jako spojitý nosník o dvou polích, na krajích vetknutý. Rozpon polí je roven 7,87 a 5,23 m. 

 Výška průvlaku  ℎ𝑝
𝐸 = (

1

8
÷

1

12
) ∗ 𝑙 = (

1

8
÷

1

12
) ∗ 8000 = 666 ÷ 1000 𝑚𝑚 

Výšku průvlaku navrhuji 𝒉𝒑 = 𝟕𝟐𝟎 𝒎𝒎 (270 mm deska + 450 mm pod desku) 

 Šířka průvlaku  𝑏𝑝 ≅ 0,5 ∗ ℎ𝑝 = 0,5 ∗ 770 = 385 𝑚𝑚 

Šířku průvlaku navrhuji 𝒃𝒑 = 𝟑𝟓𝟎 𝒎𝒎 

4.3.2. Kontrola výšky tlačené oblasti průřezu a plochy výztuže 

Protože průvlaky vytváří spolu se sloupem nesymetrický rám přes 2. a 3.NP, odhad maximálního 

momentu by byl poměrně nepřesný. Byl tedy vytvořen výpočetní model rámu. Podepření koncových bodů 

je voleno jako vetknutí – představuje tuhé připojení do navazujících ŽB stěn. 

Výpočet rovnoměrného liniového zatížení 

3.NP: 

 Plošné zatížení (viz kap. 4) 𝑓𝑑
𝑝

= 11,69 + 1,13 = 12,82 𝑘𝑁/𝑚2  

 Liniové zatížení  𝑓𝑑
𝑙 = 𝑓𝑑

𝑝
∗

𝐴𝑧𝑎𝑡

Σ𝑙
= 12,82 ∗

62,6

7,87+5,23
= 61,26 𝑘𝑁/𝑚  

2.NP: 

 Plošné zatížení (viz kap. 4) 𝑓𝑑
𝑝

= 21,24 𝑘𝑁/𝑚2  

 Liniové zatížení  𝑓𝑑
𝑙 = 𝑓𝑑

𝑝
∗

𝐴𝑧𝑎𝑡

Σ𝑙
= 21,24 ∗

62,6

7,87+5,23
= 101,5 𝑘𝑁/𝑚 

  

𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 665,62 𝑘𝑁𝑚 

  



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

32 

 

 

-vstupní hodnoty-         

geometrie průřezu  beton C 30/37  výztuž B500 B 

h =  720 mm fck = 30,00 MPa  fyk = 500,00 MPa 

b = 350 mm fcd = 20,00 MPa  fyd = 434,78 MPa 

   fctm = 2,90 MPa  ξmax = 0,45 - 

-dimenzační ohybové momenty-        

 MEd         

  kNm         

průřez č.1 665,62         

          

-předběžné ověření návrhu-        

 ⌀odhad cnom d μ ξ ζ As,req As,min As,max 

  mm mm mm - - - mm2 mm2 mm2 

průřez č.1 20 28 682 0,260 0,384 0,846 2653,38 359,9596 9548,00 

 

Poměrná výška tlačené oblasti průřezu 𝜉 = 0,384 ≤ 𝜉𝑚𝑎𝑥 = 0,45 a plocha staticky nutné výztuže 

leží v rozmezí 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 ÷ 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥. Při uvažování výztužných prutů ∅20 𝑚𝑚 by bylo zapotřebí 9 kusů – výztuž 

by se umístila do více vrstev. 

Navržený průvlak o rozměrech průřezu 720x350 mm v předběžném návrhu vyhovuje. 
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4.4. Svislé nosné konstrukce 

4.4.1. Stěny 

Pro veškeré ŽB nosné stěny je  tloušťka stanovena 250 mm. Pro nejméně příznivé místo bude 

ověřeno, zda je tento návrh vyhovující. Je zapotřebí uvažovat dva možné zatěžovací stavy: 

1.  Během výstavby je suterénní stěna již realizována, stejně tak stropní deska 1.PP; suterén se zasype 

zeminou (maximální ohybový moment, minimální normálová síla): 

 𝑀𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 50,20 𝑘𝑁𝑚/𝑚 viz obrázek níže 

 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = 0   konzervativně zanedbána vlastní tíha konstrukcí 

2.  V průběhu provozu budovy (maximální ohybový moment, maximální normálová síla): 

 Svislé zatížení vlastní tíhou stěny 

o 1.PP       𝑁𝐸𝑑,0
1.𝑃𝑃 = 𝛾𝐺 ∗ 𝛾ž𝑏 ∗ 𝑏𝑠𝑡ě𝑛𝑎 ∗ ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟

1.𝑃𝑃 = 1,35 ∗ 25 ∗ 0,25 ∗ 3,27 = 27,59 𝑘𝑁/𝑚 

o 1.-3.NP  𝑁𝐸𝑑,0
𝑁𝑃 = 𝛾𝐺 ∗ 𝛾ž𝑏 ∗ 𝑏𝑠𝑡ě𝑛𝑎 ∗ ℎ𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟

𝑁𝑃 = 1,35 ∗ 25 ∗ 0,25 ∗ 3,7 = 31,22 𝑘𝑁/𝑚 

 Svislé zatížení od stropů a střechy 

o Střecha  𝑁𝐸𝑑,1 = 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑔 + 𝑞)𝑑,𝑠𝑡ř𝑒𝑐ℎ𝑎 = 4 ∗ (11,69 + 1,13) = 51,28 𝑘𝑁/𝑚 

o 2. a 1.NP 𝑁𝐸𝑑,2 = 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑔 + 𝑞)𝑑,𝑇𝑃 = 4 ∗ (11,49 + 9,75) = 84,96 𝑘𝑁/𝑚 

o 1.PP  𝑁𝐸𝑑,3 = 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑔 + 𝑞)𝑑,𝑧𝑒𝑙.𝑠𝑡ř. = 4 ∗ (28,09 + 4,50) = 130,36 𝑘𝑁/𝑚 

Zatížení stěny v úrovni paty 1.PP: 

𝚺𝑵𝑬𝒅 = 27,59 + 3 ∗ 31,22 + 51,28 + 2 ∗ 84,96 + 130,36 = 𝟒𝟕𝟐, 𝟖𝟏 𝒌𝑵/𝒎 

Zatížení suterénní stěny ohybovým momentem od zemního tlaku: 

𝑴𝑬𝒅 = 𝟓𝟎, 𝟐𝟎 𝒌𝑵𝒎/𝒎 

Únosnost stěny v dostředném tlaku: 

𝑵𝑹𝒅 = 0,8 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∗ 𝜎𝑠 = 0,8 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝜎𝑠 =

= 0,8 ∗ 0,25 ∗ 1 ∗ 20 ∗ 106 + 0,2 ∗ 10−2 ∗ 0,25 ∗ 1 ∗ 400 ∗ 106 = 𝟒𝟐𝟏𝟕, 𝟒 𝒌𝑵/𝒎 

Kde 𝜌 představuje geometrický stupeň vyztužení a hodnota 0,2% odpovídá konstrukčnímu vyztužení. 

  

Statický model; zat. zemním tlakem nad HPV; zat. zemním tlakem pod HPV; zat. hydrostatickým tlakem; ohybový moment od 

návrhové kombinace 
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Kontrola výšky tlačené oblasti průřezu namáhaného prostým ohybem (ZS1): 

-vstupní hodnoty-         

geometrie průřezu  beton C 30/37  výztuž B500 B 

h =  250 mm fck = 30,00 MPa  fyk = 500,00 MPa 

b = 1000 mm fcd = 20,00 MPa  fyd = 434,78 MPa 

   fctm = 2,90 MPa  ξmax = 0,45 - 

-dimenzační ohybové momenty-        

 MEd         

  kNm         

průřez č.1 50,2         

          

-předběžné ověření návrhu-        

 ⌀odhad cnom d μ ξ ζ As,req As,min As,max 

  mm mm mm - - - mm2 mm2 mm2 

průřez č.1 10 35 210 0,080 0,104 0,958 573,91 316,68 8400,00 

 

Interakce N+M (ZS2): 

 Poměrná hodnota normálové síly  
𝑁𝐸𝑑

𝑏∗ℎ∗𝑓𝑐𝑑
=

472,81

1∗0,25∗20∗103 = 0,095 

 Poměrná hodnota ohybového momentu  
𝑀𝐸𝑑

𝑏∗ℎ2∗𝑓𝑐𝑑
=

50,20

1∗0,252∗20∗103 = 0,04 

Z nomogramu vychází hodnota 𝜔 = 0, čili teoreticky není potřeba žádná výztuž. Stěna může být 

vyztužena pouze konstrukčně. 

Nosné ŽB stěny tl. 250 mm v předběžném návrhu vyhovují. 

Pozn.: ŽB nosné stěny by teoreticky mohly být navrženy menších tlouštěk, z technologického hlediska však 

minimálně 200 mm. V konstrukci budovy je relativně mnoho stěnových nosníků a pilířů, které je podporují. 

Tyto prvky budou značně vyztuženy. Malá šířka průřezu může způsobit obtíže s umístěním a zakotvením 

výztuže (za předpokladu, že na únosnost prvek vyhovuje). Proto je zachována tloušťka 250 mm. 

Nomogram pro návrh výztuže prvku namáhaného N+M; zdroj [16] 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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4.4.2. Sloup „S2.01“ 

 Šířka sloupu je definována šířkou průvlaku  𝑏 = 350 𝑚𝑚 

 Zatěžovací plocha      𝐴𝑧𝑎𝑡 = 40,79 𝑚2 

 Návrhové plošné zatížení 

o Střecha     (𝑔 + 𝑞)𝑑 = 11,69 + 1,13 = 12,82 𝑘𝑁/𝑚2 

o Typické podlaží   (𝑔 + 𝑞)𝑑 = 11,49 + 9,75 = 21,24 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑵𝑬𝒅 = 𝐴𝑧𝑎𝑡 ∗ Σ𝑓𝑑 = 40,79 ∗ (12,82 + 21,24) = 𝟏𝟑𝟖𝟗, 𝟑𝟏 𝒌𝑵 

Únosnost v dostředném tlaku: 

𝑁𝑅𝑑 = 0,8 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∗ 𝜎𝑠 = 0,8 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝜎𝑠 ≥ 𝑁𝐸𝑑 

ℎ ≥
𝑁𝐸𝑑

𝑏 ∗ (0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝜎𝑠)
=

1389,31

0,35 ∗ (0,8 ∗ 20 ∗ 103 + 0,02 ∗ 400 ∗ 103)
= 0,165 𝑚 

Kde 𝜌 představuje geometrický stupeň vyztužení a je uvažován hodnotou 2%. 

Výšku průřezu sloupu navrhuji 𝒉 = 𝟑𝟎𝟎 𝒎𝒎. 

 

Pozn.: jednotlivá pole průvlaku, který je nesen navrhovaným sloupem, nejsou stejně dlouhá. Ohybové 

momenty působící na sloup nebudou v rovnováze, jejich rozdíl musí přenést sloup. K tomu poslouží rezerva 

ve výšce jeho průřezu. 
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Kontrola štíhlosti sloupu 

-materiály-        

beton C 30/37    výztuž B500 B   

fck = 30,00 MPa   fyk = 500,00 MPa  

fcd = 20,00 MPa   fyd = 434,78 MPa  

         

-geometrie-        

b =  350,00 mm Ac = 0,105 m2    

h =  300,00 mm Iy = 7,88E-04 m4 iy = 0,087 m 

   Iz = 1,07E-03 m4 iz = 0,101 m 

         

vyztužení: As = 2100,00 mm2 (uvažováno ρ=2%)    

         

světlá délka l = 2,98 m     

součinitel uložení βy = 0,75 [-] βz = 0,75 [-]  

vzpěrná délka l0,y = 2,24 m l0,z = 2,24 m  

         

-zatížení-         

NEd = 1389,31 kN       

My,top,Ed = 24,27 kNm  Mz,top,Ed = 0,00 kNm   

My,bot,Ed = -11,98 kNm  Mz,bot,Ed = 0,00 kNm   

         

ei,y = 20 mm  ei,z = 20 mm   

M01,y = -39,7662 kNm  M01,z = 27,7862 kNm   

M02,y = 52,0562 kNm  M02,z = 27,7862 kNm   

         

-posouzení štíhlosti-        

λy = 25,81 [-]  λz = 22,12 [-]   

 

 
 

        

         

         

- A…vliv dotvarování betonu A = 0,70 [-]    

- B…vliv výztuže  B = 1,37 [-]    

- C…vliv zatížení  Cy = 2,46 [-]    

   Cz = 0,70 [-]    

- n… poměrná normálová síla n = 0,66 [-]    

         

λlim,y = 57,99 [-]  λlim,z = 16,47 [-]   

V rovině rámu štíhlost sloupu vyhovuje. Štíhlost z roviny rámu podmínku masivního prvku 

nesplňuje, ale rozdíl je poměrně malý. Při podrobnější analýze sloupu by bylo vhodné vliv a účinky II. řádu 

prozkoumat více a zohlednit je v posouzení. 

  

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
20 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶

√𝑛
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4.4.3. Pilíře pod stěnovými nosníky 

Pro zjednodušení bude navržen a posouzen nejvíce zatížený pilíř. Ten se nachází v prostoru největší 

posluchárny (1.PP + 1.NP, osy A-6) a tvoří podporu stěnovému nosníku „SN2.06“. 

Je zapotřebí rozměry pilíře ověřit ve dvou výškových úrovních: 

1. V kontaktu pilíře a stěnového nosníku (dle teorie příhradové analogie – ověření dostatečné velikosti 

styčníku) 

2. V patě pilíře – ověření dostatečné únosnosti v dostředném tlaku 

Zatěžovací plocha 

 Stěnového nosníku SN2.06  𝐴𝑧𝑎𝑡,1 = 58,06 𝑚2 

 Stěnového nosníku SN2.16  𝐴𝑧𝑎𝑡,2 = 29,68 𝑚2 

o Polovina z této plochy se přenáší do stěnového nosníku SN2.06 

 Zatěžovací plocha pilíře  𝑨𝒛𝒂𝒕 =
1

2
∗ (55,77 +

1

2
∗ 27,39) = 𝟑𝟔, 𝟒𝟓 𝒎𝟐 

Pozn.: konzervativně je zanedbán vliv výstřednosti stěnového nosníku „SN2.16“ vůči ose stěnového nosníku 

„SN2.06“. Ve skutečnosti se vlivem výše popsaného do zkoumaného pilíře dostane menší síla. 

Zatížení 

 Ze střešní desky 3.NP   𝑓𝑑 = 11,69 + 1,13 = 12,82 𝑘𝑁/𝑚2 

 Ze stropní desky 2. a 1.NP  𝑓𝑑 = 11,49 + 9,75 = 21,24 𝑘𝑁/𝑚2 

 Vlastní tíha stěnových nosníků 

Vlastní tíha stěnových nosníků (jedno podlaží)   

stálé zatížení Gk [kN] γG Gd [kN] 

SN2.06 γžb*b*h*l=25*0,25*3,7*13,1 302,94 1,35 408,97 

SN2.16 γžb*b*h*l=25*0,25*3,7*8 185,00 1,35 249,75 

 

𝑵𝑬𝒅 = 𝐴𝑧𝑎𝑡 ∗ Σ𝑓𝑑 +
1

2
∗ (2 ∗ 𝑔0,𝑑

𝑆𝑁2.06 + 2 ∗
1

2
∗ 𝑔0,𝑑

𝑆𝑁2.16)

= 36,45 ∗ (12,82 + 2 ∗ 21,24) +
1

2
∗ (2 ∗ 408,97 + 249,75) = 𝟐𝟓𝟒𝟗, 𝟓 𝒌𝑵 

Úroveň 1 – rozhraní stěnového nosníku a pilíře 

 Reakce stěnového nosníku:  𝑅 = 1,1 ∗ 𝑁𝐸𝑑 = 1,1 ∗ 2549,5 = 2804,48 𝑘𝑁 

 Potřebný rozměr pilíře (dle [20]) 𝑅 ≤ 0,8 ∗ ℎ1 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑐𝑑 

ℎ1 ≥
𝑅

0,8 ∗ 𝑏 ∗ 𝑓𝑐𝑑
=

2804,48

0,8 ∗ 0,25 ∗ 20 ∗ 103
= 0,7 𝑚 

Úroveň 2 – pata pilíře: únosnost v dostředném tlaku 

 Šířka je definovaná šířkou stěnových nosníků 𝒃 = 𝟐𝟓𝟎 𝒎𝒎 

𝑁𝑅𝑑 = 0,8 ∗ 𝐴𝑐 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∗ 𝜎𝑠 = 0,8 ∗ 𝑏 ∗ ℎ2 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝜎𝑠 ≥ 𝑁𝐸𝑑 

ℎ2 ≥
𝑁𝐸𝑑

𝑏 ∗ (0,8 ∗ 𝑓𝑐𝑑 + 𝜌 ∗ 𝜎𝑠)
=

2549,5

0,25 ∗ (0,8 ∗ 20 ∗ 103 + 0,02 ∗ 400 ∗ 103)
= 0,425 𝑚 

Pilíř navrhuji o rozměrech 250 x 450 mm, v úrovni pod stropem rozšířený náběhem délky i výšky 

250 mm. 
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Pozn.: často je pilíř řešen jako kolmý k průběžné stěně. Stěna je tl. 250 mm, pilíř tedy bude v těchto 

případech ze stěny vystupovat 200 mm.  

 

4.5. Základové konstrukce 

4.5.1. Základové konstrukce – 1.NP 

Stěny 1.NP budou založeny na základových pasech. V ploše bude realizována podkladní betonová 

deska tl. 150 mm. Pasy budou navrženy a posouzeny podrobně v kapitole 8. 

4.5.2. Základové konstrukce – 1.PP 

Vzhledem k osazení stavby do terénu se spodní polovina 1.PP nachází pod ustálenou hladinou 

podzemní vody. To mimo jiné znamená, že po zastavení čerpání vody bude na konstrukce působit vztlak 

vody. Tato skutečnost je nejvýraznější v době výstavby, kdy suterénní stěny lze částečně zasypat a čerpání 

zastavit; naproti tomu ještě nejsou realizována nadzemní podlaží. Za této situace vztlaku vzdoruje vlastní 

tíha základové konstrukce, tíha stropu 1.PP, popř. ještě tření mezi zeminou a konstrukcí. 

Za těchto podmínek bude základovou konstrukci tvořit základová deska. Její tloušťka bude 

stanovena s ohledem na následující: 

 Zatížení vztlakem 

 Protlačení nejvíce namáhaných pilířů 

Kromě toho je potřeba ověřit napětí v základové spáře a porovnat ho s únosností základové zeminy, 

resp. horniny. 

Tloušťku základové desky navrhuji 450 mm. 

Předběžné posouzení svislé únosnosti 

Napětí v základové spáře 

Tíha celého objektu    

stálé zatížení gk [kN/m2] γG gd [kN/m2] 

1 3.NP 8,66   

2 2.NP 8,51   

3 1.NP 8,51   

4 1.PP (nejhorší - "zelená střecha") 20,81   

5 základové konstrukce 14,85     

 celkem 61,34 1,35 82,81 
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proměnné zatížení qk [kN/m2] γQ qd [kN/m2] 

1 3.NP 0,75   

2 2.NP 6,50   

3 1.NP 6,50   

4 1.PP (nejhorší - "zelená střecha") 3,00     

 celkem 16,00 1,50 24,00 

𝜎𝑑𝑒 = 𝑓𝑑 = 82,81 + 24 = 106,81 𝑘𝑃𝑎 

Tabulková únosnost základové horniny (GT7 – viz osazení stavby do terénu, kap. 2.1.2) 

𝑅𝑑𝑡 = 300 𝑘𝑃𝑎 

𝜎𝑑𝑒 = 106,81 𝑘𝑃𝑎 < 𝑅𝑑𝑡 = 300 𝑘𝑃𝑎 

Svislá únosnost základové konstrukce v předběžném návrhu vyhovuje. 

Posouzení základové konstrukce na zatížení vztlakem (mezní stav UPL [3]): 

 Výška vodního sloupce (viz kap. 2.1.2)  ℎ𝑤 = 1,7 𝑚 

 Součinitel bezpečnosti    𝛾𝐺,𝑑𝑠𝑡 = 1,0 

 Hustota vody     𝜌𝑤 = 1000 𝑘𝑔/𝑚3 

𝒖𝒅𝒔𝒕,𝒅 = 𝛾𝐺,𝑑𝑠𝑡 ∗
𝜌𝑤

100
∗ ℎ𝑤 = 1,0 ∗

1000

100
∗ 1,7 = 𝟏𝟕 𝒌𝑷𝒂 

Zatížení vlastní tíhou konstrukcí: 

Vlastní tíha konstrukcí    

stálé zatížení gk [kN/m2] γG gd [kN/m2] 

1 podkladní beton: 24* 0,15 3,60   

2 základová deska: 25*0,45 11,25   

3 stropní deska 1.PP: 25*0,27 6,75     

 celkem 21,60 0,90 19,44 

Posouzení: 

𝑔0,𝑑 = 19,44 𝑘𝑁 𝑚2⁄ > 𝑢𝑑𝑠𝑡,𝑑 = 17 𝑘𝑃𝑎 

Základová deska tl. 450 mm na zatížení vztlakem vyhovuje. 

IGP – zdroj [2] 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

40 

 

Pozn.: stabilitu konstrukce proti vztlaku příznivě ovlivňuje také tření mezi zeminou a konstrukcí. Protože 

na suterénní stěně bude realizováno souvrství hydroizolace, tepelné izolace a nopové fólie, není tento vliv 

možné jednoduše určit (resp. součinitel tření), a proto je konzervativně zanedbán. Suterénní stěna tím 

pádem může být zasypána pouze částečně. Dále je konzervativně zanedbána vlastní tíha svislých konstrukcí. 

Posouzení základové desky na protlačení [31] 

Ověřen bude nejméně příznivý případ – nejvíce zatížený pilíř (navrhovaný v kap. 4.4.3): 

  

Ověření únosnosti základové patky při protlačení 

(centricky zatížené)

Vstupní údaje:

Rozměry BETON

patka: 5

bf = 5,5 m fck = 30 MPa

lf = 5,5 m fcd = 20,00 MPa

hf = 0,45 m γc = 1,5

sloup: Součinitel zatížení

c1 = 0,6 m γG = 1,35

c2 = 0,25 m

Působící síla Únosnost zeminy

Ned = 2,015 MN Rgd = 0,3 MPa

Charakteristiky týkající se vyztužení

ρl = 0,005 -

d = 410 mm

Ověření únosnosti zeminy

σgd < Rgd

0,082 < 0,3 MPa

Podmínka splněna Gd = kN

Při posouzení na protlačení musí být splněny následující podmínky:

1) v Ed,max < v Rd,max

2) v Ed(a) < v Rd,c(a)

459,422

ff

dEd
gd

bl

GN






betfffGd hlbG 
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Pozn.: v tabulce výše je zadaná fiktivní velikost patky z toho důvodu, aby se dopočetla reakce zeminy 

zatěžující základovou desku v okolí sloupu a hodnota této reakce odpovídala skutečnému napětí v základové 

spáře. 

Základová deska tl. 450 mm vyhovuje na mezní stav protlačení – za předpokladu použití smykové 

výztuže. Podmínka protlačení je pro návrh základové desky rozhodující. 

  

Tabulka hodnot pro ověření smykové únosnosti patky při protlačení

u(a) V Ed,red (a) v Ed (a) v min 2d/a 1,35*v Rd,c

[m] [MN] [MPa] [MPa] MPa

0,50 d 2,988 1,963 1,603 1,697 0 2,714

0,66 d 3,400 1,946 1,396 1,286 0 2,056

0,75 d 3,632 1,936 1,300 1,132 0 1,810

1,00 d 4,276 1,903 1,085 0,849 1 1,357

1,25 d 4,920 1,864 0,924 0,679 1 1,086

1,50 d 5,564 1,820 0,798 0,566 1 0,905

1,75 d 6,208 1,771 0,696 0,485 1 0,776

2,00 d 6,852 1,716 0,611 0,424 1

Závěr:

v Ed,max < v Rd,max přibližný vliv smykové výztuže

Splněno

v Ed(a) < v Rd,c(a)

Nesplněno

Zvětšit výšku patky, nebo kvalitu betonu, příp. navrhnout smykovou výztuž

a

[m]

v Rd,c(a)

[MPa]

1,375

1,523

1,340

1,005

3,656 0,503

2,987 0,574

0,670

0,840

0,970

1,846

2,384

0,804

A(a)

[m2]

0,631 2,011
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5. Návrh světlíku 

5.1. Předběžný návrh zasklení 
Pozn.: tato kapitola slouží pouze pro orientační návrh tlouštěk skleněných výplní, aby bylo možno stanovit 

zatížení ocelových konstrukcí tíhou skla. V žádném případě neslouží jako podrobný návrh skleněných 

konstrukcí a nepostihuje všechny vlivy pro tento návrh (především změny teplot). 

Při zvolené geometrii lze ve směru sklonu zasklení realizovat pouze z jednoho kusu skla (tabule o 

rozměrech 1,0 x 4,345 m) a minimalizovat tak počet (potenciálně problematických) styků a spár. Vzhledem 

ke zvolenému systému kotvení skleněných tabulí jsou tyto tabule podepřeny pouze po dvou stranách (ve 

směru sklonu). 

Statické působení izolačního dvojskla je uvažováno následovně: 

 Vnější vrstva skla – hlavní nosná vrstva; působí na ní zatížení vlastní tíhou, sněhem a větrem 

 Vnitřní vrstva skla – nenosná vrstva; nese pouze svou vlastní tíhu 

Schéma kladení tabulí skla: 

 

5.1.1. Návrhová pevnost skla 

𝑓𝑔,𝑑 =
𝑘𝑚𝑜𝑑 ∗ 𝑓𝑔,𝑘

𝑘𝐴 ∗ 𝛾𝑀
 

 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,72…pro krátkodobé zatížení (vítr) 

 𝑘𝑚𝑜𝑑 = 0,36…pro střednědobé zatížení (sníh) 

 𝑘𝐴 = 𝐴0,04 = (1 ∗ 4,345)0,04 = 1,06 

 𝛾𝑀 = 1,8 

 𝑓𝑔,𝑘 = 45 𝑀𝑃𝑎 

𝒇𝒈,𝒅 =
0,36 ∗ 45

1,06 ∗ 1,8
= 𝟖, 𝟒𝟗 𝑴𝑷𝒂 
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5.1.2. Zatížení nosné vrstvy skleněné tabule 

SVĚTLÍK: ZATÍŽENÍ SKLENĚNÉ TABULE    

stálé zatížení gk [kN/m2] bzat [m] gk [kN/m] 

1 vlastní tíha - tl. 15 mm (25*0,015) 0,38 1,00 0,38 

     

proměnné zatížení qk [kN/m2] bzat qk [kN/m] 

1 vítr 0,24 1,00 0,24 

2 sníh 0,56 1,00 0,56 
 

Liniové zatížení přepočítané na normálovou složku (vyvolávající ohybový moment): 

 Vlastní tíha  𝑔𝑜,𝑘
𝑁 =

𝑔0,𝑘∗𝑙1∗cos(23)

𝑙1
= 𝑔0,𝑘 ∗ cos(23) = 0,38 ∗ cos(23) = 0,345 𝑘𝑁/𝑚 

 Sníh   𝑠𝑘
𝑁 =

𝑠𝑘∗𝑙0∗cos(23)

𝑙1
=

0,56∗1∗cos(23)

1/cos (23)
= 0,475 𝑘𝑁/𝑚 

 Vítr 

o Tlak  𝑤𝑘
𝑁 = 𝑤𝑘 = 0,24 𝑘𝑁 𝑚⁄  

o Sání  𝑤𝑘
𝑁 = 𝑤𝑘 = −0,73 𝑘𝑁/𝑚 

Kombinace zatížení (dle 6.10 [3]): 

 Tlak větru – rozhodující kombinace 

𝑓𝑑1 = 𝛾𝐺 ∗ 𝑔𝑜,𝑘
𝑁 + 𝛾𝑄 ∗ 𝑠𝑘

𝑁 + 𝛾𝑄 ∗ 𝜓0,1 ∗ 𝑤𝑘
𝑁 = 1,35 ∗ 0,345 + 1,5 ∗ 0,475 + 1,5 ∗ 0,6 ∗ 0,24 =

= 1,39 𝑘𝑁/𝑚 

 Sání větru (uvažováno bez sněhu) 

𝑓𝑑2 = 𝛾𝐺,𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡 ∗ 𝑔0,𝑘
𝑁 + 𝛾𝑄,𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡 ∗ 𝑤𝑘

𝑁 = 0,9 ∗ 0,345 − 1,5 ∗ 0,73 = −0,78 𝑘𝑁/𝑚 

5.1.3. Návrh a posouzení 

Tloušťku nosné vrstvy navrhuji 15 mm, tloušťku nenosné vrstvy 6 mm. 

Ohybový moment na prostém nosníku: 

𝑀𝐸𝑑 =
1

8
∗ 𝑓𝑑 ∗ 𝑙2 =

1

8
∗ 1,39 ∗ 12 = 0,174 𝑘𝑁𝑚 
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Napětí vyvolané tahem za ohybu: 

𝝈𝑬𝒅 =
𝑀𝐸𝑑

𝑊
=

𝑀𝐸𝑑

1
6

∗ 𝑏 ∗ ℎ2
=

0,174

1
6

∗ 1 ∗ 0,0152
= 4,64 𝑀𝑃𝑎 < 𝒇𝒈,𝒅 = 𝟖, 𝟒𝟗 𝑴𝑷𝒂 

Nosná vrstva skla tl. 15 mm v orientačním návrhu na MSÚ vyhovuje. 

Průhyb: 

𝒘 =
5

384
∗

𝑓𝑘 ∗ 𝑙4

𝐸 ∗ 𝐼𝑦
=

5

384
∗

(0,345 + 0,475 + 0,24) ∗ 14

70 ∗ 106 ∗
1

12 ∗ 1 ∗ 0,0153
= 𝟎, 𝟕 𝒎𝒎 < 𝒘𝒍𝒊𝒎 =

𝑙

250
=

1000

250
= 𝟒 𝒎𝒎 

Nosná vrstva skla tl. 15 mm v orientačním návrhu na MSP vyhovuje. 

Tloušťka nenosné vrstvy skla je odhadnuta 6 mm. To je 40% nosné vrstvy. Zatížení je ale menší než 

40% – z toho lze orientačně říct, že tl. 6 mm bude dostačující. 

Pozn.: zatížení na skleněné tabule bylo ve výše uvedeném uvažováno pouze normálovou složkou. 

Tangenciální složka, která se snaží zasklení sesunout ze světlíku dolů, je přenášena systémovým kotvením 

(utažený šroub do krokve přitlačí pryžové těsnění na tabuli a tím generuje reakci působící proti vnějšímu 

zatížení). 
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5.2. Předběžný návrh ocelové konstrukce světlíku 

5.2.1. Výpočetní model 

3D model celé konstrukce 

 

Řešení valby 

 

Navržené profily 

 Běžná krokev – IPE120 

 Nárožní krokev – IPE180 

 Rozpěrné zavětrovací prvky – TR44,5x2,6 
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5.2.2. Zatížení 

SVĚTLÍK: BĚŽNÁ KROKEV    

stálé zatížení gk [kN/m2] bzat [m] gk [kN/m] 

1 zasklení (25*(0,015+0,006)) 0,53 1,00 0,53 

     

proměnné zatížení qk [kN/m2] bzat qk [kN/m] 

1 vítr  viz obrázek  

2 sníh 0,56 1,00 0,56 
     

3 užitné (bodová síla)   1 kN 

4 teplota - ohřátí   +37 °C 

5 teplota - ochlazení   -44°C 

Vítr příčný - tlak 

 



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

47 

 

Vítr podélný – tlak 

Na základě těchto zatěžovacích stavů byly vytvořeny všechny kombinace zatížení, dle zásad [3]. Pro 

návrh běžné krokve se ukázala rozhodující kombinace s plným zatížením sněhem (dominantní proměnné 

zatížení) a větrem příčným (tlak na návětrné straně – ostatní proměnné zatížení). 

Zatížení teplotou 

Vzhledem k celkovým rozměrům konstrukce (délka cca 46 m) a poloze ztužujících prvků (nárožní 

krokve na obou koncích) je vzdálenost mezi oběma prostorově ztuženými místy blízko 50 m – což se 

považuje za hranici, do kdy není nutné při šroubových spojích uvažovat účinky teploty. Je tedy vhodné 

účinky teploty vzít při návrhu konstrukce v úvahu. 

Běžná vazba se z důvodu statické určitosti vyrovná se změnami teploty jen poklesem, resp. 

navýšením ve vrcholu a pootočením v kloubových vazbách. Největší účinek teplotních změn je ve valbách, 

které ztužují nárožní krokve. Z důvodu prostorového působení a statické neurčitosti této části konstrukce 

je tedy nejvíce namáhaným prvkem právě nárožní krokev. 

Tolerance na přesnost výroby a osazení prvků na stavbě předepisují otvory pro šrouby ve spojích o 

2 mm větší (pro běžné šrouby), než je průměr šroubu. Při odhadu šroubů M16 je tedy průměr otvoru 18 

mm. Díky této vůli je nárožní krokev schopna částečného protažení/zkrácení. Tím se eliminuje část délkové 

deformace a profil je namáhán pouze zbytkovou částí teplotní změny: 

 Délková deformace od změny teploty 

o Ohřátí  Δ𝐿𝑇+ = 𝐿0 ∗ α𝑇 ∗ Δ𝑇+ = 6 ∗ 12 ∗ 10−6 ∗ 65 = 4,68 𝑚𝑚 

 Umožněná deformace 2 ∗
𝑑0−𝑑

2
= 2 ∗

18−16

2
= 2 𝑚𝑚 

 Zbytková deformace Δ𝐿𝑇+ = 4,68 − 2 = 2,68 𝑚𝑚 

 Odpovídající změna teploty Δ𝑇 = 65 ∗
2,68

4,68
≅ 37° 

o Ochlazení Δ𝐿𝑇− = 𝐿0 ∗ 𝛼𝑇 ∗ Δ𝑇− = 6 ∗ 12 ∗ 10−6 ∗ 72 = 5,18 𝑚𝑚 

 Umožněná deformace 2 𝑚𝑚 (viz výše) 

 Zbytková deformace Δ𝐿𝑇− = 5,18 − 2 = 3,18 𝑚𝑚 

 Odpovídající změna teploty Δ𝑇 = 72 ∗
3,18

5,18
≅ 44° 
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5.2.3. Návrh a posouzení krajní běžné krokve 

Vnitřní síly krajní běžné krokve v rozhodující kombinaci 

 Normálová síla  𝑁𝐸𝑑 = −55,95 𝑘𝑁 (tlak) 

 

 Posouvající síla  𝑉𝑧,𝐸𝑑 = 3,64 𝑘𝑁 
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 Ohybový moment  𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 4,04 𝑘𝑁𝑚 

Posouzení navrženého profilu IPE120 

 Posouzení na ohyb 

-výchozí data-        

statické schéma K-K  rozpětí prvku L = 4,46 m  

konstrukční prvek průvlak  pevnostní třída oceli S235   

vnitřní síly:    fyk = 235,00 MPa  

MEd= 4,04 kNm       

VEd= 3,64 kN       

         

-MSÚ-         

Wmin= 17,19 *103 mm3  => navržený průřez: IPE 120 třída: 1 

     Wy= 60,73 *103 mm3  

      …plastický  

příčná stabilita zajištěna? NE       

Mcr = 41,81 kNm    h/b = 0,51 [-] 

λLT,pom = 0,58 [-]   křivka vzpěrné pevnosti a 

φLT = 0,71 [-]   součinitel imperfekce αLT = 0,21 

χLT = 0,90 [-]       

         

momentová únosnost        

MRd= 12,78 kNm > MEd = 4,04 kNm VYHOVUJE 

         

smyková únosnost        

Vpl,Rd = 85,55 kN > VEd = 3,64 kN VYHOVUJE 

   …malý smyk     
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-MSP-         

průhyb         

δmax= 9,80 mm       

limitní průhyb        

δmax,lim= 11,15 mm     VYHOVUJE 

 

 

o Výpočet kritického momentu v softwaru LTBeamN 

 
𝑀𝑐𝑟 = 41,81 𝑘𝑁𝑚 

o Maximální deformace pro charakteristickou kombinaci zatížení 
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 Posouzení na tlak 

-výchozí data-        

uložení prutu v rovině y-y: K-K => βy= 1 třída použité oceli S235 

uložení prutu v rovině z-z: K-K => βz= 1 fyk = 235,00 MPa 

         

délka prutu L systémová vzpěrná  návrh profilu:    

v rovině y-y: 4,46 4,46 m IPE 120 => iy= 49,04 mm 

v rovině z-z: 1,09 1,09 m   iz= 14,47 mm 

      A= 1321,02 mm2 

         

-výpočet součinitele vzpěru kolmo k rovině y-y-     

štíhlost λy= 90,94 [-]   h/b = 1,88 [-] 

základ. štíhlost λ1= 93,90 [-]   tf = 6,3 mm 

poměrná štíhlost λpom= 0,97 [-]  křivka vzpěrné pevnosti a 

     součinitel imperfekce α= 0,21 

součinitel vzpěrnosti χy= 0,69 [-]    φ= 1,050 

         

-výpočet součinitele vzpěru kolmo k rovině z-z-     

štíhlost λz= 75,32 [-]      

základ. štíhlost λ1= 93,90 [-]      

poměrná štíhlost λpom= 0,80 [-]  křivka vzpěrné pevnosti b 

     součinitel imperfekce α= 0,34 

součinitel vzpěrnosti χz= 0,72 [-]    φ= 0,924 

         

…rozhoduje vybočení kolmo k rovině y-y      

         

-výpočet únosnosti-        

NRk = 310,44 kN       

Nb,Rd= 213,45 kN > NEd= 55,95 kN VYHOVUJE 

         

využití průřezu 26,21 %      

 

 Interakce tlaku a ohybu 

-výchozí data-        

Cmy = 0,95 [-]       

Cm,LT = 1,00 [-]       

         

interakční součinitele        

kyy = 1,14 [-]   prut náchylný ke zkroucení? ANO 

kzy = 0,97 [-]       

         

-posouzení interakce-       

vybočení kolmo k rovině y-y       

 
 
 

        

         

         

0,26 + 0,36 = 0,62 < 1,0 VYHOVUJE 
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vybočení kolmo k rovině z-z       

 
 
 

        

         

         

0,25 + 0,31 = 0,56 < 1,0 VYHOVUJE 

 

Navržený profil IPE120 vyhovuje na MSÚ i MSP. 

Pozn. 1: svislá deformace prvku je omezena hodnotou 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚 = 𝑙 400⁄  z důvodu navazujícího zasklení. 

Tento požadavek byl pro návrh profilu rozhodující. 

Pozn. 2: Ostatní běžné krokve vykazují velmi podobné vnitřní síly i deformace, s výjimkou normálové síly 

(která je menší). I pro ně by byl návrh na MSP rozhodující a profil menší než IPE120 by již z hlediska 

deformací nevyhověl. Proto jsou i tyto prvky navrženy jako IPE120. 

Pozn. 3: Ve všech vykresleních vnitřních sil a deformací jsou zobrazeny obálky kombinací. Proto je na 

jednom prvku vykreslena kladná i záporná hodnota veličiny zároveň. 

5.2.4. Návrh a posouzení nárožní krokve 

Díky uspořádání krokví a zavětrovacích podélných prvků, „paždíků“, funguje celá oblast rámově, 

kdy se jednotlivé krokve v místě připojení na nárožní krokev opírají ve svislém směru samy o sebe, 

vodorovnou sílu přebírají „paždíky“. Samotná nárožní krokev má význam především z hlediska stability. 

Její největší namáhání je způsobeno změnami teploty, jak bylo popsáno výše. 

 

  

Rámové působení valby, průběh ohyb. momentu od zatížení sněhem 
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Vnitřní síly nárožní krokve v rozhodující kombinaci – viz obrázky vnitřních sil v kap. 5.2.3 

 Normálová síla   𝑁𝐸𝑑 = −308,92 𝑘𝑁 (tlak méně příznivý než tah) 

 Posouvající síla   𝑉𝑧,𝐸𝑑 = 3,33 𝑘𝑁 

 Ohybový moment  𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 5,29 𝑘𝑁𝑚 

Posouzení navrženého profilu IPE180 

 Posouzení na ohyb 

-výchozí data-        

statické schéma K-K  rozpětí prvku L = 6,076 m  

konstrukční prvek průvlak  pevnostní třída oceli S235   

vnitřní síly:    fyk = 235,00 MPa  

MEd= 5,29 kNm       

VEd= 3,33 kN       

         

-MSÚ-         

Wmin= 22,51 *103 mm3  => navržený průřez: IPE 180 třída: 1 

     Wy= 166,41 *103 mm3  

      …plastický  

příčná stabilita zajištěna? NE       

Mcr = 82,66 kNm    h/b = 0,51 [-] 

λLT,pom = 0,69 [-]   křivka vzpěrné pevnosti a 

φLT = 0,79 [-]   součinitel imperfekce αLT = 0,21 

χLT = 0,85 [-]       

         

momentová únosnost        

MRd= 33,37 kNm > MEd = 5,29 kNm VYHOVUJE 

         

smyková únosnost        

Vpl,Rd = 152,65 kN > VEd = 3,33 kN VYHOVUJE 

   …malý smyk     

-MSP-         

průhyb         

δmax= 0,80 mm       

limitní průhyb        

δmax,lim= 15,19 mm     VYHOVUJE 
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o Výpočet kritického momentu v softwaru LTBeamN 

 

 Posouzení na tlak 

-výchozí data-        

uložení prutu v rovině y-y: K-K => βy= 1 třída použité oceli S235 

uložení prutu v rovině z-z: K-K => βz= 1 fyk = 235,00 MPa 

         

délka prutu L systémová vzpěrná  návrh profilu:    

v rovině y-y: 6,08 6,08 m IPE 180 => iy= 74,16 mm 

v rovině z-z: 1,52 1,52 m   iz= 20,52 mm 

      A= 2394,73 mm2 

         

-výpočet součinitele vzpěru kolmo k rovině y-y-     

štíhlost λy= 81,93 [-]   h/b = 1,98 [-] 

základ. štíhlost λ1= 93,90 [-]   tf = 8 mm 

poměrná štíhlost λpom= 0,87 [-]  křivka vzpěrné pevnosti a 

     součinitel imperfekce α= 0,21 

součinitel vzpěrnosti χy= 0,75 [-]    φ= 0,951 

         

-výpočet součinitele vzpěru kolmo k rovině z-z-     

štíhlost λz= 74,02 [-]      

základ. štíhlost λ1= 93,90 [-]      

poměrná štíhlost λpom= 0,79 [-]  křivka vzpěrné pevnosti b 

     součinitel imperfekce α= 0,34 

součinitel vzpěrnosti χz= 0,73 [-]    φ= 0,911 

         

…rozhoduje vybočení kolmo k rovině z-z      

         

-výpočet únosnosti-        

NRk = 562,76 kN       

Nb,Rd= 411,75 kN > NEd= 308,92 kN VYHOVUJE 

         

využití průřezu 75,03 %      
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 Interakce tlaku a ohybu 

-výchozí data-        

Cmy = 0,95 [-]       

Cm,LT = 1,00 [-]       

         

interakční součinitele        

kyy = 1,42 [-]   prut náchylný ke zkroucení? ANO 

kzy = 0,92 [-]       

         

-posouzení interakce-       

vybočení kolmo k rovině y-y       

 

 
 

        

         

         

0,73 + 0,22 = 0,95 < 1,0 VYHOVUJE 

         

vybočení kolmo k rovině z-z       

 
 
 

        

         

         

0,75 + 0,15 = 0,90 < 1,0 VYHOVUJE 

 

Navržený profil IPE180 vyhovuje na MSÚ i MSP. 

Pozn. 1: pro návrh nárožní krokve se ukázala jako rozhodující tlaková síla, která může vzniknout při ohřátí 

konstrukce. 

Pozn. 2: jako deformace se uvažuje pouze relativní průhyb vzhledem k průhybu konců profilu. Vzhledem 

k rámovému působení celé valby je relativní průhyb nárožní krokve velmi malý. 
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5.2.5. Návrh zavětrovacích prvků 

Maximální normálové síly 

𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥 = 76,98 (𝑡𝑎ℎ); 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛 = −65,60 𝑘𝑁 (𝑡𝑙𝑎𝑘) 

Posouzení navrženého profilu TR44,5x2,6 na tlak 

 Plocha průřezu  𝐴 = 342 𝑚𝑚2 

 Vzpěrná délka  𝐿𝑐𝑟 = 𝐿 = 1 𝑚 

 Štíhlost   𝜆 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
=

1

14,8∗10−3 = 67,57 

 Poměrná štíhlost �̅� =
𝜆

𝜆1
=

67,57

93,9
= 0,72 

 Vzpěrnostní součinitel 𝜒 = 0,838 

o Křivka vzpěrnosti – a  

𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 𝜒 ∗ 𝐴 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 0,838 ∗ 342 ∗ 235 = 67,35 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑖𝑛
 = 65,60 𝑘𝑁 

Posouzení navrženého profilu TR44,5x2,6 na tah 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 342 ∗ 235 = 80,37 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑,𝑚𝑎𝑥
 = 76,98 𝑘𝑁 

Navržený profil TR44,5x2,6 vyhovuje. 

Pozn.: Ve všech vykresleních vnitřních sil a deformací jsou zobrazeny obálky kombinací. Proto je na 

jednom prvku vykreslena kladná i záporná hodnota veličiny zároveň. 
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6. Návrh stěnového nosníku „SN2.06“ 

Řešený stěnový nosník tvoří jednu z hlavních a nejsložitějších nosných konstrukcí v objektu. 

Vzhledem ke své geometrii (především délce) a uvažovanému postupu výstavby (viz Technická zpráva, 

kapitola o provádění) působí stěnový nosník přes výšku 2. i 3.NP. Přenáší tedy zatížení ze stropních desek 

3. a 2.NP, dále stropní desky 1.NP (která je zavěšena na jeho spodním líci) a zatížení ze zavěšeného 

stěnového nosníku „SN2.16“. Dohromady tedy ze značné zatěžovací plochy. Podepřen je pilíři na svých 

koncích, dále navazuje na okolní ŽB stěny. Jeho působení značně komplikují čtyři dveřní otvory. 

 

6.1. Deskostěnový model 
Pro analýzu fungování stěnového nosníku bylo vytvořeno několik deskostěnových modelů. Tyto 

modely se vzájemně liší v okrajových podmínkách podle toho, do jaké míry se uvažuje spolupůsobení 

stěnového nosníku s navazujícími konstrukcemi, viz níže. Tato volba se ukázala jako zcela zásadní pro 

velikosti napjatostí a následně dimenzaci prvků „Strut-and-tie“ modelu, především pak táhla při spodním 

líci stěnového nosníku. 

Pozn.: pro jednoduchost jsou podporující pilíře modelovány konstantního průřezu, v rozměru jako 

s náběhem. Toto zjednodušení neovlivní tok napětí do pilíře. 

6.1.1. Model č.1 – samostatné působení 

Tento model vůbec nezohledňuje spolupůsobení stěnového nosníku s navazujícími konstrukcemi. 

Podepřeny jsou pouze pilíře ve své patě. Od toho se odvíjí větší svislé i vodorovné deformace a také 

velikosti hlavních tahů při spodním povrchu. 
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Lze říci, že tato varianta je velice konzervativní a návrh na základě tohoto modelu by byl 

neekonomický. Na druhou stranu by konstrukce byla bezpečná a během své životnosti by vykazovala díky 

silnému vyztužení malé deformace. Velké množství výztuže by ovšem někde mohlo způsobit konstrukční 

problémy s probetonováním, atd… 

  

Prostě podepřený model; vlevo výpočetní model, vpravo deformovaná síť konstrukce od vnějšího zatížení 

Vlevo trajektorie hlavních tahových napětí, vpravo hodnoty osové síly v integračním pásu 
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6.1.2. Model č.2 – tuhé spojení s navazujícími konstrukcemi 

U tohoto modelu se uvažuje dokonale tuhé spojení s navazujícími konstrukcemi a to jak pro stěnu 

pokračující v rovině stěnového nosníku, tak pro stěnu kolmou ke stěnovému nosníku. Dle tohoto modelu 

jsou svislé deformace značně redukovány, vodorovné deformace jsou dokonce nulové. S tím souvisí 

velikost tahového napětí při spodním líci stěnového nosníku, které je vzhledem k zabráněné vodorovné 

deformaci také nulové. 

Tuze uložený model; vlevo výpočetní model, vpravo deformovaná síť konstrukce od vnějšího zatížení 

Vlevo trajektorie hlavních tahových napětí, vpravo hodnoty osové síly v integračním pásu 
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Návrh dle tohoto modelu by byl velmi odvážný a dimenze výztuže nedostatečná – pohybujeme se 

tedy na nebezpečné straně. Především proto, že navazující konstrukce nebudou mít v reálu zdaleka takovou 

tuhost… 

6.1.3. Model č.3 – pomocný model včetně navazujících konstrukcí 

Předchozí dva modely vytyčily mantinely působení stěnového nosníku. Jeho skutečné chování bude 

někde mezi zmíněnými extrémy. 

Určit tuhost pružných podpor je u takového konstrukce, která působí plošně a ještě k tomu v různých 

rovinách, velmi obtížné. Proto byl vytvořen pomocný deskostěnový model, který obsahuje i navazující 

konstrukce. Na základě jeho deformací a napjatostí pak byly upravovány hodnoty liniových vodorovných 

tuhostí ve výseku stěnového nosníku. Zároveň je v obou modelech přihlédnuto k dotvarování a vzniku 

trhlin v betonu, orientačně je tedy modul pružnosti betonu redukován na třetinu. 

Axonometrie pomocného modelu 

Pozn.: na okrajích modelu výseku konstrukce jsou vždy voleny takové okrajové podmínky podepření, které 

reprezentují pokračující konstrukce. 
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Deformovaná konstrukce pomocného modelu 

 Pohled v axonometrii 
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 Pohled proti směru osy X 

 

Z tvaru deformace stěnového nosníku je patrné, jak působí navazující konstrukce na levém okraji. 

Dominantní vliv na deformace mají stropní desky, které brání stěnovému nosníku ve vodorovné deformaci. 

Zatímco v úrovni stropu 3. a částečně i 2.NP působí desky jako podpory v tlaku (stěnový nosník se vyklání 

směrem dovnitř konstrukce, stropní deska tomu brání a tlačí proti této tendenci), v úrovni 1.NP je situace 

obrácená – stropní deska by měla působit jakožto podpora v tahu (stěnový nosník se vyklání vně objektu, 

stropní deska ho jako táhlo drží). 

V případě působení desky jako podpory v tlaku je výsledek lineárního výpočtu poměrně 

důvěryhodný (tuhost není redukována vlivem vzniku trhlin), u tažené desky je naopak redukce tuhosti 

vlivem trhlin dominantní – tuhost desky v tahu de facto určuje její vyztužení. To je ale potřeba navrhnout 

pomocí „Strut-and-tie“ modelu! Z tohoto důvodu je vliv stropní desky 1.NP v modelu zanedbán. Od úrovně 

stropu 2.NP až k patě pilíře je uvažován pouze vliv kolmých stěn. 
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Deformace pomocného modelu – svislý směr (𝒖𝒛) 

Pozn.: v hodnotách svislých deformací je zahrnut příznivý vliv stropních desek, na které je stěnový nosník 

zavěšený. Vlivem vzniku trhlin by tento vliv byl výrazně menší, deformace tudíž větší… 
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Deformace pomocného modelu – vodorovný směr (𝒖𝒚) 

Pozn.: na základě hodnot deformací na levém okraji byly voleny vodorovné tuhosti pružných podpor 

v „modelu č.4“ stěnového nosníku. 

Trajektorie hlavních napětí pomocného modelu – 𝝈𝟏 
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 Osová síla v integračním pásu při spodním líci stěnového nosníku 

 

6.1.4. Model č.4 – vliv spolupůsobení s okolními konstrukcemi pomocí pružných podpor 

V modelu samotného stěnového nosníku byly upraveny hodnoty vodorovných tuhostí tak, aby 

deformace a osová síla v integračním pásu při spodním povrchu odpovídaly hodnotám v pomocném, 

rozšířeném modelu. Zároveň je tuhost stropních desek volena řádově větší než samotných kolmých stěn. 
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Deformace – svislý směr (𝒖𝒛) 

 

Deformace – vodorovný směr (𝒖𝒚) 
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Trajektorie hlavních napětí – 𝝈𝟏 

 

 Osová síla v integračním pásu 

Z výše uvedených výsledků je patrné, že si pomocný model č.3 a model č.4 vzájemně odpovídají, 

deformace i velikosti napjatostí se téměř shodují. S tímto modelem se tedy bude dále pracovat a na základě 

něj se vytvoří náhradní příhradovina. 
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Zatížení stěnového nosníku (návrhové hodnoty) 

 

Vlevo - stálé zatížení levá strana; vpravo - stálé zatížení pravá strana 

Vlevo - proměnné zatížení levá strana; vpravo - proměnné zatížení pravá strana 
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 Jednotlivé zatěžovací stavy byly vytvořeny na základě tohoto zatěžovacího schématu: 

 

Výslednice svislých reakcí 
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6.2. „Strut-and-tie“ model stěnového nosníku 
Náhradní příhradovina byla vytvářena s ohledem na obecná pravidla tvorby těchto modelů: 

 Tlakové pruty 

o By měly sledovat trajektorie hlavních napětí s odchylkou max. ± 15° 

o Se volí rovnoběžně s očekávaným vznikem hlavních tahových trhlin, nikdy nesmí kolmo 

křížit tyto trhliny 

o Se nesmí křížit navzájem 

 Tahové pruty 

o Se umisťují tam, kam skutečně chceme umístit výztuž 

o Volí se raději ortogonální 

o Pokud vyjde tažená diagonála, osová síla se rozloží do svislého a vodorovného směru -> 

návrh ortogonálního vyztužení 

Tvar příhrady byl volen s ohledem na obecná pravidla (viz výše) a dále podle deformací a napjatostí 

z lineárně pružného výpočtu. Kritická místa byla vytipována následovně: 
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6.2.1. „Strut-and-tie“ model vkreslený do tvaru stěnového nosníku 

 

Kde oranžové čárkované prvky značí tlak, modré plné prvky značí tah, zelené šipky značí zatížení, červené 

šipky reakce. 

Porovnání s trajektoriemi hlavních tahových napětí 
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6.2.2. Konstrukce „Strut-and-tie“ modelu ve výpočetním softwaru 

Pozn.: vodorovné tuhosti podpor „k“ na levém okraji konstrukce byly spočítány jako výslednice liniových 

pružných podpor z deskostěnového modelu stěnového nosníku (model č.4) 

Popis jednotlivých uzlů konstrukce 
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Popis jednotlivých prutů konstrukce 

 

Zatížení modelu 
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Zatížení jednotlivých uzlů bylo stanoveno následovně: 

 Celková zatěžovací plocha stěnového nosníku „SN2.06“ 𝐴𝑧𝑎𝑡
𝑆𝑁2.06 = 58,06 𝑚2 

 Plošné zatížení stropu 3.NP  𝑓𝑑
𝑝

= 12,82 𝑘𝑁/𝑚2 

o Výslednice zatížení  𝐹𝑑 = 12,82 ∗ 58,06 = 744,33 𝑘𝑁 

o Rovnoměrné liniové zatížení 𝒇𝒅
𝒍 =

𝐹𝑑

𝑙
=

744,33

13,1
= 𝟓𝟔, 𝟖𝟐 𝒌𝑵/𝒎 

 Plošné zatížení stropu 2. a 1.NP  𝑓𝑑
𝑝

= 21,24 𝑘𝑁/𝑚2 

o Výslednice zatížení  𝐹𝑑 = 21,24 ∗ 58,06 = 1233,19 𝑘𝑁 

o Rovnoměrné liniové zatížení 𝒇𝒅
𝒍 =

𝐹𝑑

𝑙
=

1233,19

13,1
= 𝟗𝟒, 𝟏𝟒 𝒌𝑵/𝒎 

 Vlastní tíha stěnového nosníku – připočítávána vždy při spodní hraně stěnového nosníku v každém 

podlaží 

𝑔𝑜,𝑑
𝑆𝑁 = 𝛾𝐺 ∗ 𝛾Ž𝐵 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 1,35 ∗ 25 ∗ 0,25 ∗ 3,7 = 31,22 𝑘𝑁/𝑚 

Každý uzel je zatížen dle své zatěžovací šířky – např. uzel N57 (žlutě podbarvený): 

 𝑏𝑧𝑎𝑡 = 0,5 ∗ 4,735 = 2,37 

𝐹𝑑
𝑁57 = 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ 𝑓𝑑

𝑙 = 2,37 ∗ (94,14 + 31,22) = 297,1 𝑘𝑁 

Určení reakce ze zavěšeného stěnového nosníku 

 Zatěžovací plocha stěnového nosníku „SN2.16“  𝐴𝑧𝑎𝑡
𝑆𝑁2.16 = 29,68 𝑚2 

 Reakce stěnového nosníku do zavěšení: 

𝑅𝑆𝑁2.16 = 0,5 ∗ (𝐴𝑧𝑎𝑡
𝑆𝑁2.16 ∗ (𝑓𝑑,3.𝑁𝑃

𝑝
+ 2 ∗ 𝑓𝑑,2.𝑁𝑃

𝑝
) + 2 ∗ 𝑔0,𝑑 ∗ 𝑙)

= 0,5 ∗ (29,68 ∗ (12,82 + 2 ∗ 21,24) + 2 ∗ 31,22 ∗ 8) = 1162,2 𝑘𝑁 

Rozdělení reakce do 2 uzlů: 

𝑅1 = 𝑅2 = 0,5 ∗ 𝑅𝑆𝑁2.16 =
1162,2

2
= 581,09 𝑘𝑁 

Zatížení uzlů N79 a N37: 

𝑭𝒅
𝑵𝟕𝟗 = 𝑭𝒅

𝑵𝟑𝟕 = 𝑅1 + 𝐹𝑑
𝑁38 = 581,09 + 79,6 = 𝟔𝟔𝟎, 𝟔𝟗 𝒌𝑵 
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Součet svislých reakcí příhradového modelu 

Σ𝑅𝑧 = 5186,99 𝑘𝑁 

 Po přičtení druhé poloviny reakce zavěšeného stěnového nosníku 

Σ𝑅𝑧 + 𝑅𝑆𝑁2.16 = 5186,99 + 1162,2 = 6349,19 𝑘𝑁 

o Porovnání se součtem svislých reakcí z deskostěnového modelu (model č.4) 

Σ𝑅𝑧 = 6001,89 𝑘𝑁 

Pozn.: rozdíl v součtu svislého zatížení je roven 1 −
6001,89

6349,19
= 0,055 = 5,5%. Je to dáno skutečností, že 

v příhradovém modelu není zohledněna absence hmoty v otvorech. Dále je v deskostěnovém modelu 

generována vlastní tíha automaticky, čímž jsou pravděpodobně místa průniku stropních desek a stěn 

počítána přesněji. Rozdíl lze považovat za dostatečně malý, odchylka je na straně bezpečnosti. 
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Určení statické určitosti příhradové konstrukce 

 

𝒔𝒏 = 𝒑 + 𝒓𝒆𝒙𝒕 − 𝟐 ∗ 𝒏   (dle [21]) 

 𝑝…počet prutů      𝑝 = 134 

 𝑟𝑒𝑥𝑡…počet vazeb odebraných vnějšími podporami 𝑟𝑒𝑥𝑡 = 19 

 𝑛…počet uzlů      𝑛 = 68 

𝑠𝑛 = 132 + 19 − 2 ∗ 67 = 17 

Příhradová konstrukce je 17x staticky neurčitá. To znamená, že vnitřní síly se v rámci konstrukce 

přerozdělují v závislosti na tuhosti (v případě příhrady normálové tuhosti 𝐸𝐴) jednotlivých prvků. V prvním 

kroku výpočtu jsou všechny prvky modelovány jako betonové o průřezu 250x250 mm. V dalších krocích 

iterace je zapotřebí upravit rozměry jednotlivých betonových vzpěr podle skutečné velikosti a tažené prvky 

změnit na ocelové tyče o průřezové ploše odpovídající ploše betonářské výztuže. 
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6.3. Optimalizace „Strut-and-tie“ modelu stěnového nosníku 
V následujících obrázcích konstrukce jsou prvky, jimž je přiřazen jako materiál beton, zobrazeny oranžově, 

zatímco prvky z oceli modře. 

6.3.1. Vnitřní síly v příhradovém modelu – 1. krok 

Konstrukce 

 

Vnitřní síly v prutech 
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6.3.2. Vnitřní síly v příhradovém modelu – 2.krok 

Konstrukce 

Vnitřní síly v prutech 
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6.3.3. Vnitřní síly v příhradovém modelu – 3.krok 

Konstrukce 

 

Vnitřní síly v prutech 
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Z výše uvedeného je patrné, jak se v závislosti na optimalizaci průřezů jednotlivých prutů mění 

rozložení vnitřních sil. Úloha volby průřezů a tedy tuhostí jednotlivých prvků staticky neurčité konstrukce 

je velmi složitá a nejednoznačná. Neexistuje jediné správné řešení. Naopak řešení, které je akceptováno za 

vyhovující, je třeba ověřit nelineárním výpočtem, viz dále. 

Největší zpřesnění hodnot vnitřních sil proběhne mezi krokem iterace 1 a 2, kdy jsou prutům 

přiřazeny průřezy a materiály odpovídající působení v příhradě. V krocích 1-3 jsou taženým prvků 

přiřazovány průřezy odpovídající potřebné ploše výztuže 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 . Po navržení konkrétní výztuže v 

následující kapitole (a tedy zadání taženým prvkům průřezy odpovídající 𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣) bude model ještě jednou 

přepočítán. 

Tahová síla v prvcích při spodním líci prvku se v krocích 2-3 ustálí na hodnotách 𝑁 = 570 −

700 𝑘𝑁. To je vyšší hodnota, než očekávaná z výsledků deskostěnového modelu (viz kap. 6.1.4), nicméně 

je stále ve vytyčených mantinelech 0 − 900 𝑘𝑁, tudíž je akceptována jako reálná. 

6.4. Návrh a posouzení jednotlivých prvků „Strut-and-tie“ modelu dle kroku 3 

6.4.1. Upravená geometrie STM 

6.4.2. Tlačené prvky – vzpěry 

-materiály a geometrie-       

beton C 30/37    výztuž B500 B   

fck = 30,00 MPa   fyk = 500,00 MPa  

fcd = 20,00 MPa   fyd = 434,78 MPa  

fctk0,05 = 2,00 MPa       

fctd = 1,33 MPa       

         

šířka průřezu  plošné vyztužení - oba povrchy: ⌀ [mm] rozteč [mm]  

b =  250,00 mm    10 125  

         

-vzpěry-        

maximální napětí ve vzpěře  

 
 
 

 

10,56 MPa  

v1… vzpěra s příčným tlakem nebo bez příčného napětí 

 

 
 

1,0 [-]  

v2… vzpěra s příčným tahem a trhlinami   0,53 [-]  

      
 

  

𝝈𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙 = 𝒗𝒊 ∗ 𝒇𝒄𝒅 = 

𝑣1 = 

𝒗𝟐 = 𝟎, 𝟔 ∗ 𝝂′ = 
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č. vzpěry FEd [kN] bmin [mm] Fpříčné [kN] ϴ [°] As,req,x [mm2] As,req,z [mm2] As,prov,x [mm2] As,prov,z [mm2] 

B17 -134,49 51 33,62 90 77 0 1257 1257 

B38 -55,65 21 13,91 90 32 0 1257 1257 

B39 -1348,74 511 337,19 35 445 635 1257 1257 

B40 -217,07 82 54,27 51 97 79 1257 1257 

B41 -142,21 54 35,55 0 0 82 1257 1257 

B45 -169,37 64 42,34 0 0 97 1257 1257 

B47 -531,49 201 132,87 53 244 184 1257 1257 

B49 -2003,84 759 500,96 51 895 725 1257 1257 

B53 -180,41 68 45,10 38 64 82 1257 1257 

B56 -1371,11 519 342,78 42 528 586 1257 1257 

B57 -186,39 71 46,60 37 64 86 1257 1257 

B58 -177,26 67 44,32 39 64 79 1257 1257 

B59 -371,18 141 92,80 0 0 213 1257 1257 

B60 -111,80 42 27,95 0 0 64 1257 1257 

B66 -302,65 115 75,66 43 119 127 1257 1257 

B70 -136,18 52 34,05 90 78 0 1257 1257 

B71 -152,39 58 38,10 22 33 81 1257 1257 

B72 -111,98 42 28,00 0 0 64 1257 1257 

B76 -141,07 53 35,27 54 66 48 1257 1257 

B77 -2011,84 762 502,96 34 647 959 1257 1257 

B78 -1010,50 383 252,63 35 333 476 1257 1257 

B82 -3,10 1 0,78 90 2 0 1257 1257 

B83 -138,45 52 34,61 0 0 80 1257 1257 

B85 -552,79 209 138,20 0 0 318 1257 1257 

B86 -354,42 134 88,61 0 0 204 1257 1257 

B87 -272,01 103 68,00 48 116 105 1257 1257 

B91 -269,25 102 67,31 49 117 102 1257 1257 

B94 -88,73 34 22,18 23 20 47 1257 1257 

B97 -2104,79 797 526,20 53 967 728 1257 1257 

B98 -877,50 332 219,38 33 275 423 1257 1257 

B101 -312,87 119 78,22 34 101 149 1257 1257 

B102 -14,57 6 3,64 0 0 8 1257 1257 

B103 -359,18 136 89,80 32 109 175 1257 1257 

B105 -407,14 154 101,79 34 131 194 1257 1257 

B107 -674,22 255 168,56 63 345 176 1257 1257 

B109 -1443,18 547 360,80 59 711 427 1257 1257 

B110 -496,28 188 124,07 0 0 285 1257 1257 

B112 -418,59 159 104,65 0 0 241 1257 1257 

B115 -2,29 1 0,57 0 0 1 1257 1257 

B117 -268,81 102 67,20 0 0 155 1257 1257 

B119 -362,60 137 90,65 27 95 186 1257 1257 

B120 -150,54 57 37,64 35 50 71 1257 1257 

B121 -69,63 26 17,41 31 21 34 1257 1257 

B125 -1459,16 553 364,79 0 0 839 1257 1257 

B126 -644,03 244 161,01 0 0 370 1257 1257 

B180 -119,32 45 29,83 90 69 0 1257 1257 

B181 -31,29 12 7,82 90 18 0 1257 1257 

B183 -521,94 198 130,49 0 0 300 1257 1257 

B184 -74,35 28 18,59 0 0 43 1257 1257 

B187 -521,94 198 130,49 0 0 300 1257 1257 

B188 -341,57 129 85,39 0 0 196 1257 1257 

B194 -552,79 209 138,20 0 0 318 1257 1257 

B195 -552,79 209 138,20 0 0 318 1257 1257 

B207 -40,02 15 10,01 90 23 0 1257 1257 
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B210 -231,06 88 57,77 0 0 133 1257 1257 

B212 -95,02 36 23,76 0 0 55 1257 1257 

B219 -637,64 242 159,41 90 367 0 1257 1257 

B220 -463,34 176 115,84 90 266 0 1257 1257 

B221 -265,21 100 66,30 90 152 0 1257 1257 

B222 -35,97 14 8,99 90 21 0 1257 1257 

B229 -498,82 189 124,71 0 0 287 1257 1257 

B231 -418,87 159 104,72 0 0 241 1257 1257 

B236 -391,83 148 97,96 30 113 195 1257 1257 

B239 -1360,99 516 340,25 31 403 671 1257 1257 

B383 -188,97 72 47,24 20 37 102 1257 1257 

B384 -175,10 66 43,78 0 0 101 1257 1257 

B387 -11,79 4 2,95 48 5 5 1257 1257 

B393 -496,28 188 124,07 0 0 285 1257 1257 

B394 -160,98 61 40,25 59 79 48 1257 1257 

B400 -302,65 115 75,66 43 119 127 1257 1257 

B401 -298,14 113 74,54 0 0 171 1257 1257 

 

Pozn.: příčné tahové síly jsou konzervativně a zjednodušeně uvažovány hodnotou 25% tlakové síly ve 

vzpěře (dle [17]). Plocha výztuže potřebná pro zachycení těchto tahů je rozdělena do svislého a 

vodorovného směru a porovnána s plochou výztuže základního rastru. V případě, že je tato výztuž 

dostatečná z hlediska příčných tahů, jsou příslušné buňky podbarveny zeleně, v opačném případě červeně. 

6.4.3. Tažené prvky – táhla 

-táhla-         

č. táhla FEd [kN] As,req [mm2] ⌀ [mm] počet As,prov [mm2] podm. soudržnosti lbd [mm] 

B18 113,64 261 10 4 314 dobré 350 

B43 201,63 464 10 6 471 dobré 400 

B48 419,57 965 12 10 1131 dobré 400 

B51 240,14 552 10 8 628 dobré 350 

B54 221,19 509 12 10 1131 dobré 200 

B67 122,47 282 10 4 314 dobré 350 

B69 234,89 540 10 8 628 dobré 350 

B89 11,97 28 10 2 157 dobré 100 

B92 332,07 764 12 10 1131 dobré 300 

B93 127,03 292 10 4 314 dobré 350 

B95 83,56 192 10 4 314 dobré 250 

B96 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B100 2,55 6 10 2 157 dobré 50 

B104 299,59 689 10 10 785 dobré 350 

B106 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B118 201,67 464 10 6 471 dobré 400 

B123 171,74 395 12 6 679 dobré 300 

B124 56,73 130 12 6 679 dobré 100 

B127 28,32 65 10 2 157 dobré 200 

B136 36,76 85 10 2 157 dobré 200 

B137 296,23 681 16 4 804 dobré 500 

B138 326,11 750 16 4 804 dobré 550 

B147 660,69 1520 20 6 1885 dobré 600 

B153 540,39 1243 20 6 1885 dobré 500 

B158 660,69 1520 20 6 1885 dobré 600 

B166 660,69 1520 20 6 1885 dobré 600 

B172 740,29 1703 20 6 1885 dobré 700 

B176 660,69 1520 20 6 1885 dobré 600 

B182 251,90 579 10 8 628 špatné 500 
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B190 268,93 619 16 4 804 dobré 450 

B191 326,25 750 16 4 804 dobré 550 

B199 40,80 94 10 2 157 dobré 250 

B200 338,22 778 10 10 785 dobré 400 

B206 139,15 320 12 4 452 dobré 350 

B209 406,86 936 12 10 1131 dobré 400 

B211 45,91 106 10 2 157 špatné 350 

B213 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B214 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B215 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B217 577,81 1329 20 6 1885 špatné 850 

B223 107,38 247 20 6 1885 špatné 200 

B232 308,07 709 12 8 905 dobré 350 

B233 46,86 108 10 2 157 dobré 250 

B234 242,24 557 12 6 679 dobré 400 

B235 134,38 309 10 4 314 dobré 400 

B237 394,81 908 12 10 1131 dobré 350 

B240 266,88 614 16 4 804 dobré 450 

B241 289,34 665 20 6 1885 špatné 450 

B242 540,39 1243 20 6 1885 dobré 500 

B243 740,29 1703 20 6 1885 dobré 700 

B381 287,48 661 16 4 804 dobré 500 

B385 42,65 98 10 2 157 dobré 250 

B386 10,85 25 10 2 157 dobré 100 

B388 125,99 290 16 4 804 dobré 250 

B389 125,99 290 16 4 804 dobré 250 

B390 119,11 274 10 4 314 dobré 350 

B391 5,18 12 10 2 157 dobré 50 

B395 166,84 384 20 6 1885 dobré 200 

B396 40,80 94 10 2 157 dobré 250 

B397 40,80 94 10 2 157 dobré 250 

B398 166,84 384 20 6 1885 špatné 250 

B399 203,75 469 10 6 471 dobré 400 

B402 48,69 112 10 2 157 dobré 300 

 

Pozn.: špatné podmínky soudržnosti jsou voleny pro pruty ležící ve stropních deskách; stropní desky jsou 

tloušťky > 250 mm… 
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6.4.4. Přepočítání modelu dle navržených průřezů 

Přeposouzení hlavních táhel 

 Vodorovné táhlo při spodním povrchu konstrukce 

o Vyztužení 6𝑥∅20 … 𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 1885 ∗ 434,78 = 819,56 𝑘𝑁 

o Působící síla 𝑁𝐸𝑑 = 638,36 𝑘𝑁 

 Svislé táhlo mezi otvory 

o Vyztužení 6𝑥∅20 … 𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 1885 ∗ 434,78 = 819,56 𝑘𝑁 

o Působící síla 𝑁𝐸𝑑 = 740,2 𝑘𝑁 

Svislé reakce 
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6.4.5. Styčníky 

Styčník N91 – místo největších tlaků soustředěných u podpory 

Posouzení 

Styčník typu CCT => 𝑘 = 0,85 

𝝈𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙 = 𝑘 ∗ 𝜈´ ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 0,85 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 0,85 ∗ (1 −

30

250
) ∗ 20 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟔 𝑴𝑷𝒂 

 B219   𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

644,53

0,24∗0,25
= 10,74 𝑀𝑃𝑎 

 B97  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

2226,71

0,8∗0,25
= 11,13 𝑀𝑃𝑎 

 B239  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

1192,33

0,77∗0,25
= 6,19 𝑀𝑃𝑎 

 B217  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

3034,94

0,195∗0,25
= 13,09 𝑀𝑃𝑎 

 R1  𝝈𝑬𝒅 =
𝑵𝑬𝒅

𝑨
=

𝟑𝟎𝟑𝟒,𝟗𝟒

𝟎,𝟕∗𝟎,𝟐𝟓
= 𝟏𝟕, 𝟑𝟒 𝑴𝑷𝒂 > 𝝈𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙 

Podporu je třeba rozšířit: 

𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

ℎ ∗ 𝑏
≤ 𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥 => 𝒃 ≥

𝑁𝐸𝑑

𝑏 ∗ 𝜎𝑅𝑑,𝑚𝑎𝑥
=

3034,94

0,25 ∗ 14,96 ∗ 103
= 811 𝑚𝑚 ≅ 𝟖𝟓𝟎 𝒎𝒎 
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Upravená geometrie styčníku 

Posouzení 

 Prvky B219, B97 a B217 viz výše 

 B239  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

1192,33

0,925∗0,25
= 5,16 𝑀𝑃𝑎 

 R1  𝜎𝐸𝑑 =
𝑅1

𝐴
=

3034,94

0,85∗0,25
= 14,28 𝑀𝑃𝑎 

Všechny prvky styčníku vyhovují. 

Styčník N45+N81 – místo rozepření táhel vynášejících zavěšený stěnový nosník „SN2.16“ 
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Vzhledem k tomu, jak blízkou u sebe jsou uzly N45 a N81, vytváří dohromady společný styčník. 

Tlačený prut mezi těmito uzly je také pohlcen styčníkem. Z celého horního pásu je ale nejvíce namáhaný, 

definuje tedy šířku tohoto pásu, potažmo styčníku. Taktéž svislá táhla jsou velice blízko sebe. V reálu bude 

ve sloupku mezi dveřními otvory výztuž rozmístěna rovnoměrně. V posouzení styčníku jsou tedy táhla 

uvažována jako jeden prvek. 

Posouzení 

Styčník typu CCT => 𝑘 = 0,85 

𝝈𝑹𝒅,𝒎𝒂𝒙 = 𝑘 ∗ 𝜈´ ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 0,85 ∗ (1 −
𝑓𝑐𝑘

250
) ∗ 𝑓𝑐𝑑 = 0,85 ∗ (1 −

30

250
) ∗ 20 = 𝟏𝟒, 𝟗𝟔 𝑴𝑷𝒂 

 B59  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

426,42

0,25∗0,553
= 3,08 𝑀𝑃𝑎 

 B125  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

1550,6

0,25∗0,553
= 11,22 𝑀𝑃𝑎 

 B126  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

530,23

0,25∗0,553
= 3,84 𝑀𝑃𝑎 

 B39  𝜎𝐸𝑑 =
1378,11

0,25∗0,785
= 7,02 𝑀𝑃𝑎 

 B78  𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

1250,85

0,25∗0,785
= 6,37 𝑀𝑃𝑎 

 B172+B153 𝜎𝐸𝑑 =
𝑁𝐸𝑑

𝐴
=

1406,97

0,25∗0,485
= 11,6 𝑀𝑃𝑎 

Všechny prvky styčníku vyhovují. 

Ostatní styčníky není třeba ověřovat, neboť se nachází uvnitř konstrukce a mohou být veliké tak, aby 

maximální napětí nebylo nikde překročeno, nebo jsou na okraji konstrukce, ale méně zatížené, než výše 

posouzené styčníky. 

6.4.6. Doplňující „Strut-and-tie“ model 

Výsledné působení příhradového modelu z velké části reprezentuje chování stěnového nosníku. 

Stanovit příhradový model složitější konstrukce tak, aby vystihoval všechna důležitá místa, je obtížné, 

někdy i nemožné. Pak je potřeba stanovit doplňující model tak, aby tato nepokrytá místa správně zohlednil. 

V tomto případě je třeba stanovit doplňující model nadpraží levého dolního otvoru. Z výsledku 

lineárně pružného výpočtu je zřejmé, že v nadpraží vychází poměrně velké tahy – cca 5 MPa, zatímco v 

„Strut-and-tie“ modelu vychází jen velmi malé tahové síly. Výsledek z doplňujícího příhradového modelu 

bude porovnán s výsledkem z deskostěnového modelu pomocí integračních pásů (jeho šířka volena stejně 

jako tloušťka konstrukce – 250 mm). 

 Nadpraží vykazuje po délce nerovnoměrnou osovou sílu: 173 − 400 𝑘𝑁 => 𝑁𝑝𝑟ů𝑚 = 287 𝑘𝑁 

o V STM tahová síla rovna 𝑁 = 28,23 𝑘𝑁 

o Nutný doplňující model výseku nadpraží, viz 

níže 
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Model výseku nadpraží 

Výsek má stejnou geometrii i zatížení uzlů jako nadpraží v „STM“. Maximální tahová síla ve 

spodním prvku 𝑵𝒎𝒂𝒙 = 𝟑𝟐𝟗, 𝟐𝟑 𝒌𝑵. Porovnání s výsledkem z integračního pásu ukazuje, že doplňující 

model poměrně přesně postihuje reálné působení. Do konstrukce tedy bude v tomto místě navržena výztuž 

dle doplňujícího modelu, ačkoliv v globálním „STM“ tahové síly vychází řádově menší… 

Návrh výztuže nadpraží 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 ≥ 𝑁𝐸𝑑 => 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞 =
𝑁𝑅𝑑

𝑓𝑦𝑑
=

329,23

434,78 ∗ 103
= 757 𝑚𝑚2 

Navrhuji 𝟐𝒙𝟐∅𝟏𝟔 𝒎𝒎 (𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣 = 804,25 𝑚𝑚2). 

Příhradový model dále nezohledňuje velké tlaky v šikmé diagonále v nadpraží pravého dolního 

otvoru. Patrně bude zapotřebí navrhnout přídavnou výztuž na příčné tahy – tato skutečnost bude prověřena 

v rámci nelineárního výpočtu. 

6.5. Návrh plošné výztuže a výztuže na příčné tahy 

6.5.1. Výztuž na smršťování v raném stádium 

Vzhledem k technologickému postupu výstavby nastane následující situace. Stropní konstrukce 

včetně vytrnování do stěny již bude hotová, v dalším záběru se bude betonovat stěna. Po jejím vybetonování 

bude mít stěna tendenci vlivem hydratačních pochodů smrštit se – tomu ale bude bránit vetknutí do stropní 

konstrukce. Tím pádem vzniknou nezanedbatelně malá tahová napětí, v tento okamžik má ale beton ještě 

velmi malou tahovou pevnost (uvažuje se poloviční hodnota výsledné průměrné pevnosti betonu v tahu). 

Tahová napětí od smršťování vzniknou v celé ploše stěny, ve zmíněných místech ale bude situace nejhorší. 

Proto je zapotřebí do celé plochy stěny navrhnout výztuž, která zabrání potrhání betonu v raném stádiu. 

Posouzení šířky trhlin od silových účinků bude provedeno v nelineárním výpočtu, viz dále. 

Minimální plocha výztuže pro rané trhliny u tažených prvků (dle [16]) 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,1 =
𝑠3∗𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓∗(𝑘∗𝐴𝑐𝑡−0,4∗𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓)

2∗𝐸𝑠∗𝑤𝑘
+

+√(
𝑠3∗𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓∗(𝑘∗𝐴𝑐𝑡−0,4∗𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓

2∗𝐸𝑠∗𝑤𝑘
)

2

+
0,17∗∅∗𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓∗𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓∗(𝑘∗𝐴𝑐𝑡−0,4∗𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓)

𝐸𝑠∗𝑤𝑘
  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,2 =
0,3 ∗ 𝑠3 ∗ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑘 ∗ 𝐴𝑐𝑡

𝐸𝑠 ∗ 𝑤𝑘

+ √(
0,3 ∗ 𝑠3 ∗ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑘 ∗ 𝐴𝑐𝑡

𝐸𝑠 ∗ 𝑤𝑘

)

2

+
0,204 ∗ ∅ ∗ 𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 ∗ 𝑘 ∗ 𝐴𝑐𝑡

𝐸𝑠 ∗ 𝑤𝑘

 

𝑨𝒔,𝒎𝒊𝒏,𝒄𝒓 = 𝐦𝐚𝐱(𝑨𝒔,𝒎𝒊𝒏,𝒄𝒓,𝟏; 𝑨𝒔,𝒎𝒊𝒏,𝒄𝒓,𝟐) 

  



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

89 

 

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,1 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,1 =  
3,4∗20∗1,45∗(1∗25∗104−0,4∗125∗103)

2∗200∗103∗0,4
+

+√(
3,4∗20∗1,45∗(1∗25∗104−0,4∗125∗103

2∗200∗103∗0,4
)

2

+
0,17∗10∗125∗103∗1,45∗(1∗25∗104−0,4∗12−5∗103)

200∗103∗0,4
= 1010 𝑚𝑚2/𝑚  

 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,2 

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑐𝑟,2 =
0,3∗3,4∗20∗1,45∗1∗25∗104

200∗103∗0,4
+ √(

0,3∗3,4∗20∗1,45∗1∗25∗104

200∗103∗0,4
)

2

+
0,204∗10∗125∗103∗1,45∗25∗104

200∗103∗0,4
= 1171 𝑚𝑚2/𝑚  

𝑨𝒔,𝒎𝒊𝒏,𝒄𝒓 = max(1010 + 1171) = 𝟏𝟏𝟕𝟏 𝒎𝒎𝟐/𝒎 

Kde: 

 𝑠3 = 𝑘3 ∗ 𝑐𝑛𝑜𝑚 = 3,4 ∗ 20 

 𝑘 = 1,0…pro tahové namáhání 

 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓 = 0,5 ∗ 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0,5 ∗ 2,9 = 1,45 𝑀𝑃𝑎…pro rané stádium 

 𝐴𝑐𝑡 = 1000 ∗ 250 = 25 ∗ 104 𝑚𝑚2…před vznikem trhliny uvažován celý průřez v tahu 

 𝐴𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 = 2 ∗ 1000 ∗ 62,5 = 125 ∗ 103 𝑚𝑚2 

o ℎ𝑐,𝑒𝑓𝑓 = min(2,5 ∗ (ℎ − 𝑑); ℎ/2) = min (2,5 ∗ (250 − 225);
250

2
) = min(62,5; 125) =

62,5 𝑚𝑚 

 ∅ = 10 𝑚𝑚 

 𝑤𝑘 = 0,4 𝑚𝑚 

Návrh 𝟐𝒙∅ 𝟏𝟎 𝟏𝟐𝟓⁄ 𝒎𝒎 

𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣,𝑥 = 𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣,𝑦 =
𝜋 ∗ 102

4
∗

1000

125
∗ 2 = 1256,64 𝑚𝑚2/𝑚 

 

Kontrola konstrukčních zásad 

Minimální plocha výztuže pro stěnové nosníky  

𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑥 = 𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛,𝑦 = max( 0,003 ∗ 𝐴𝑐; 300) = max (0,003 ∗ 250 ∗ 1000; 300) = 500 𝑚𝑚2/𝑚 

Maximální vzdálenost prutů 

𝑠𝑟,𝑚𝑎𝑥 = min(2 ∗ 𝑏; 300) = max(2 ∗ 250; 300) = 300 𝑚𝑚 

6.5.2. Zachycení příčných tahů v rovině stěnového nosníku 

Vznik příčných tahů doprovází každou tlačenou vzpěru. Dle [17] lze zjednodušeně a konzervativně 

prohlásit, že velikosti příčných tahových sil v konstrukcích pozemních staveb nebudou větší než 25% 

tlakové síly ve vzpěře. Tuto sílu je zapotřebí zachytit výztuží rovnoměrně rozmístěnou po celé délce vzpěry. 

V kapitole 6.4.2 jsou v tabulce uvedeny vždy velikosti těchto tahových sil a následně potřebné plochy 

výztuže ve svislém a vodorovném směru. 

Z tabulky je zřejmé, že plošné vyztužení 2𝑥∅ 10 125⁄ 𝑚𝑚 v obou směrech je pro zachycení těchto 

sil dostatečné. Jediné místo, které je zapotřebí prozkoumat detailněji, je v oblasti levé spodní podpory. Tam 

se na malé ploše stýkají 3 tlačené pruty s velkými silami. Proto je vhodné tyto síly sloučit do výslednice a 

výztuž na příčné tahy posoudit s ohledem na tuto tlakovou sílu. 
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Určení výslednice tlakových sil 

 Vodorovné složky 

o 644,53 ∗ cos(90) = 0 

o 2226,71 ∗ cos(53) = 1340,07 𝑘𝑁 

o 1192,33 ∗ cos(31) = 1022,03 𝑘𝑁 

 Svislé složky 

o 644,53 ∗ sin(90) = 644,53 𝑘𝑁 

o 2226,71 ∗ sin(53) = 1778,33 𝑘𝑁 

o 1192,33 ∗ sin(31) = 614,10 𝑘𝑁 

 Výslednice 

o √(0 + 1340,07 + 1022,03)2 + (644,53 + 1778,33 + 614,10)2 = 𝟑𝟖𝟒𝟕, 𝟒𝟐 𝒌𝑵 

o Úhel od vodorovné roviny 𝜃 = arctan
644,53+1778,33+614,10

0+1340,07+1022,03
= 52,12° 

 

 

Příčné tahové síly 

𝐹𝑝říč𝑛á = 0,25 ∗ 3847,42 = 961,86 𝑘𝑁 

 𝐹𝑝říč𝑛á,𝑥 = 𝐹𝑝říč𝑛á ∗ sin(52,12) = 759,19 𝑘𝑁 

o Požadovaná plocha výztuže 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞,𝑥 =
𝐹𝑝říč𝑛á,𝑥

𝑓𝑦𝑑
=

759,19

434,78∗103 = 1716,15 𝑚𝑚2 

o Zesílení vyztužení v této oblasti 𝟐𝒙∅ 𝟏𝟎 𝟔𝟐, 𝟓⁄ 𝒎𝒎 … 𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝜋∗102

4
∗

1000

62,5
∗ 2 =

2513 𝑚𝑚2/𝑚 

 𝐹𝑝říč𝑛á,𝑧 = 𝐹𝑝říč𝑛á ∗ cos(52,12) = 590,59 𝑘𝑁 

o Požadovaná plocha výztuže 𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞,𝑧 =
𝐹𝑝říč𝑛á,𝑧

𝑓𝑦𝑑
=

590,59

434,78∗103 = 1358 𝑚𝑚2 

o Zesílení vyztužení v této oblasti 𝟐𝒙∅ 𝟏𝟎 𝟔𝟐, 𝟓⁄ 𝒎𝒎 … 𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣 =
𝜋∗102

4
∗

1000

62,5
∗ 2 =

2513 𝑚𝑚2/𝑚 

Navržená přídavná výztuž vyhovuje na zachycení příčných tahů. 

Pozn.: rozteč zesílení byla zvolena takto jakožto dvojnásobek základního rastru. 
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6.5.3. Zachycení příčných tahů kolmo k rovině stěnového nosníku 

Stejně jako vznikají příčné tahy v rovině stěnového nosníku (princip kontrakce), stejné příčné tahy 

vznikají v rovině kolmé ke stěnovému nosníku. Tyto síly je potřeba zachytit sponami, které v tuto chvíli 

neslouží (jen) jako výztuž konstrukční pro zajištění polohy výztuže, ale především jako výztuž nosná. 

Návrh spon v místě největší koncentrace tlakových sil – styčník N91 

 𝐹𝑝říč𝑛é = 961,86 𝑘𝑁 (viz výše) 

 Únosnost jedné spony (uvažován ∅6 𝑚𝑚) 𝑁𝑅𝑑,1 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦𝑑 = 𝜋 ∗
82

4
∗ 434,78 = 12,29 𝑘𝑁 

 Potřebný počet spon    𝑛 ≥
𝐹𝑝říč𝑛é

𝑁𝑅𝑑,1
=

961,86

12,29
= 78,26 ≅ 80 𝑘𝑠. 

Počet navržených spon bude dle [20] rovnoměrně rozmístěn na ploše 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝟏, 𝟖𝟓 = 2,31 𝑚2. 

Z toho vychází, že se v této oblasti rovnoměrně rozmístí minimálně 34,6 ≅ 35 𝒌𝒔. 𝒔𝒑𝒐𝒏/𝒎𝟐. S ohledem 

na rozteče vodorovných a svislých prutů v této oblasti se spona umístí vždy ob jedno křížení prutů, tedy po 

125 mm. V 1 𝑚2 jich tedy bude 8𝑥8 = 64 𝑘𝑠. 

Návrh spon v celé ploše s výjimkou výše uvedeného 

Počet spon bude konzervativně navržen na základě nejvíce namáhané tlačené diagonály (mimo styčníku 

N91) 

 Maximální tlaková síla v prvku B77  𝑁𝑚𝑎𝑥 = −2178,41 𝑘𝑁 

 Příčná tahová síla    𝐹𝑝říč𝑛á = 0,25 ∗ 2175,41 = 544,6 𝑘𝑁 

 Nutný počet spon    𝑛 ≥
𝐹𝑝říč𝑛á

𝑁𝑅𝑑,1
=

544,6

12,29
= 44,3 ≅ 45 𝑘𝑠. 

 Délka prvku B77    𝑙 ≅ 4,5 𝑚 

o Rovnoměrné rozdělení po délce  
25

4,444
= 5 𝑘𝑠. 𝑚2⁄  

V  ploše stěnového nosníku je zapotřebí min. 𝟓 𝒌𝒔. 𝒔𝒑𝒐𝒏/𝒎𝟐. Kromě toho je vhodné dodržet 

konstrukční zásadu pro hodně zatížené stěny, tedy že maximální vzdálenost příčné výztuže je rovna 300 

mm. S ohledem na rozteče vodorovných a svislých prutů se spona umístí vždy ob 4 křížení, tedy po 250 

mm. V 1 𝑚2 jich tedy bude 4 ∗ 4 = 16 𝑘𝑠. 
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7. Nelineární analýza navrženého stěnového nosníku „SN2.06“ 

Správnost návrhu vyztužení stěnového nosníku, určené na základě modelu náhradní příhradoviny 

v kapitole 6.2, bude v této kapitole ověřena a posouzena pomocí nelineárního výpočtu v softwaru Atena 

Engineering 2D [28]. Tento výpočetní program zohledňuje geometricky nelineární fungování 

železobetonu, tedy především vznik a rozvoj trhlin a z toho plynoucí změny tuhosti a přerozdělování napětí. 

7.1. Definice materiálů 

 Beton – zvolen „Beton-SBETA materiál“ a krychelná pevnost 𝑓𝑐𝑢 = 37 𝑀𝑃𝑎, ostatní parametry 

jsou dopočteny automaticky 

 

 Výztuž – zvolen elastický materiál s bilineárním pracovním diagramem 

o Modul pružnosti  𝐸 = 200 𝐺𝑃𝑎 

o Výpočetní mez kluzu  𝜎𝑦 = 550 𝑀𝑃𝑎 (dle odstavce 5.7 [9]) 

Pozn.: tento materiál je přiřazen jednotlivě vkládané prutové výztuži 
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 Rozptýlená výztuž – zvoleny stejné parametry jako u materiálu „Výztuž“ 

o Kromě toho je nastaven stupeň vyztužení 𝜌 = 0,5%, což odpovídá plošnému vyztužení 

2 ∗ ∅ 10 125⁄ 𝑚𝑚 

o Směr vyztužení – definice směrového vektoru samostatně pro vodorovnou a svislou 

rozptýlenou výztuž 

 

 Rozptýlená výztuž pilířů-svislá – zvoleny stejné parametry jako u materiálu „Výztuž“ 

o Kromě toho je zvolen stupeň vyztužení 𝜌 = 3% 
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 Pružina – materiál bude použit pro výpočet normálové tuhosti pružných podpor 

o Počáteční modul pružnosti volen jako pro beton, tedy 33 𝐺𝑃𝑎 

 

7.2. Tvar a podepření konstrukce 

Konstrukce je modelována včetně 1,5 m široké navazující ŽB stěny na pravém okraji modelu 

z důvodu reálnějšího zohlednění přechodu stěnového nosníku do stěny. Pilíře i navazující stěna jsou ve 

svých patách tuze uloženy ve svislém i vodorovném směru, což představuje založení na základové desce 

tl. 450 mm. 

Levý okraj stěnového nosníku je pružně podepřen, což reprezentuje pozitivní spolupůsobení 

navazující kolmé stěny a stropních desek. Program Atena umožňuje zadat liniové pružné podepření pomocí 

šířky a délky pružiny (druhý rozměr průřezu se uvažuje jako délka linie). Jako materiál musí být zvolen 

materiál typu „Pružina“. Z těchto parametrů se dopočítá normálová tuhost pružiny dle obecného vzorce: 

𝑘 =
𝐸𝐴

𝐿
 

Hodnoty tuhostí byly odhadnuty v kapitole 6.1.4. Ve skutečnosti jde spíš o ohybovou než 

normálovou tuhost. Podle deformací a hodnot pružných napětí byly odvozeny přibližně adekvátní 

normálové tuhosti. Do programu SCIA Engineer se tyto parametry zadávají pomocí konkrétní číselné 

hodnoty v jednotkách 𝑀𝑁/𝑚2 (v případě liniové podpory), kde jeden rozměr činí délka linie a druhý délka 

pružiny. Fiktivní délka pružiny proto bude vypočítána tak, aby výsledná normálová tuhost odpovídala 

hodnotám zadaným do deskostěnového modelu v softwaru SCIA Engineer. 
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7.2.1. Stanovení vodorovné tuhosti podpor 

Protože jsou hodnoty tuhostí obtížně představitelné veličiny, je zde uveden příklad významu tuhosti. 

Dle definice je to „síla, která způsobí jednotkovou deformaci“. 

Mějme proto ŽB sloup o délce 3 𝑚 a průřezu 0,25𝑥0,25 𝑚. Jeho normálová tuhost se rovná: 

𝑘 = 𝐹 =
𝐸𝐴

𝐿
=

33 ∗ 109 ∗ 0,25 ∗ 0,25

3
= 687,5 𝑀𝑁/𝑚 

Z obecného vzorce je patrné, jak se tuhost nepřímo úměrně mění s ohledem na délku prvku. 

Vodorovná tuhost kolmých navazujících stěn 

𝑘1 =
𝐸𝐴

𝐿1
= 25 𝑀𝑁 𝑚2⁄ => 𝑳𝟏 =

𝐸𝐴

𝑘1
=

33 ∗ 109 ∗ 0,25 ∗ 1

25 ∗ 106
= 𝟑𝟑𝟎 𝒎 

Vodorovná tuhost stropních desek 

𝑘2 =
𝐸𝐴

𝐿2
= 2500 𝑀𝑁 𝑚2⁄ => 𝑳𝟐 =

𝐸𝐴

𝑘2
=

33 ∗ 109 ∗ 0,25 ∗ 1

2500 ∗ 106
= 𝟑, 𝟑 𝒎 

Průběh svislé deformace od zatížení silou rovnou tuhosti 
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Vypočtené délky pružin jsou ve skutečnosti fiktivní, slouží pouze pro dopočtení požadovaných 

hodnot tuhostí. Přímé zadání program Atena neumožňuje. 

Pozn.: vodorovné tuhosti byly v kap. 6.1.4 odhadnuty na základě deformace prvků, jejichž modul pružnosti 

E byl redukován na 1/3 s ohledem na dotvarování. Vliv trhlin již bude v nelineárním výpočtu zohledněn. 

7.3. Vyztužení prvku 
Kromě plošné výztuže zadané pomocí materiálu „Rozptýlená výztuž“ jsou do modelu zadány 

jednotlivě ostatní výztužné pruty. Množství, tvary a poloha prutů odpovídá výkresu vyztužení. 

Náhled výkresu výztuže 
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7.4. Zatížení 
Zatížení prvku je zadáno shodně jako zatížení deskostěnového modelu v sw SCIA Eng. v kap. 6.1.4. 

Pro ukázku je zobrazeno stálé zatížení z levé strany SN v návrhových hodnotách. Zatížení ze zavěšeného 

stěnového nosníku je zadáno postupně do několika uzlů (vždy 5 uzlů na jedno patro). 

Dle doporučení pro nelineární analýzu [9] jsou návrhové hodnoty zatížení přenásobeny ještě 

součinitelem modelové nejistoty 𝛾𝑂′ = 1,27 [−]. Mezní stav použitelnosti se pak ověřuje pro 

charakteristickou kombinaci zatížení. 

7.5. Volba výpočtového kroku 
Výpočtové kroky mají za úkol simulovat historii zatěžování konstrukce. Smyslem nelineární analýzy 

je postupné zatěžování konstrukce, kdy geometrické změny po každém kroku ovlivní ten následující. Proto 

se musí volit dostatečně malé přírůstky zatížení. V opačném případě budou výsledky výpočtu nepřesné. 

V krajním případě bude rozdíl mezi po sobě jdoucími kroky tak velký, že program výpočet pro nestabilitu 

sám ukončí. 

Vlastní tíha je nanesena celá v jednom kroku (simulace celkového odstojkování). Stálé zatížení po 

5% v krocích 6-25, proměnné zatížení také po 5% v krocích 16-35. Reakce od podpor, které musí být 

definovány jako samostatný zatěžovací stav, jsou ve všech výpočtových krocích. Výpočetní metoda je 

zvolena jako „Standardní Newton-Raphson“. Rozměr konečného prvku byl zvolen max. 0,25 m. 
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7.6. Výpočet 

7.6.1. Posouzení na MSÚ 

Po nanesení 100% zatížení konstrukce nezkolabuje, v mezním stavu únosnosti tedy vyhovuje. 

7.6.2. Posouzení na MSP 

Posouzení mezních deformací 

 Maximální deformace   𝑦𝑚𝑎𝑥 = 5 𝑚𝑚 

 Odhad vlivu dotvarování  𝑦𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 3 ∗ 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3 ∗ 5 = 15 𝑚𝑚 

 Limitní deformace   𝑦𝑙𝑖𝑚 =
𝑙

250
=

13100

250
= 52,4 𝑚𝑚 

MSP omezení deformací vyhovuje. 

Průběh svislých deformací [m] 

Průběh hlavních tlakových napětí [MPa] 
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Posouzení maximální šířky trhlin 

Pozn.: na snímku jsou skryty trhliny se šířkou menší než 0,4 mm. 

 Největší šířka trhlin   𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,69 𝑚𝑚 

 Maximální přípustná šířka trhlin 𝑤𝑘,𝑙𝑖𝑚 = 0,4 𝑚𝑚 

MSP omezení šířky trhlin nevyhovuje. 

Jako nejkritičtější místo konstrukce se ukazuje nadpraží pravého spodního otvoru. Tímto místem 

prochází tlačená diagonála s velkou osovou silou, což má za následek značné příčné tahy – které současné 

vyztužení nedostatečně řeší. Taktéž v okolí rohů všech otvorů se tvoří trhliny. To je pravděpodobně dáno 

náhlou změnou průřezu a neschopností odolávat deformaci tak, jako je to v neoslabeném okolí. Ve 

zmíněných místech je potřeba zesílit vyztužení tak, aby byla dodržena maximální šířka trhlin. 

  

Rozvinutí trhlin a jejich šířka [m] 
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7.7. Zesílení vyztužení stěnového nosníku 
V okolí nadpraží obou spodních otvorů je rastr 2𝑥∅10/125 zhuštěn na dvojnásobek. Diagonální 

pruty u rohů otvorů jsou vždy 2𝑥∅12 𝑚𝑚. Svislé pruty kolem otvorů, původně navržené jako 2𝑥∅16 𝑚𝑚 

jsou nyní zesíleny na 3𝑥∅16 𝑚𝑚. Také v rámci stropní desky 3.NP jsou přidány 2𝑥∅16 𝑚𝑚 pro zabránění 

trhlinám od smykové deformace otvorů. Množství, tvary a poloha prutů odpovídají aktualizovanému 

výkresu výztuže.  
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7.8. Výpočet 

7.8.1. Posouzení na MSP 

 

Posouzení mezních deformací 

 Maximální deformace   𝑦𝑚𝑎𝑥 = 4,29 𝑚𝑚 

 Odhad vlivu dotvarování  𝑦𝑚𝑎𝑥,𝑐𝑟𝑒𝑒𝑝 = 3 ∗ 𝑦𝑚𝑎𝑥 = 3 ∗ 4,29 = 12,87 𝑚𝑚 

 Limitní deformace   𝑦𝑙𝑖𝑚 =
𝑙

250
=

13100

250
= 52,4 𝑚𝑚 

MSP omezení deformací vyhovuje. 

Průběh hlavních tlakových napětí [MPa] 

Průběh svislých deformací [m] 
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Posouzení maximální šířky trhlin 

 Pozn.: na snímku jsou skryty trhliny se šířkou menší než 0,4 mm. 

 Největší šířka trhlin   𝑤𝑘,𝑚𝑎𝑥 = 0,33 𝑚𝑚 

 Maximální přípustná šířka trhlin 𝑤𝑘,𝑙𝑖𝑚 = 0,4 𝑚𝑚 

MSP omezení šířky trhlin vyhovuje.  

Obrázek 2 - rozvinutí a šířka trhlin [m] 



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

103 

 

8. Podrobný návrh základových konstrukcí 

V této kapitole budou navrženy plošné základy 1.NP – tedy té části půdorysu, která není podsklepená. 

Podrobně navrženy budou dva nejvíce zatížené základové pasy v rozdílných místech půdorysu, u nichž lze 

předpokládat, že s ohledem na mírnou svažitost terénu se trochu změní mocnosti a výškové úrovně 

jednotlivých vrstev základové zeminy. 

Geologický průzkum 

8.1. Schéma navrhovaných základových konstrukcí 

 

  

IGP - zdroj [2] 

Výsek výkresu tvaru 1.NP 

Vzhledem k nezískání výslovného souhlasu autora není tento obrázek publikován. 

K dohledání je v tištěné verzi práce, která je uložena v knihovně K133 FSv ČVUT. 
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8.2. Návrh základového pasu 1 

8.2.1. Zatížení 

Hodnoty plošných zatížení vychází z tabulky v kapitole 4. 

 Zatěžovací šířka    𝑏𝑧𝑎𝑡 = 0,5 ∗ (8 + 8) = 8 𝑚 

 Normálová síla 

o Charakteristická hodnota 

 Vlastní tíha stěny 𝑔0,𝑘 = 25 ∗ 0,25 ∗ 3,7 ∗ 3 = 69,38 𝑘𝑁/𝑚 

𝑁𝐸𝑘 = 𝑔0,𝑘 + 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑓𝑘
3.𝑁𝑃 + 2 ∗ 𝑓𝑘

𝑇𝑃) = 69,38 + 8 ∗ ((8,66 + 0,75) + 2 ∗ (8,51 + 6,5))

= 384,82 𝑘𝑁/𝑚 

o Návrhová hodnota 

𝑁𝐸𝑑 = 𝑔0,𝑑 + 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑓𝑑
3.𝑁𝑃 + 2 ∗ 𝑓𝑑

𝑇𝑃) = 1,35 ∗ 69,38 + 8 ∗ ((11,69 + 1,13) + 2 ∗ (11,49 + 9,75))

= 536,06 𝑘𝑁/𝑚 

 Posouvající síla a ohybový moment – vzhledem k poloze stěny (není krajní) a shodným 

rozponům stropní desky na obě strany – lze očekávat pouze minimální hodnoty 

8.2.2. Osazení konstrukce do terénu 
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8.2.3. Posouzení na MSÚ – svislá únosnost 

  

-geologický profil v místě založení-

vrstva značka mocnost [m]

GT1 F3 0,80

GT2 F3 0,40

GT3 S3 0,95

GT5 F4 0,33

GT6 R6 0,47

GT6 (pod HPV) R6 0,20

GT7 (pod HPV) R5 2,80

GT8 (pod HPV) R4 1,80

-charakteristiky zemin-

č. vrstvy značka γ [kN/m3] c [kPa] ϕ [°] c [kPa] ϕ [°] c' [kPa] ϕ' [°] n [-]

GT1 F3 17,50 7,50 20,00 6,00 16,23

GT2 F3 18,00 13,00 25,00 10,40 20,46

GT3 S3 17,50 0,00 29,00 0,00 23,91

GT5 F4 18,50 19,00 24,00 15,20 19,61

GT6 R6 22,00 32,50 27,00 26,00 22,18

GT6 (pod HPV) R6 12,00 32,50 27,00 26,00 22,18 0

GT7 (pod HPV) R5 12,50 45,00 31,00 36,00 25,67 0

GT8 (pod HPV) R4 13,50 55,00 34,00 44,00 28,35 0

jíl písčitý

jílová břidlice zcela zvětralá

jílová břidlice mírně zvětralá

hloubka vrstvy (HP) [m]

0,00

0,80

1,20

2,15

2,48

3,15

hlína písčitá

název

hlína písčitá

písek s příměsí jemnozrnné zeminy

jílová břidlice zcela zvětralá

7,75

návrhové hodnotycharakteristické tabulkové hodnoty char. uvaž. hodnoty

2,95

5,95jílová břidlice slabě zvětralá

GEO
-návrhový přístup-

dílčí součinitel zatížení dílčí součinitel parametrů zeminy dílčí součinitel únosnosti zeminy

soubor: A1 soubor: M2 soubor: R3

γG,dst = 1,35 γϕ´ = 1,25 γR,v = 1,00

γG,stb = 1,00 γc´ = 1,25 γR,h = 1,00

γQ,dst = 1,50 γcu = 1,40

γQ,stb = 0,00 γqu = 1,40

γγ = 1,00

-hloubka smykové plochy, homogenizace podloží-

1) předběžná homogenizace podloží (vážený průměr ze všech zadaných vrstev)

ϕ'předb. [°] c'předb. [kPa] γpředb. [kN/m3]

22,30 21,34 15,00

2) dosah smykové plochy (podle Prandtla)

zs [m] ls [m]

2,36 4,01

3) výsledná homogenizace podloží - smyková plocha obsahuje tyto vrstvy:

č.vrstvy mocnost nad ZS mocnost pod ZS

GT1 0,80 0,00
GT2 0,40 0,00 ϕ'd = 21,79 °

GT3 0,73 0,22 => c'd = 24,69 kPa

GT5 0,00 0,33 γ'nad ZS = 17,60 kN/m3

GT6 0,00 0,47 γ'pod ZS = 13,75 kN/m3

GT6 (pod HPV) 0,00 0,20

GT7 (pod HPV) 0,00 2,80

GT8 (pod HPV) 0,00 1,80

mocn. ve smyk. ploše

0,00
0,00

0,22

0,33

0,47

1,14

2,36

3) A1+M2+R3

0,20

0,00
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-char. zatížení v hlavě základu- -návrh. zatížení v hlavě základu- -návrh. zatížení v patě základu-

NEk = 384,82 kN NEd = 536,06 kN N'Ed = 576,56 kN

Vx,Ek = 0,00 kN Vx,Ed = 0,00 kN V'x,Ed = 0,00 kN

Vy,Ek = 0,00 kN Vy,Ed = 0,00 kN V'y,Ed = 0,00 kN

Mx,Ek = 0,00 kNm Mx,Ed = 0,00 kNm M'x,Ed = 0,00 kNm

My,Ek = 0,00 kNm My,Ed = 0,00 kNm M'y,Ed = 0,00 kNm

-geometrie základu-

šířka b = 1,20 m materiál: ŽB => γzáklad = 25,00 kN/m3

délka l = 1,00 m pas

délka pasu lp = 24,25 m

výška h = 1,00 m

h0 = 1,00 m

hloubka zal. d = 1,93 m

sklon ZS α = 0,00 °

přitížení ZS q' = 17,60 kPa

-efektivní rozměry základu-

ey = 0,00 m < b/3 = 0,40 m …stabilitní podmínka splněna

ex = 0,00 m < l/3 = 0,33 m …stabilitní podmínka splněna

b' = 1,20 m

l' = 1,00 m

A' = 1,20 m2

-návrhová svislá únosnost zeminy v odvodněných podmínkách-

1) součinitele pro únosnost 2) součinitele sklonu základové spáry 3) součinitele tvaru základu

Nc = 16,65 bc = 1,000 sc = 1,02

Nq = 7,65 bq = 1,000 sq = 1,02

Nγ = 5,32 bγ = 1,000 sγ = 0,99

4) součinitele šikmosti zatížení

ic = 1,00

iq = 1,00

iγ = 1,00

m = 1,45

Vvýslednice,d = 0,00 kN …výslednice vodorovného zatížení

θ = 90,00 ° ...úhel výslednice od osy x

R/A' = 600,09 kPa > σde = 480,47 kPa VYHOVUJE

charakter konstrukce:

𝑅

𝐴′ = 𝑐𝑑
′ ∗ 𝑁𝑐 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑠𝑐 ∗ 𝑖𝑐 + 𝑞′ ∗ 𝑁𝑞 ∗ 𝑏𝑞 ∗ 𝑠𝑞 ∗ 𝑖𝑞 +

1

2
∗ 𝛾𝑑

′ ∗ 𝑏′ ∗ 𝑁𝛾 ∗ 𝑏𝛾 ∗ 𝑠𝛾 ∗ 𝑖𝛾
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8.2.4. Posouzení na MSP – sedání 
-geologický profil v místě založení-

č. vrstvy značka mocnost [m]

GT1 F3 0,80

GT2 F3 0,40

GT3 S3 0,95

GT5 F4 0,33

GT6 R6 0,47

GT6 (pod HPV) R6 0,20

GT7 (pod HPV) R5 2,80

GT8 (pod HPV) R4 1,80

-charakteristiky zemin-

č. vrstvy značka γ [kN/m3] ν [-] Eoed [MPa] m [-]

GT1 F3 17,50 0,35 6,42 0,10

GT2 F3 18,00 0,35 11,23 0,20

GT3 S3 17,50 0,30 18,85 0,30

GT5 F4 18,50 0,35 11,23 0,20

GT6 R6 22,00 0,35 48,15 0,40

GT6 (pod HPV) R6 12,00 0,35 48,15 0,40

GT7 (pod HPV) R5 12,50 0,30 53,85 0,30

GT8 (pod HPV) R4 13,50 0,25 96,00 0,30

-vytvoření vrstev pro výpočet-

pořadí vrstva značka di [m] hi [m] zi [m] γi [kN/m3] Eoed,i [MPa] mi [-]

a GT3 S3 1,93 0,10 0,05 17,50 18,85 0,30

b GT3 S3 2,03 0,12 0,16 17,50 18,85 0,30

c GT5 F4 2,15 0,10 0,27 18,50 11,23 0,20

d GT5 F4 2,25 0,10 0,37 18,50 11,23 0,20

e GT5 F4 2,35 0,13 0,49 18,50 11,23 0,20

f GT6 R6 2,48 0,20 0,65 22,00 48,15 0,40

g GT6 R6 2,68 0,27 0,89 22,00 48,15 0,40

h GT6 (pod HPV) R6 2,95 0,20 1,12 12,00 48,15 0,40

i GT7 (pod HPV) R5 3,15 0,50 1,47 12,50 53,85 0,30

j GT7 (pod HPV) R5 3,65 1,00 2,22 12,50 53,85 0,30

k GT7 (pod HPV) R5 4,65 1,00 3,22 12,50 53,85 0,30

l GT7 (pod HPV) R5 5,65 1,00 4,22 12,50 53,85 0,30

m GT8 (pod HPV) R4 6,65 1,00 5,22 13,50 96,00 0,30

-parametry pro výpočet-

hloubka nestlačitelného podloží zc = 5,95 m

poměr rozměrů plošného základu l/b = 20,21 [-]

-výpočet sedání-

pořadí κ1 [-] κ2 [-] zi,red [m] σor,i [kPa] σstr,i [kPa] zi,red / b Ich [-] σz,i [kPa] s [mm]

a 1,94 1,00 0,10 34,85 10,46 0,08 0,95 328,40 1,69

b 1,91 1,00 0,31 36,78 11,03 0,25 0,77 266,18 1,62

c 1,87 1,00 0,51 38,75 7,75 0,42 0,67 231,61 1,99

d 1,84 1,00 0,68 40,60 8,12 0,57 0,60 207,41 1,77

e 1,81 1,00 0,88 42,73 8,55 0,73 0,54 186,67 2,06

f 1,76 1,00 1,14 46,13 18,45 0,95 0,47 162,47 0,60

g 1,70 1,00 1,50 51,30 20,52 1,25 0,43 148,64 0,72

h 1,64 1,00 1,83 55,47 22,19 1,53 0,33 114,08 0,38

i 1,56 1,00 2,29 59,80 17,94 1,91 0,25 86,42 0,64

j 1,44 0,98 3,13 69,17 20,75 2,61 0,17 58,77 0,71

k 1,33 0,94 4,02 81,67 24,50 3,35 0,13 44,94 0,38

l 1,26 0,89 4,72 94,17 28,25 3,93 0,11 38,03 0,18

m 1,22 0,84 5,30 107,17 32,15 4,42 0,08 27,65 -0,05

Sedání celkem s = 12,74 mm

Limitní hodnota sedání slim = 50 mm

název hloubka vrstvy (HP) [m]

hlína písčitá

hlína písčitá

písek s příměsí jemnozrnné zeminy

jílová břidlice zcela zvětralá

jílová břidlice mírně zvětralá

0,00

0,80

1,20

2,15

2,48

3,15

jíl písčitý

jílová břidlice zcela zvětralá 2,95

5,95

Edef [MPa] - tabulková h.

jílová břidlice slabě zvětralá

80,00

Edef [MPa] - uvažovaná h.

4,00

7,00

14,00

7,00

30,00

40,00

30,00
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Výsledné sedání je počítáno podle vztahu: 

𝑠 = ∑ (
𝜎𝑧,𝑖 − 𝜎𝑠𝑡𝑟,𝑖

𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖
) ∗ ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Kde: 

 𝜎𝑧,𝑖 = 𝐼𝑐ℎ ∗ 𝜎𝑜𝑙…napětí od vnějšího zatížení pod charakteristickým bodem základu 

 𝜎𝑠𝑡𝑟,𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ 𝜎𝑜𝑟…strukturní pevnost zeminy 

o 𝑚𝑖…opravný součinitel přitížení 

 𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖 =
𝐸𝑑𝑒𝑓

1−
2∗𝜈2

1−𝜈

 

Navržený základový pas vyhovuje na MSÚ i MSP. 

8.3. Návrh základového pasu 2 

8.3.1. Zatížení 

Protože se jedná o základový pas pod krajní stěnou, je tato stěna po své výšce zatěžována pouze 

jednostranně. V důsledku toho a monolitického spojení se stropními deskami v ní vznikají ohybové 

momenty. Ty se do určité míry přenášejí i do základového pasu. Spojení stěny a pasu se předpokládá 

konstrukčně provázané výztuží, ne však na plnou únosnost z důvodu systematického porušování 

hydroizolace. Ve skutečnosti tedy spojení funguje někde mezi vetknutím a pevným kloubem (účinek 

vetknutí ještě oslabuje pokles tuhosti v patě stěny vlivem rozvoje trhlin a dotvarování). Jako konzervativní 

pro návrh se pak nabízí uvažovat dokonalé vetknutí, protože ohybový moment negativně ovlivňuje návrh 

pasu. 

Zobrazený model simuluje výsek stěny po výšce objektu, přičemž v polovině stropních desek jsou 

voleny okrajové podmínky nahrazující pokračující konstrukce. Z průběhu deformace a ohybových 

momentů je patrný vliv jednostranného zatížení stěny. 

Výpočetní model krajní stěny 

Zleva: zatížení konstrukce, deformovaný tvar, průběh ohybového momentu, průběh posouvající síly 
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V patě stěny a tedy v úrovni H.H. základového pasu působí: 

 Ohybový moment   

o Návrhová hodnota  𝑀𝑦,𝐸𝑑 = 21,19 𝑘𝑁𝑚 𝑚⁄  

o Charakteristická hodnota 𝑀𝑦,𝐸𝑘 = 15,01 𝑘𝑁𝑚/𝑚 

 Posouvající síla   

o Návrhová hodnota  𝑉𝑧,𝐸𝑑 = 17,26 𝑘𝑁/𝑚 

o Charakteristická hodnota 𝑉𝑧,𝐸𝑘 = 12,23 𝑘𝑁/𝑚 

 Normálová síla 

o Zatěžovací šířka  𝑏𝑧𝑎𝑡 = 4 𝑚 

o Vl. tíha stěny přes 3 podl. 𝑔0,𝑘 = 69,38 𝑘𝑁/𝑚 (viz výše) 

o Návrhová hodnota 

𝑁𝐸𝑑 = 𝛾𝐺 ∗ 𝑔𝑜,𝑘 + 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑓𝑑
3.𝑁𝑃 + 2 ∗ 𝑓𝑑

𝑇𝑃)

= 1,35 ∗ 69,38 + 4 ∗ ((11,69 + 1,13) + 2 ∗ (11,49 + 9,75)) = 314,86 𝑘𝑁/𝑚 

o Charakteristická hodnota 

𝑁𝐸𝑘 = 𝑔0,𝑘 + 𝑏𝑧𝑎𝑡 ∗ (𝑓𝑘
3.𝑁𝑃 + 2 ∗ 𝑓𝑘

𝑇𝑃) = 69,38 + 4 ∗ ((8,66 + 0,75) + 2 ∗ (8,51 + 6,5))

= 227,1 𝑘𝑁/𝑚 

Pozn.: hodnoty plošných zatížení jsou uvažovány dle kapitoly 4. 

8.3.2. Osazení konstrukce do terénu 
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8.3.3. Posouzení na MSÚ – svislá a vodorovná únosnost 

 

-geologický profil v místě založení-

vrstva značka mocnost [m]

GT1 F3 0,93

GT2 F3 0,40

GT3 S3 0,35

GT5 F4 0,25

GT6 R6 0,43

GT7 R5 1,23

GT8 R4 4,00

-charakteristiky zemin-

č. vrstvy značka γ [kN/m3] c [kPa] ϕ [°] c [kPa] ϕ [°] c' [kPa] ϕ' [°]

GT1 F3 17,50 7,50 20,00 6,00 16,23

GT2 F3 18,00 13,00 25,00 10,40 20,46

GT3 S3 17,50 0,00 29,00 0,00 23,91

GT5 F4 18,50 19,00 24,00 15,20 19,61

GT6 R6 22,00 32,50 27,00 26,00 22,18

GT7 R5 22,50 45,00 31,00 36,00 25,67

GT8 R4 23,50 55,00 34,00 44,00 28,35

jíl písčitý

jílová břidlice zcela zvětralá

jílová břidlice mírně zvětralá

hloubka vrstvy (HP) [m]

0,00

0,93

1,33

1,68

1,93

2,36

hlína písčitá

název

hlína písčitá

písek s příměsí jemnozrnné zeminy

3,59jílová břidlice slabě zvětralá

7,59

návrhové hodnotycharakteristické tabulkové hodnoty char. uvaž. hodnoty

GEO
-návrhový přístup-

dílčí součinitel zatížení dílčí součinitel parametrů zeminy dílčí součinitel únosnosti zeminy

soubor: A1 soubor: M2 soubor: R3

γG,dst = 1,35 γϕ´ = 1,25 γR,v = 1,00

γG,stb = 1,00 γc´ = 1,25 γR,h = 1,00

γQ,dst = 1,50 γcu = 1,40

γQ,stb = 0,00 γqu = 1,40

γγ = 1,00

-hloubka smykové plochy, homogenizace podloží-

1) předběžná homogenizace podloží (vážený průměr ze všech zadaných vrstev)

ϕ'předb. [°] c'předb. [kPa] γpředb. [kN/m3]

21,63 19,22 19,88

2) dosah smykové plochy (podle Prandtla)

zs [m] ls [m]

1,36 2,27

3) výsledná homogenizace podloží - smyková plocha obsahuje tyto vrstvy:

č.vrstvy mocnost nad ZS mocnost pod ZS

GT1 0,93 0,00
GT2 0,40 0,00 ϕ'd = 24,57 °

GT3 0,35 0,00 => c'd = 32,85 kPa

GT5 0,25 0,00 γ'nad ZS = 17,73 kN/m3

GT6 0,00 0,43 γ'pod ZS = 22,37 kN/m3

GT7 0,00 1,23

GT8 0,00 4,00

mocn. ve smyk. ploše

0,00
0,00

0,00

0,00

0,43

0,93

0,00

1,36

3) A1+M2+R3
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-char. zatížení v hlavě základu- -návrh. zatížení v hlavě základu- -návrh. zatížení v patě základu-

NEk = 227,10 kN NEd = 314,86 kN N'Ed = 337,54 kN

Vx,Ek = 0,00 kN Vx,Ed = 0,00 kN V'x,Ed = 0,00 kN

Vy,Ek = 12,23 kN Vy,Ed = 17,26 kN V'y,Ed = 17,26 kN

Mx,Ek = 15,01 kNm Mx,Ed = 21,19 kNm M'x,Ed = 38,45 kNm

My,Ek = 0,00 kNm My,Ed = 0,00 kNm M'y,Ed = 0,00 kNm

-geometrie základu-

šířka b = 0,70 m materiál: prostý beton => γzáklad = 24,00 kN/m3

délka l = 1,00 m pas

délka pasu lp = 24,25 m

výška h = 1,00 m

h0 = 1,00 m

hloubka zal. d = 1,93 m

sklon ZS α = 0,00 °

přitížení ZS q' = 17,73 kPa

-efektivní rozměry základu-

ey = 0,11 m < b/3 = 0,23 m …stabilitní podmínka splněna

ex = 0,00 m < l/3 = 0,33 m …stabilitní podmínka splněna

b' = 0,47 m

l' = 1,00 m

A' = 0,47 m2

-návrhová svislá únosnost zeminy v odvodněných podmínkách-

1) součinitele pro únosnost 2) součinitele sklonu základové spáry 3) součinitele tvaru základu

Nc = 20,11 bc = 1,000 sc = 1,01

Nq = 10,19 bq = 1,000 sq = 1,01

Nγ = 8,41 bγ = 1,000 sγ = 0,99

4) součinitele šikmosti zatížení

ic = 0,91

iq = 0,92

iγ = 0,88

m = 1,68

Vvýslednice,d = 17,26 kN …výslednice vodorovného zatížení

θ = 90,00 ° ...úhel výslednice od osy x

R/A' = 816,70 kPa > σde = 714,86 kPa VYHOVUJE

-návrhová vodorovná únosnost zeminy v odvodněných podmínkách-

Rdh / γRh  = 123,79 kN > Vvýslednice,d = 17,26 kN VYHOVUJE

charakter konstrukce:

𝑅

𝐴′ = 𝑐𝑑
′ ∗ 𝑁𝑐 ∗ 𝑏𝑐 ∗ 𝑠𝑐 ∗ 𝑖𝑐 + 𝑞′ ∗ 𝑁𝑞 ∗ 𝑏𝑞 ∗ 𝑠𝑞 ∗ 𝑖𝑞 +

1

2
∗ 𝛾𝑑

′ ∗ 𝑏′ ∗ 𝑁𝛾 ∗ 𝑏𝛾 ∗ 𝑠𝛾 ∗ 𝑖𝛾

𝑅𝑑ℎ

𝛾𝑅ℎ
=

𝑁𝐸𝑘 ∗ 𝑡𝑔𝜑𝑑
′ + 𝑐𝑑

′ ∗ 𝐴′

𝛾𝑅ℎ



Analýza vybraných nosných prvků objektu školy  Bc. Petr Müller 

Statický výpočet 

112 

 

8.3.4. Posouzení na MSP – sedání 

 

-napětí v základové spáře-

od vnějšího zatížení od geostatického zatížení

σol = 511,72 kPa σor,0 = 34,23 kPa

-geologický profil v místě založení-

č. vrstvy značka mocnost [m]

GT1 F3 0,93

GT2 F3 0,40

GT3 S3 0,35

GT5 F4 0,25

GT6 R6 0,43

GT7 R5 1,23

GT8 R4 4,00

-charakteristiky zemin-

č. vrstvy značka γ [kN/m3] ν [-] Eoed [MPa] m [-]

GT1 F3 17,50 0,35 6,42 0,10

GT2 F3 18,00 0,35 11,23 0,20

GT3 S3 17,50 0,30 18,85 0,30

GT5 F4 18,50 0,35 11,23 0,20

GT6 R6 22,00 0,35 48,15 0,40

GT7 R5 22,50 0,30 53,85 0,30

GT8 R4 23,50 0,25 96,00 0,30

-vytvoření vrstev pro výpočet-

pořadí vrstva značka di [m] hi [m] zi [m] γi [kN/m3] Eoed,i [MPa] mi [-]

a GT6 R6 1,93 0,10 0,05 22,00 48,15 0,40

b GT6 R6 2,03 0,10 0,15 22,00 48,15 0,40

c GT6 R6 2,13 0,10 0,25 22,00 48,15 0,40

d GT6 R6 2,23 0,13 0,37 22,00 48,15 0,40

e GT7 R5 2,36 0,20 0,53 22,50 53,85 0,30

f GT7 R5 2,56 0,20 0,73 22,50 53,85 0,30

g GT7 R5 2,76 0,20 0,93 22,50 53,85 0,30

h GT7 R5 2,96 0,20 1,13 22,50 53,85 0,30

i GT7 R5 3,16 0,20 1,33 22,50 53,85 0,30

j GT7 R5 3,36 0,23 1,55 22,50 53,85 0,30

k GT8 R4 3,59 0,50 1,91 23,50 96,00 0,30

l GT8 R4 4,09 0,50 2,41 23,50 96,00 0,30

m GT8 R4 4,59 1,00 3,16 23,50 96,00 0,30

n GT8 R4 5,59 1,00 4,16 23,50 96,00 0,30

o GT8 R4 6,59 1,00 5,16 23,50 96,00 0,30

název hloubka vrstvy (HP) [m]

hlína písčitá

hlína písčitá

písek s příměsí jemnozrnné zeminy

jílová břidlice zcela zvětralá

jílová břidlice mírně zvětralá

0,00

0,93

1,33

1,68

1,93

2,36

jíl písčitý

3,59

Edef [MPa] - tabulková h.

jílová břidlice slabě zvětralá

80,00

Edef [MPa] - uvažovaná h.

4,00

7,00

14,00

7,00

30,00

40,00
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Výsledné sedání je počítáno podle vztahu 

𝑠 = ∑ (
𝜎𝑧,𝑖 − 𝜎𝑠𝑡𝑟,𝑖

𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖
) ∗ ℎ𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Kde: 

 𝜎𝑧,𝑖 = 𝐼𝑐ℎ ∗ 𝜎𝑜𝑙…napětí od vnějšího zatížení pod charakteristickým bodem základu 

 𝜎𝑠𝑡𝑟,𝑖 = 𝑚𝑖 ∗ 𝜎𝑜𝑟…strukturní pevnost zeminy 

o 𝑚𝑖…opravný součinitel přitížení 

 𝐸𝑜𝑒𝑑,𝑖 =
𝐸𝑑𝑒𝑓

1−
2∗𝜈2

1−𝜈

 

Navržený základový pas vyhovuje na MSÚ i MSP. 

8.4. Posouzení nerovnoměrného sedání 
Průběžný základový pas, ve výpočtu rozdělený na pas 1 a pas 2, je po délce různě zatížen. Kromě 

toho mají vrstvy základové půdy mírně odlišné mocnosti. Z tohoto důvodu jsou navrženy rozdílné rozměry 

pasu po jeho délce. Z hlediska sedání je optimální rovnoměrné sedání po celé délce pasu. Toho lze docílit 

přibližně stejným napětím v základové spáře – tedy za předpokladu, že geologický profil je shodný. Při 

návrhu pasu č.2 byla redukována šířka na nejmenší vyhovující hodnotu, sedání je přesto přibližně poloviční. 

Toto rozdílné sedání bude posouzeno, nepřesahuje-li povolenou hodnotu. Kdyby byl limit překročen, 

vznikala by nežádoucí přídavná namáhání pasu i konstrukcí horní stavby. 

Δ𝑠

𝐿
=

(12,74 − 6,59) ∗ 10−3

8
= 7,69 ∗ 10−4 < 2 ∗ 10−3 

Kde 𝐿 je nejmenší vzdálenost výrazně rozdílně zatížených míst. 

Nerovnoměrné sedání nepřekračuje povolený limit. Aby se zabránilo případnému vzniku trhlin 

v základovém pasu, je vhodné ho vyztužit, i když s ohledem na jeho rozměry by to nezbytné nebylo… 

-parametry pro výpočet-

hloubka nestlačitelného podloží zc = 1,66 m

poměr rozměrů plošného základu l/b = 34,64 [-]

-výpočet sedání-

pořadí κ1 [-] κ2 [-] zi,red [m] σor,i [kPa] σstr,i [kPa] zi,red / b Ich [-] σz,i [kPa] s [mm]

a 1,94 1,00 0,10 35,33 14,13 0,14 0,90 460,55 0,93

b 1,91 1,00 0,29 37,53 15,01 0,41 0,67 342,85 0,68

c 1,88 1,00 0,47 39,73 15,89 0,67 0,56 286,56 0,56

d 1,84 1,00 0,67 42,26 16,90 0,96 0,48 245,62 0,62

e 1,79 0,99 0,94 45,94 13,78 1,34 0,38 194,45 0,67

f 1,74 0,97 1,23 50,44 15,13 1,75 0,32 163,75 0,55

g 1,68 0,93 1,46 54,94 16,48 2,09 0,28 143,28 0,47

h 1,64 0,90 1,65 59,44 17,83 2,36 0,25 127,93 0,41

i 1,59 0,86 1,81 63,94 19,18 2,59 0,24 122,81 0,38

j 1,55 0,82 1,96 68,77 20,63 2,80 0,22 112,58 0,39

k 1,48 0,76 2,15 77,24 23,17 3,07 0,19 97,23 0,39

l 1,41 0,69 2,36 88,99 26,70 3,36 0,13 66,52 0,21

m 1,33 0,61 2,59 106,61 31,98 3,70 0,11 56,29 0,25

n 1,26 0,54 2,84 130,11 39,03 4,06 0,09 46,05 0,07

o 1,22 0,49 3,07 153,61 46,08 4,38 0,06 30,70 -0,16

Sedání celkem s = 6,59 mm

Limitní hodnota sedání slim = 50 mm

Navržený plošný základ na MSP vyhovuje.
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9. Závěr 

Veškeré konstrukce byly navrženy dle aktuálně platných norem souboru ČSN EN. V případě 

nejednoznačností se návrh drží na straně bezpečnosti… 

Stěnový nosník, resp. jeho vyztužení, byl navržen především na základě „Strut-and-tie“ modelu. Tvorba 

tohoto modelu se ukázala jako velmi složitá a nejednoznačná, především z důvodu statické neurčitosti 

příhradové konstrukce. Ta je dána zohledněním příznivého spolupůsobení navazujících konstrukcí. 

Zjednodušeně lze obvykle postupovat tak, že se tyto vlivy konzervativně zanedbají, čímž vznikne 

staticky určitá příhradová konstrukce, u které není nutné tolikrát opakovat výpočet. Pozitivní na tomto 

postupu je rychlost a bezpečnost řešení. V mém případě by ale tento postup vedl k silám a napětím, na které 

již není reálné nadimenzovat vyztužení. Respektive by výztuže vycházelo tolik, že by ji nešlo do konstrukce 

umístit (ještě s ohledem na konstrukční zásady). 

Za této situace se ukazuje jako nezbytné provést nelineární analýzu prvku a ověřit si správnost návrhu 

vyztužení. V mém případě se ukázalo, že hlavní táhla konstrukce, tedy vodorovné při spodním povrchu a 

svislé mezi dveřními otvory, jsou navržena správně. „Strut-and-tie“ model ale nedostatečně zohlednil 

špičky napětí vznikající v okolí otvorů. Do těchto míst bylo za potřebí výztuž doplnit… 
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