
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ 

FAKULTA STAVEBNÍ 

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

ANALÝZA NAPĚTÍ A VYZTUŽENÍ STĚNOVÝCH 

NOSNÍKŮ 

Autor: Michal Kouda 

Vedoucí práce: Ing. Michaela Frantová, Ph.D.  

Praha 2020 

  



 

[2] 
 

 

  



 

[3] 
 

 

Čestné prohlášení 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval samostatně, pouze za 

odborného vedení vedoucí bakalářské práce Ing. Michaely Frantové, Ph.D.  

Dále také prohlašuji, že jsem použil pouze podklady uvedené v seznamu použité 

literatury. 

V Praze dne    

   
Jméno Příjmení 

 



 

[4] 
 

 

Poděkování 

Rád bych tímto poděkoval své vedoucí bakalářské práce Ing. Michaele 

Frantové Ph.D. za odborné vedení, pomoc a poskytování cenných rad při zpracování 

této práce. Dále bych chtěl také poděkovat Prof. Ing. Petru Štemberkovi, Ph.D a Ing. 

Martinovi Petříkovi, Ph.D za věcné připomínky a cenné rady při řešení problematiky 

této práce.  V neposlední řadě chci také poděkovat rodině a kamarádům za neustálou 

podporu, nejen během psaní této práce, ale i během celého mého studia. 



 

[5] 
 

ANALÝZA NAPĚTÍ A VYZTUŽENÍ STĚNOVÝCH 

NOSNÍKŮ 

STRESS ANALYSIS AND REINFORCEMENT OF 

DEEP BEAM 

  



 

[6] 
 

Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou stěnových nosníků. Na běžných typech 

stěnových nosníků jsou ukázány příslušné varianty modelů náhradní příhradoviny. 

 

Hlavním cílem této práce je analýza napětí a následné sestavení vhodného modelu 

náhradní příhradoviny pro vybranou část stěnového nosníku, nacházejícího se 

v objektu Ostravská brána. Poté je pro vybranou kritickou část tohoto stěnového 

nosníku navržena a posouzena výztuž. Ve stěnovém nosníku jsou identifikovány 

oblasti možných poruch a navržena vhodná opatření. 

Klíčová slova 

Stěnový nosník, příhradová analogie, vzpěry, táhla, styčníky, napětí, tlak, tah, 

výztuž, zatížení 

Abstract 

The bachelor thesis deals with the topic of deep beams. Common types of deep 

beams are used for demonstration of respective variants of a Strut and Tie model. 

 The main goal of this work is to analyze the stress and subsequently build a suitable 

Strut and Tie model for the selected part of the deep beam located in Ostravská 

brána. Additionally reinforcement for selected critical part of this beam is designed 

and assessed. Areas of possible defects are identified and suitable countermeasures 

suggested. 

Key words 

Deep beam, strut and tie model,strut, tie, joints, tension, stress, compression, tension, 

reinforcement, load  
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1 Úvod 

V dnešní době patří beton k nejoblíbenějším a nejvyužívanějším materiálům v oblasti 

stavebnictví. V kombinaci s výztuží vzniká materiál s vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi. Díky těmto vlastnostem se dá využívat na většinu reálných konstrukcí.  

Stěnový nosník je právě jednou z těchto konstrukcí. Díky betonu a správnému 

vyztužení vzniká konstrukce zajišťující nejen nosnou funkci, ale i funkci estetickou. 

Stěnový nosník je v dnešních konstrukcích často využíván, díky uvolnění dispozice 

v nižších podlažích (viz obrázek č. 1.1). 

Vzhledem k rozmanitosti zatížení a otvorů ve stěnovém nosníku je každý stěnový 

nosník jedinečný. Tato jedinečnost ovšem způsobuje i komplikaci při navrhování 

nosníků. Jelikož je každý stěnový nosník jedinečný, neexistuje tedy jeden správný 

postup při návrhu a vyztužení. Výpočet stěnového nosníků se většinou provádí 

modelem náhradní příhradoviny, kdy se vytváří model vzpěr a táhel, který nejlépe 

vystihuje chování konstrukce.  

 
Obrázek číslo 1.1- Ukázka tvarově netradiční stavby (Hudební škola v Číně)[1] 

 



 

[10] 
 

2 Stěnové nosníky 

2.1 Popis stěnových nosníků 

Stěnový nosník je v dnešní době často využívaná a oblíbená konstrukce nejen 

v pozemních, ale i v průmyslových stavbách. V pozemních stavbách se stěnový 

nosník často využívá jako svislá nosná konstrukce navazující v nejnižších podlažích 

na skeletový (sloupový) nosný systém tvořící podzemní parkovací prostory. Stěnové 

nosníky jsou plošné prvky působící převážně ve své střednicové rovině, kdy nad 

tloušťkou převládají ostatní 2 rozměry, tedy výška h a délka (rozpětí) l je výrazně 

větší než tloušťka. Konstrukce se dá nazývat stěnovým nosníkem, pokud trojnásobek 

výšky nosníku (stěny) je větší nebo roven délce (rozpětí) nosníku, tedy musí platit 

3h≥l. Stěnový nosník vychází principielně z nosníku, ale z důvodu rozdílného 

průběhu vodorovného napětí jej nelze navrhovat jako prutový prvek a proto se 

navrhuje jako plošný prvek. Rozdílný průběh vodorovného napětí je viditelný na 

obrázku číslo 2.1. Pro výpočet a návrh stěnových nosníků se využívá metoda 

příhradové analogie nebo metoda konečných prvků.  

 

Obrázek číslo 2.1- Rozdílný průběh vodorovného napětí mezi nosníkem a 

stěnovým nosníkem  

2.2 Stěnové nosníky bez otvorů 

Převážná většina stěnových nosníků je nějak oslabena otvory, přesto se dá v praxi 

nalézt využití stěnových nosníků bez otvorů. Pro plné stěnové nosníky jednoduchých 



 

[11] 
 

statických schémat je řešení ukázáno v kapitolách níže [9]. Tento postup lze použít 

pro výpočet, vždy ale záleží na jednotlivém případu a inženýrském pohledu statika. 

2.2.1 Prostý stěnový nosník přímo zatížený 

Přímo zatížený stěnový nosník je takový nosník, kdy zatížení má charakter spojitého 

zatížení a působí na horním líci nosníku. Trajektorie tlakového napětí probíhá 

směrem do podpor nosníku. Kolmo na tlakovou trajektorii probíhá trajektorie tahová. 

Průběh napětí σy je po výšce proměnné a je závislé na poloze. Naopak průběh napětí 

σx je po celém průřezu přibližně stejný. Největší tahové namáhání vzniká v blízkosti 

spodního líce nosníku, kde se nachází tahová síla T. Tato oblast je zároveň pro návrh 

prostého stěnového nosníku nejdůležitější (zakotvené výztuže a řešení styčníků). 

Tuto tahovou sílu lze vyjádřit vztahem: 

T=Med / z,  (2.1) 

přičemž: Med…ohybový moment na nosníku 

 z…….rameno vnitřních sil 

Velikost ramene vnitřních sil je závislá na poměru výšky a rozpětí stěnového 

nosníku, tedy pokud: 

 0,5≤h/l<1,0  pak z=0,3 h (3-h/l)    (2.2) 

   h/l≥1,0        pak    z=0,6l,       (2.3) 

přičemž: h…celková výška stěnového nosníku 

l…rozpětí stěnového nosníku

 

Obrázek číslo 2.2- Průběh napětí, vhodný Strut and Tie model a průběh trajektorií 

hlavních napětí na přímo zatíženém prostém stěnovém nosníku 
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2.2.2 Prostý stěnový nosník nepřímo zatížený 

Nepřímo zatížený stěnový nosník je takový nosník, kdy zatížení má charakter 

spojitého zatížení a působí při spodní líci nosníku. Spojité zatížení při spodním líci 

způsobuje změnu trajektorií napětí oproti přímo zatíženému stěnovému nosníku. Na 

obrázku 2.3 je viditelný klenbovitý tvar tlakové trajektorie a na ní kolmá tahová 

trajektorie. Tahové trajektorie jsou převážně vodorovné a tvoří „táhlo klenby“. 

Průběh napětí σx přibližně stejný jako u přímo zatíženého stěnového nosníku. Oproti 

přímo zatíženému stěnovému nosníku se u nepřímo zatíženého mění průběh svislých 

napětí σy. Pro výpočet síly v táhlu T1 lze využít vzorce (2.1), (2.2) a (2.3) použité 

v kapitole 2.2.1. Táhlo T2 „vynášející“ vodorovné táhlo T1 je tvořeno třmínky 

obepínajícími hlavní výztuž stěnového nosníku.  Velikost síly v táhlu T2 lze vyjádřit 

vztahem: 

T2=0,5ql, (2.4) 

přičemž: q…zatížení působící na spodní líc stěnového nosníku 

  l….rozpětí stěnového nosníku 

 

Obrázek číslo 2.3- Průběh napětí, vhodný Strut and Tie model a průběh 

trajektorií hlavních napětí na nepřímo zatíženém prostém stěnovém nosníku  

2.2.3  Spojitý stěnový nosník 

Spojitý stěnový nosník je nosník působící přes více polí a podpor. Vnitřní síly 

stěnového nosníku jsou závislé na podporách (na reakcích). Při výpočtu reakcí se 

vychází z lineárně pružného 2D výpočtu stěny, ovšem pokud není k dispozici, lze pro 

získání hodnot reakcí využít příhradovou analogii.   



 

[13] 
 

Tahové síly v poli T1 a nad podporou T2 lze vyjádřit vztahem: 

T1=MEd,1 / z1,  (2.5) 

T2=MEd,2 / z2,     (2.6) 

přičemž: MEd, 1…ohybový moment v poli 

 MEd, 2…Ohybový moment nad podporou 

 z1…rameno vnitřních sil v poli 

 z2…rameno vnitřních sil nad podporou 

Velikost ramene vnitřních sil je závislá na počtu polí stěnového nosníku a umístění 

pole: 

Pro krajní pole nebo pro spojitý nosník o dvou polích: 

 pokud: 0,4≤h/l<1,0  pak z1=z2=0,5h(1,9-h/l)  (2.7) 

h/l≥1,0 pak z1=z2=0,45l   (2.8) 

Pro vnitřní pole spojitého nosníku o více polích: 

 pokud: 0,3≤h/l<1,0  pak z1=z2=0,5h(1,8-h/l)  (2.9) 

h/l≥1,0   pak   z1=z2=0,4l   (2.10) 

přičemž: h…celková výška stěnového nosníku 

 l…rozpětí stěnového nosníku 

 

Obrázek číslo 2.4- Vhodný Strut and Tie model a průběh napětí σx na spojitém 

stěnovém nosníku.  
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Pokud platí 0,5≤h/l<1,0 lze zjednodušit rozdělení výztuže ve spojitém 

stěnovém nosníku do pruhů B a C (Obrázek číslo 2.5). Pruh A, tedy pruh přímo 

nad podporou obsahuje pouze konstrukční výztuž.  U stěnových nosníků s větší 

výškou než rozpětím je nad podporou navržena výztuž pouze do pruhu B. 

 

Obrázek číslo 2.5- Rozdělení výztuže dle pruhů u spojitého stěnového nosníku 

2.2.4 Stěnový nosník s konzolou 

Stěnový nosník s konzolou je takový nosník, kdy je část nosníku za krajní podporou 

vykonzolována. Průběh napětí σx je závislý na poměru výšky a rozpětí stěnového 

nosníku (Obrázek číslo 2.6). Pro vykonzolovaný stěnový nosník s poměrem lk / h < 

0,33 leží tažená oblast nad podporou přibližně v části (0,3 ÷ 1,7)*lk výšky průřezu. 

Tahovou sílu T2 (síla nad podporou) lze vyjádřit vztahem: 

T2=Med / z2, (2.11) 

přičemž: Med…ohybový moment na nosníku 

 z2……rameno vnitřních sil 

Velikost ramene vnitřních sil je závislá na poměru výšky a délce vykonzolování 

stěnového nosníku, tedy pokud: 

 1,0 ≤ h/lk< 2,0  pak z2=0,65 lk + 0,10 h   (2.12) 

h/lk.>2,0  pak z2=0,85 lk,    (2.13) 

přičemž: h…celková výška stěnového nosníku 

 lk…délka vykonzolování stěnového nosníku 
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Obrázek číslo 2.6- Průběh napětí na stěnovém nosníku s konzolou v závislosti 

na poměru lk / h 

Poznámka: 

V této části byly představeny základní možné typy stěnových nosníků bez otvorů, se 

kterými se můžeme v praxi setkat. Ve skutečnosti je jich ovšem mnohem více. Můžeme 

se setkat s jejich kombinací, nebo různorodostí zatížení (spojité zatížení, 

lichoběžníkové zatížení, zatížení osamělou silou…). Převážná většina stěnových 

nosníku je ovšem z důvodu dispozice oslabena otvory (dveře, okna, prostupy), tudíž 

nelze vycházet z výše uvedených obecných vztahů.  

2.3 Stěnové nosníky s otvory 

Většina stěnových nosníků je oslabena otvory a nelze využívat při návrhu obecné 

vzorce. Jeden z možných výpočtů je nelineární metoda s použitím metody konečných 

prvků (MKP). Princip spočívá v rozdělení stěnového nosníku na velký počet prvků, 

lze říci, že jde o zobecnění deformační metody. Nevýhodou je náročnost výpočtu, 

naopak výhodou je řešení i velice náročných (atypických) konstrukcí. U této metody 

je nutné zkontrolovat mezní stav použitelnosti (šířka trhlin). 

Další způsob řešení spočívá ve vytvoření modelu náhradní příhradoviny. Jelikož 

v praxi bývá každý stěnový nosník jedinečný, musí se také vytvořit jedinečný model. 

Pro vytvoření modelu lze vycházet z lineárně pružného 2D řešení, tedy z průběhu 

hlavních napětí na nosníku (tah a tlak). Průběh napětí nám pomůže s umístěním 

vzpěr a táhel v konstrukci. Tato varianta výpočtu je oproti použití MKP jednodušší, 

vyžaduje ovšem zkušenosti se správným sestavením modelu.
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3. Metoda příhradové analogie 

Metoda příhradové analogie je určená pro výpočet železobetonových konstrukcí.  

Konstrukce se obecně nechová ve všech svých oblastech stejně, proto se dá rozdělit 

na oblasti B a D (viz dále). Zatížení na konstrukci vyvolává napětí uvnitř konstrukce, 

které se dá zobrazit hlavními napětími a jejich trajektoriemi.  Díky směru trajektorií 

si lze dobře představit chování konstrukce vyvolané zatížením. Dle směru trajektorií 

lze vytvořit tzv. Strut and Tie model (STM), který je tvořen táhly (ties), vzpěrami 

(struts) a styčníky (průsečíky vzpěr a táhel). Táhla v modelu představují budoucí 

navrženou výztuž a vzpěry v modelu představují tlačenou betonovou oblast 

konstrukce. Při tvoření modelu nelze uvažovat, že je pouze jeden správný model, 

tudíž řešení je čistě na inženýrském pohledu statika. 

 

Obrázek číslo 3.1- Rozdělení konstrukce na B a D oblasti [14] 

3.1 Idealizace konstrukce 

Při analýze konstrukce se snažíme konstrukci idealizovat. Většinou idealizujeme 

konstrukci na dvourozměrné modely, pokud ovšem potřebujeme vystihnout chování 

konstrukce v prostoru, používáme trojrozměrný model. Konstrukce je tvořena B a D 

oblastmi (Obrázek číslo 3.1). Oblasti B jsou oblasti tvořící části konstrukce, 

v kterých platí předpoklad zachování rovinnosti průřezu podle Bernoulliovy 

hypotézy. Oblasti D se dají nazývat poruchovými oblastmi, nelze v nich 
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předpokládat lineární rozdělení poměrného přetvoření po průřezu. U stěnových 

nosníků jsou D oblasti tvořeny: 

- oblastmi u lokálních podpor 

- oblastmi u otvorů stěnového nosníku 

- oblastmi kde se mění průřez (tloušťka stěny) 

- oblastmi kde působí lokální zatížení  

Pro výpočet v D oblastech se využívá metoda příhradové analogie. Model náhradní 

příhradoviny (STM) se skládá ze vzpěr, táhel a styčníků. V každém styčníku musí 

platit rovnováha sil. 

3.2 Tlačené pruty – vzpěry (Struts) 

Tlačené pruty neboli vzpěry tvoří základní prvky modelů náhradní příhradoviny. 

Přenášejí osový tlak a představují výslednici pole tlakových napětí. Dle geometrie 

rozdělujeme vzpěry na tři základní tvary (Obrázek číslo 3.3). Obecně se může stát, že 

na tlačenou betonovou vzpěru nebude působit pouze čistý osový tlak, proto se 

tlačené pruty dají rozdělit dle působení příčného napětí (Obrázek číslo 3.2) na: 

- Tlačené pruty s působením příčného tlakového napětí (obrázek 3.2 vlevo) 

- Tlačené pruty bez působení příčného napětí  

- Tlačené pruty s působením příčného tahového napětí (obrázek 3.2 vpravo) 

 

Obrázek číslo 3.2- Příčné namáhání betonových tlačených prutů  
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Napětí v tlačeném prutu se dá vyjádřit vztahem: 

     
  

    
,      (3.1) 

přičemž: Nc…normálová síla v tlačené diagonále 

 dc…tloušťka tlačené diagonály 

 b…šířka tlačené diagonály 

Aby model náhradní příhradoviny odpovídal skutečnému chování konstrukce nesmí 

vzpěry křížit předpokládaný průběh trhlin, ale naopak mají být s průběhem trhlin 

rovnoběžné. Návrhové napětí na mezi únosnosti betonových tlačených prutů (vzpěr) 

v oblastech s příčným tlakovým napětím a v oblastech bez působení příčného napětí 

lze vyjádřit vztahem: 

σ Rd,max = fcd,      (3.2) 

V oblastech s víceosým tlakem lze ovšem předpokládat vyšší návrhovou pevnost. 

Z tohoto důvodu je nutné redukovat návrhové napětí na mezi únosnosti u betonových 

tlačených prutů v oblastech s trhlinami. Návrhové napětí lze poté vyjádřit vztahem: 

σ Rd,max = 0,6  ′ fcd,     (3.3) 

kde  ′ lze vyjádřit vztahem:  ′  1 – fck / 250,     (3.4) 

přičemž: fck…charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku (v MPa) 

 fcd…návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

 

Obrázek číslo 3.3- Základní geometrické tvary betonových tlačených prutů[14] 
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3.3 Tažené pruty – táhla (Ties) 

Oproti tlačeným prvkům, které představují betonovou část konstrukce, představují 

táhla betonářskou výztuž. Velmi důležité je zakotvení tažených prutů (výztuže) ve 

styčnících. Při návrhu se uvažuje dosažení meze kluzu výztuže v taženém prutu před 

porušením betonové vzpěry. Zanedbává se působení betonu v tahu. Při návrhu táhla 

se obvykle uvažuje celá teoretická šířka táhla. Rozmístění výztuže je obvykle po celé 

šířce taženého pásu, poloha výztuže je poté dána střednicí tažených prutů.  

3.4 Styčníky (Joints) 

Styčníky jsou oblasti tvořené stykem tažených a tlačených prutů (táhla a vzpěry). 

Jsou tvořeny betonem. V modelu náhradní příhradoviny se styčníky nachází 

v oblastech styků jednotlivých prutů (vzpěr a táhel), v podporách, v místech 

působení lokálních zatížení a v ohybech výztužných prutů. Základním předpokladem 

styčníků je rovnováha všech sil působících na styčník. Tato rovnováha může být 

zajištěna třemi různě směrově působícími silami. Styčníky se dají rozdělit podle 

směru sil působících do styčníku na CCC, CCT a CTT. Styčník CCC je tvořen třemi 

tlačenými pruty, tedy všechny tři síly působí do styčníku a styčník je tedy namáhán 

víceosým tlakem. Styčník CCT je tvořen dvěma tlačenými pruty a jedním taženým.  

Naopak styčník CTT je tvořen pouze jedním tlačeným prutem a dvěma taženými 

pruty.  

 

Obrázek číslo 3.4 – Druhy styčníků  

Pro každý jednotlivý styčník platí vztah pro výpočet maximálního napětí, které může 

působit ve styčníku. 
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Návrhové hodnoty pro tlaková napětí v jednotlivých styčnících lze určit: 

a) Styčníky s tlakovými silami (CCC), ve kterých nejsou kotvena táhla 

U styčníků tvořených tlačenými pruty lze maximální napětí vyjádřit vztahem: 

σ Rd,max = 1,0  ′ fcd,     (3.5) 

přičemž: fcd…návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

  ′…... viz kapitola 3.2, vzorec (3.4) 

 

Obrázek číslo 3.5- Styčník CCC[14] 

b) Styčníky s tahovými i tlakovými silami (CCT) s táhly kotvenými v jednom 

směru 

U styčníků tvořených taženými i tlačenými pruty lze maximální napětí vyjádřit 

vztahem: 

σ Rd,max = 0,85  ′ fcd,     (3.6) 

přičemž: fcd…návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

   ′…... viz kapitola 3.2, vzorec (3.4) 

 

Obrázek číslo 3.6- Styčník CCT [14] 



 

[21] 
 

c) Styčníky s tahovými i tlakovými silami s táhly kotvenými ve více směrech 

U styčníků tvořených taženými i tlačenými pruty (CTT) lze maximální napětí 

vyjádřit vztahem: 

σ Rd,max = 0,75  ′ fcd,     (3.7) 

přičemž: fcd…návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

  ′…... viz kapitola 3.2, vzorec (3.4) 

 

Obrázek číslo 3.7- Styčník CTT[14] 

U výše uvedených styčníků lze zvýšit hodnotu návrhového tlakového napětí o 10%. 

Toto navýšení je ovšem limitováno následujícími podmínkami: 

- je zaručen trojosý tlak 

- úhly mezi taženými a tlačenými pruty jsou ≥ 55˚ 

- výztuž je umístěna v několika vrstvách 

- pohyb styčníku je spolehlivě omezen uspořádáním v uložení nebo třením 

- napětí působící v uložení nebo v místě zatížení jsou rovnoměrně rozložené a 

styčník je ovinutý třmínky 

Pokud je splněna alespoň jedna z uvedených podmínek, lze napětí navýšit o 10%. 

Pokud je ovšem známé rozdělení tlaků do všech tří směrů u styčníku CCC, je potřeba 

navýšené návrhové tlakové napětí omezit maximálním napětím. Toto omezení je 

dáno vztahem: 

σ Rd,max ≤ 3,0  ′ fcd,     (3.8) 

přičemž: fcd…návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

  ′…... viz kapitola 2.3, vzorec (3.3) 
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3.5 Předpoklady pro řešení modelů náhradní 

příhradoviny 

Pro řešení metodou náhradní příhradoviny platí předpoklad, že: 

- v tažených prutech je dosaženo meze kluzu výztuže před vyčerpáním pevnosti 

betonových vzpěr 

- síly v tažených i tlačených prutech jsou pouze osové 

- zanedbává se působení betonu v tahu 

- ve všech styčnících musí být zajištěna rovnováha 

- výztuž táhel se aktivuje po vzniku trhlin v betonu 

- k redistribuci vnitřních sil dochází po vzniku trhlin v betonové části průřezu 

- vzpěry jsou obvykle rovnoběžné s očekávaným průběhem trhlin vznikajících 

v důsledku příčných tahových sil v tlačené betonové části průřezu 

Na obrázku číslo 3.8 vlevo, tedy na vhodném modelu lze názorně vidět jednodušší 

přenos zatížení do podpor, než u nevhodného modelu. V modelu na obrázku číslo 3.8 

vpravo můžeme předpokládat, že vzpěry nejsou rovnoběžné s průběhem trajektorií 

hlavních tlaků, tudíž není splněn jeden z předpokladů pro využití modelů náhradní 

příhradoviny a model je tedy nevhodný. 

 

Obrázek číslo 3.8- Příklad a) vhodného, b) nevhodného modelu náhradní 

příhradoviny  
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4. Referenční stavba – Ostravská brána 

4.1 Identifikační údaje a použité materiály 

Název stavby: - Ostravská brána 

Typ objektu: - Polyfunkční objekt 

Umístění objektu: - k. ú. Ostrava, okres Ostrava – město 

Počet podlaží: - 6 nadzemních podlaží 

 - 1 podzemní podlaží 

Beton: - suterénní stěny a základy: C 30/37 – XC2 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 

 - ostatní nosné konstrukce: C 30/37 – XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S3 

Ocel:        - B 500 B 

Zdivo:      - zdivo je využito pouze pro vnitřní nenosné dělící konstrukce 

- keramické tvarovky Porotherm 

 

Obrázek číslo 4.1- Ostravská brána – vizualizace [4] 
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4.2 Architektonické, dispoziční a provozní řešení 

Objekt se skládá celkem z 6 nadzemních podlaží a jednoho podzemního podlaží. 

Podzemní podlaží slouží jako parkování pro 30 osobních automobilů. Jedná se o 

polyfunkční objekt, kdy se v 1. NP a 2. NP nachází nebytové prostory (obchody a 

kavárna) a ve zbylých 3. NP až 6. NP bytové jednotky. Dominantou objektu je 

průčelí fasády, které je tvořeno vykonzolovaným třetím až šestým podlažím. 

Jihozápadní fasáda je zpestřena lodžiemi s výhledem na náměstí. Půdorys objektu je 

ve tvaru lehce zaobleného obdélníku. Vnější rozměry objektu jsou přibližně 20,8 x 

71 m. Konstrukční výška 1. NP až 6. NP je 3,25 m a konstrukční výška 1. PP je 3,0 

m. Celková vnější výška objektu je přibližně 20,9 m. Vzhledem k umístění stavby je 

na objektu navržena zelená pochozí plochá střecha. Fasáda objektu je tvořena 

barevnými obkladovými deskami ze sklovláknobetonových desek  

4.3 Konstrukční řešení objektu 

Konstrukční řešení a návrh hlavních nosných prvků byl proveden v rámci předmětu 

P02C. Celý objekt je navržen z monolitického železobetonu. Konstrukční systém 

budovy je kombinovaný. Konstrukční schémata jednotlivých podlaží viz příloha č. 1. 

Tloušťka svislých nosných stěn je 250 mm. V 1. PP se nachází železobetonové 

monolitické sloupy o rozměrech 350 x 1000 mm. U suterénních obvodových stěn je 

stěna vyztužena pilířky o rozměrech 350 x 500 mm. V objektu se nachází celkem 8 

stěnových nosníků v příčném směru. Všech 8 stěnových nosníků je průběžných od 1. 

NP do 6. NP. V suterénu jsou stěnové nosníky podpírány sloupy, nebo 

schodišťovými stěnami (viz příloha č. 1). 

Stropní konstrukce jsou na větší části navrženy jako jednosměrně pnutý žebírkový 

strop. Zbylá část stropní konstrukce je navržena jako kazetový strop. Na objektu je 

využit stropní systém firmy VELOX (viz obrázek číslo 4.2). Tento systém spočívá 

v uložení speciálních tvarovek na bednění. Po uložení tvarovek se do prostorů 

budoucích žebírek vloží prostorová výztuž a sváže se sítí, tvořící výztuž 

v nadbetonované vrstvě, která musí být minimálně 50 mm tlustá. Speciální tvarovky 

zůstávají ve stropní konstrukci a tvoří tak „ztracené bednění“. Výhodou tohoto 

systému je úspora materiálu, využití i při velkých rozponech, dobrá přilnavost 

omítky k tvarovkám a zvýšení tepelného odporu samostatné stropní konstrukce.  
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Obrázek číslo 4.2- Kazetový a žebírkový strop systému VELOX [18] 

 

Objekt je založen na železobetonové základové desce tloušťky 400 mm. Z důvodu 

lokálně rozmístěných vnitřních sloupů je z důvodu protlačení tloušťka 

železobetonové základové desky pod sloupy zvýšena na 800 mm.  

  



 

[26] 
 

5. Analýza stěnového nosníku 

V objektu v horních podlažích jsou nosné konstrukce tvořeny příčným stěnovým 

systémem, který je v suterénu podporován sloupy nebo schodišťovými stěnami. 

Nosné stěny příčného systému jsou navrženy jako stěnové nosníky, jelikož bylo třeba 

vyřešit přechod stěnového systému z horních podlaží do sloupového systému 

spodních podlaží s uvolněnou dispozicí. V této části práce je představen a řešen 

vybraný stěnový nosník nacházející se v referenční stavbě. Na vybraném stěnovém 

nosníku jsou vykreslena hlavní napětí a jejich trajektorie. Díky koncentracím napětí 

je vybráno kritické místo nosníku, které je dále řešeno pomocí Strut and Tie modelu. 

Na tento Strut and Tie model je poté navržena výztuž.  

5.1 Výběr vhodného stěnového nosníku 

Jelikož se v referenční stavbě nachází celkem 8 stěnových nosníků, je nutné vybrat 

takový nosník, který bude při řešení ze statického hlediska zajímavý. Vzhledem 

k rozmanitosti všech stěnových nosníků je zohledněno podepření, plocha otvorů a 

zatížení působící na stěnový nosník. Podepření stěnových nosníků je buď pouze 

sloupy, nebo kombinací sloupů a schodišťovou stěnou. Při výběru je upřednostněn 

stěnový nosník podepřený pouze sloupy, jelikož je v tomto případě komplikovanější, 

jak svést zatížení do lokálních podpor trajektorie hlavních napětí. Díky tomu, že se 

na celém objektu nachází přibližně stejné konstrukce i skladby, jako výběrový faktor 

zatížení je vybrána zatěžovací šířka pro každý stěnový nosník. Díky těmto 3 

faktorům (podepření, plocha otvorů a zatěžovací šířka) jsou vybrány 2 stěnové 

nosníky, stěnový nosník B a I. Jelikož je ovšem stěnový nosník B zatížen i 

vykonzolovanou části objektu ve 3. až 6. nadzemním podlaží a konzola není součástí 

této práce, je tedy vybrán stěnový nosník I, který je dále řešen (viz obrázek č. 5.1 – 

Stěnový nosník I). V potaz přichází i stěnový nosník E, ovšem tento nosník je 

minimálně oslaben otvory a jeho řešení by nebylo dostatečně reprezentativní při 

řešení problematiky stěnových nosníků. Tvary jednotlivých stěnových nosníků, 

včetně rozmístění otvorů a způsobu podepření jsou v příloze č. 2. 

 

 

 



 

[27] 
 

 

Výběr vhodného stěnového nosníku 

Stěnový 

nosník 

1. PP-podpory 
Celková 

plocha 

Plocha 

otvorů 

% z celkové 

plochy 

Zatěžovací 

šířka 

Pouze 

sloupy 

Sloupy a 

stěna 
[m

2
] [m

2
] [%] Bzat [m] 

B ✔ X 359,31 39,44 10,98 7,6* 

C X ✔ 359,31 26,16 7,28 6,4* 

D X ✔ 359,31 26,16 7,28 6,8* 

E ✔ X 359,31 4,36 1,21 9,0 

F ✔ X 359,31 26,16 7,28 7,7* 

G ✔ X 359,31 30,52 8,49 6,3* 

H X ✔ 359,31 8,72 2,43 7,5* 

I ✔ X 359,31 26,16 7,28 8,9 

Tabulka číslo 1 – Výběr vhodného stěnového nosníku  

Obrázek číslo 5.1 – Stěnový nosník I  

Poznámka: 

U zatěžovacích šířek označených symbolem (*) je z důvodu proměnné zatěžovací 

šířky hodnota spočtena orientačně jako zatěžovací šířka na střednici objektu, tedy 
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uprostřed délky stěnového nosníku. Oranžovou barvou jsou označeny stěnové 

nosníky, které splňují požadavky při výběru, ale nebyly vybrány. Zeleně je označen 

stěnový nosník, který je dále řešen. 

5.2 Zatížení působící na stěnový nosník 

Vybraný stěnový nosník je vymodelován ve 3D, programem SCIA Engineer 19.1 

[20], proto je veškeré zatížení počítáno v kN/m
2
. V těchto jednotkách je také do 

programu zadáno jako plošné zatížení. Díky vymodelování okolních stěnových 

nosníků přenáší stěnový nosník I pouze zatížení působící v jeho zatěžovací šířce. 

Z tohoto důvodu je zatížení počítáno jako plošné a ne liniové. 

5.2.1 Stálé zatížení 

Dílčí výpočty stálého zatížení jsou uvedeny v příloze číslo 3. 

-Zatížení od střešního pláště:  gk=4,188 kN/m
2 

-Zatížení od příček (1.NP – 2. NP): gk=0,15 kN/m
2
 

-Zatížení od příček (3.NP – 6. NP): gk=0,4 kN/m
2 

-Zatížení od podlahy:   gk=1,874 kN/m
2
 

-Zatížení od stropní konstrukce: gk=3,875 kN/m
2
 

5.2.2 Proměnné zatížení 

Na objektu se nachází plochá pochozí střecha, proto je nutné počítat s užitným 

zatížením (kategorie H). V 1. NP a 2. NP se nachází obchody a kavárna (kategorie 

C1), ve zbylých podlažích se nachází pouze bytové jednotky (kategorie A). 

Dílčí výpočty proměnného zatížení jsou uvedeny v příloze číslo 3. 

-Užitné zatížení – střecha:  qk=0,75 kN/m
2 

-Užitné zatížení – (1.NP – 2. NP): qk=3,0 kN/m
2 

-Užitné zatížení – (3.NP – 6. NP): qk=2,0 kN/m
2 

-Zatížení sněhem:   qk=0,916 kN/m
2 

-Zatížení větrem:   wk=+0,56 kN/m
2
(TLAK) 

      wk=-0,35 kN/m
2 

(SÁNÍ)
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5.2.3 Zatěžovací stavy a jejich kombinace 

Pro výpočet stěnového nosníku je vytvořeno celkem 5 zatěžovacích stavů. Hodnoty 

zatížení odpovídají hodnotám uvedeným v kapitolách 5.2.1 a 5.2.2.  

ZS1 – Vlastní tíha stěnového nosníku 

ZS2 – Ostatní stálé zatížení   – střecha: 4,188 kN/m
2 

      – 3.NP – 6.NP: =0,4+1,874=2,274 kN/m
2 

 – 1.NP – 2.NP: =0,15+1,874=2,024 kN/m
2
 

ZS3 – Proměnné zatížení - sníh  – střecha: 0,916 kN/m
2 

ZS4 – Proměnné zatížení – vítr  – TLAK: +0,56 kN/m
2
 

 – SÁNÍ: -0,35 kN/m
2 

ZS5 – Užitné zatížení    – střecha: 0,75 kN/m
2 

      – 3.NP – 6.NP: 2,0 kN/m
2 

 – 1.NP – 2.NP: 3,0 kN/m
2 

Jako kombinace je zvolena kombinace, kdy na konstrukci působí všech 5 

zatěžovacích stavů. Tato kombinace CO1 charakterizuje nejhorší možné působení 

zatížení v jednu chvíli, tedy působení větru, sněhu i plného užitného zatížení ve 

všech podlažích naráz. Všechny tyto hodnoty zatížení zatěžovacích stavů jsou do 

programu zadávány v charakteristických hodnotách. Při tvorbě 3D modelu jsou 

navoleny součinitele upravující tyto hodnoty na návrhové hodnoty (γg=1,35 pro stálé 

zatížení a γq=1,5 pro proměnné zatížení). 

- stálé zatížení:  gd=gk* γg     (5.1) 

- proměnné zatížení: qd=qk* γq     (5.2) 

Jednotlivé zatěžovací stavy jsou zobrazeny v příloze č. 4. 
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5.3 Výpočet napětí stěnového nosníku 

Pro zjištění hlavních napětí a jejich trajektorie je vytvořen 3D model vymodelovaný 

v programu SCIA Engineer 19.1 [20]. Tento model obsahuje stěnový nosník I a 

okolní navazující konstrukce. Na stěnovém nosníku je síť zhuštěna na 0,2 m. 

 Obrázek číslo 5.2 – 3D model stěnového nosníku a na něj navazujících konstrukcí  

Na obrázku 5.3 a 5.4 je vidět průběh hlavního tahového, respektive tlakového napětí 

na vybraném stěnovém nosníku. Vzhledem k výskytu singulárních bodů při 

vykreslení hlavních napětí a lepší přehlednosti je rozmezí izoploch u hlavních tahů 

stanoveno na rozmezí 6 až -5 MPa.   U vykreslení hlavních tlaků je toto rozmezí 

stanoveno na 3 až -5 MPa. Na obrázcích 5.5 a 5.6 je vykreslena trajektorie těchto 

hlavních tahů, respektive tlaků. 
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Obrázek číslo 5.3 – Průběh hlavního tahového napětí na stěnovém nosníku I  

 

Obrázek číslo 5.4 – Průběh hlavního tlakového napětí na stěnovém nosníku I  
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Obrázek číslo 5.5 – Průběh trajektorií hlavního tahového napětí na stěnovém 

nosníku I  
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Obrázek číslo 5.6 – Průběh trajektorií hlavního tlakového napětí na stěnovém 

nosníku I  

Poznámka: 

Na obrázku č. 5.6 je červeně zvýrazněn výsek stěnového nosníku, pro který je 

sestaven vhodný Strut and Tie model a následně je vyztužen. 
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Průběh hlavních tahových a tlakových napětí názorně ukazuje oblasti stěnového 

nosníku s vysokou koncentrací napětí. Jednou z těchto oblastí jsou rohy otvorů, ve 

kterých vzniká poměrně velké tahové napětí. Další takovou oblastí je spodní část 

stěnového nosníku mezi podporami, kde vzniká velké tahové napětí. Tyto kritické 

oblasti s velkým tahovým napětím jsou viditelné na obrázku č. 5.3. Naopak velké 

tlakové napětí působí vždy u oblastí, kde je stěnový nosník podporován sloupy a 

dochází zde tedy k přenosu zatížení do podpor. Další kritickou oblastí je část 

stěnového nosníku mezi vnitřními podporami, kde je stěnový nosník oslaben otvory. 

Tyto kritické oblasti s velkým tlakovým napětím jsou viditelné na obrázku č. 5.4. 

Vzhledem k vysoké koncentraci těchto oblastí mezi vnitřními podporami je pro 

podrobnou analýzu vybrán výsek stěnového nosníku viditelný na obrázku č. 5.6. Na 

obrázku č. 5.7 je znázorněna geometrie vybraného výseku stěnového nosníku. 

 

Obrázek číslo 5.7 – Geometrie vybraného výseku stěnového nosníku 

5.4 Návrh vhodného Strut and Tie modelu  

Pro výsek stěnového nosníku zobrazeného na obrázku č. 5.7 byl vytvořen vhodný 

Strut and Tie model. Tento model byl zhotoven v programu CAST [23] a jednotlivé 

vzpěry a táhla odpovídají průběhům trajektorií hlavních napětí. Na obrázku 5.8 je 

vidět předpokládané umístění táhel v modelu a na obrázku č. 5.9 je předpokládané 

umístění vzpěr v modelu.  
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      Obrázek číslo 5.8 – Táhla          Obrázek číslo 5.9 – Vzpěry 

Z těchto předpokládaných umístění táhel a vzpěr je sestaven model, který je dále 

upraven na finální model odpovídající skutečným trajektoriím hlavních napětí (viz 

obrázek č. 5.10). 

 

Obrázek číslo 5.10 – Finální model výseku stěnového nosníku 

5.4.1 Zatížení působící na výsek stěnového nosníku 

Vlastní tíha stěnového nosníku:gk = b*h*t*n*(ρ/100)                           (5.3) 

    gk = 1*2,85*0,25*4*25 

    gk =71,25 kN/m´ 
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Zatížení – výsek stěnového nosníku 

Liniové zatížení 

Jednotka [kN/m
2
] [-] [m] [kN/m´] [-] [kN/m´] 

Stálé zatížení gk n – počet bzat gk  γG gd 

Stropní deska 3,88 5,00 8,90 172,44 1,35 232,79 

Podlaha 1,87 4,00 8,65 64,84 1,35 87,53 

Příčky 0,40 4,00 8,65 13,84 1,35 18,68 

Střešní plášť 4,19 1,00 8,90 37,27 1,35 50,32 

Stěnový nosník – vlastní tíha - - - 71,25 1,35 96,19 

Stálé zatížení celkem   359,64   485,51 

Proměnné zatížení gk n – počet bzat gk  γQ gd 

Užitné zatížení 3. NP -6. NP 2,00 4,00 8,65 69,20 1,50 103,80 

Užitné zatížení – střecha 0,75 1,00 8,90 6,68 1,50 10,01 

Zatížení sněhem 0,96 1,00 8,90 8,54 1,50 12,82 

Proměnné zatížení celkem   84,42   126,63 

Celkem 444,06   612,14 

Tabulka číslo 2 – Liniové zatížení působící na výsek stěnového nosníku 

Vzhledem k poloze vybrané oblasti, tedy v prostředku délky stěnového nosníku je při 

výpočtu zatížení působícího na výsek zanedbáno působení větru. Toto zatížení od 

větru přenesou okolní navazující části stěnového nosníku.  

 

Obrázek číslo 5.11 – Liniové zatížení na výseku stěnového nosníku 
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Zatížení – výsek stěnového nosníku 

Bodové zatížení 

Síla 
gd bzat F´  α F 

[kN/m´] [m] [kN] [°] [kN] 

F1 612,14 1,05 642,75 3,8 641,3 

F2 612,14 1,8 1101,85 20,1 1034,5 

F3 612,14 2,000 1224,28 0,0 1224,3 

F4 612,14 1,7 1040,64 20,1 977,0 

F5 612,14 1,05 642,75 3,8 641,3 

Tabulka číslo 3 – Bodové zatížení působící na výsek stěnového nosníku 

 

Obrázek číslo 5.12 – Bodové zatížení na výseku stěnového nosníku 

5.4.2 Geometrie modelu a výpočet osových sil 

Souřadnice styčníků [X; Y]: 

S1  [1000;3900]  S6  [5200;3300] 

S2  [200;200]   S7  [7300;2500] 

S3  [1300;2500]  S8  [7600;3900] 

S4  [4400;6700]  S9  [8400;200] 

S5  [3600;3300] 
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Vzpěry: E1; E2; E3; E4; E5; E6; E8; E9; E10; E11; E12; E12; E13; E14; 

E16; E17 

Táhla : E7; E15; E18 

 

Obrázek číslo 5.13 – Schéma geometrie modelu 

 

Obrázek číslo 5.14 – Vnitřní síly v prutech  

Po získání osových sil v táhlech a vzpěrách je nutné ověřit, zda táhla, vzpěry a 

styčníky vyhovují kritériím posouzení (viz další kapitoly). 
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5.5 Posouzení prvků Strut and Tie modelu  

Třída betonu:      C 30/37 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku:  fck=30 MPa 

Návrhová pevnost betonu v tlaku:   fcd=20 MPa 

Modul pružnosti betonu:    Ecm=32 000 MPa 

Třída betonářské oceli:    B 500 B 

Charakteristická mez kluzu:    fyk=500 MPa 

Návrhová mez kluzu:     fyd=434,782 MPa 

Modul pružnosti:     Es= 200 GPa 

5.5.1 Vzpěry 

V této kapitole se nejprve navrhne šířka tlačené vzpěry a následně se ověří napětí ve 

vzpěře. Toto napětí musí být menší, než je maximální přípustné napětí σ Rd,max. 

Jelikož je tlak ve vzpěrách doprovázen i příčnými tahy, je nutné navrhnout 

konstrukční výztuž, která zachytí možné příčné tahy. Tuto konstrukční výztuž 

představuje ortogonální výztužná síť při obou površích stěny a spony spojující tyto 

konstrukční výztuže. Velikost příčných tahů je uvažována jako 20 % síly ve 

vzpěrách. Posouzení vzpěr vychází z následujících vzorců: 

σ Rd,max = 0,6  ′ fcd                (5.4) 

    
   

    
      (5.5) 

Vzhledem k tomu že ve vzorci (5.9) známe osovou sílu, která působí ve vzpěře Ned, 

tloušťku stěnového nosníku dt a dosadíme-li za σc=σ Rd,max získáme vzorec pro 

minimální efektivní šířku vzpěry b. 

  
   

   ,       
     (5.6) 

Navržená efektivní šířka vzpěry, napětí ve vzpěře a procentuální využití vzpěry je 

uvedeno v příloze číslo 6. Na obrázku číslo 5.15 je vidět vymodelovaný výsek 

stěnového nosníku v programu CAST s vykreslením efektivních šířek vzpěr. 
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Obrázek číslo 5.15 – STM model s efektivními šířkami  

Návrh konstrukční výztuže: 

Ve stěnovém nosníku je nutné navrhnout konstrukční výztuž pro zachycení příčných 

tahů. Plocha této výztuže je dána vzorcem (5.11), platí zde ovšem podmínka určující 

minimální plochu výztuže v každém směru a to min. 150 mm
2
/m. 

  ,    0,001          (5.7) 

Ve směru X:  Návrh ∅ 8mm á 150 mm 

Ve směru Y:  Návrh ∅ 10mm á 150 mm 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze číslo 6. 

Posouzení konstrukční výztuže na příčné tahy mimo oblast podpor: 

Navržená konstrukční výztuž mimo oblast podpor vyhovuje na působení příčných 

tahů. Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze číslo 6. 
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Posouzení konstrukční výztuže na příčné tahy v oblasti podpor: 

Největší příčné tahy vznikají v místech s největší koncentrací tlakových sil, tedy 

v oblastech styčníků nejblíže podporám. Jedná se o styčník S2 a  S9. Jelikož do obou 

styčníků vstupují přibližně stejně veliké tlakové síly, je vybrán styčník S2, tedy ten 

s mírně většími silami (viz obrázky 5.13 a 5.14). Pokud tento styčník vyhoví, lze 

předpokládat, že styčník S9 také vyhoví. 

Navržená konstrukční výztuž v oblasti podpor vyhovuje na působení příčných tahů. 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze číslo 6. 

Návrh a posouzení příčných tahů působících kolmo k rovině stěnového nosníku: 

Pro zachycení příčných tahů působících kolmo k rovině nosníku jsou navrženy 

ocelové spony. Tyto spony kromě zachycení příčných tahů vytváří rozteč mezi 

výztuží u obou povrchů a zajišťují tedy správnou polohu výztuže. Tyto příčné tahy 

působící kolmo k rovině jsou největší v oblastech podpor, proto jsou v následujícím 

výpočtu navrženy spony v oblasti podpor a zvlášť v ostatních oblastech nosníku. 

Oblast podpor reprezentují styčníky S2 a S9.Spony jsou navrženy z oceli B 500 B o 

průměru 8 mm. Oblast mimo podpory reprezentuje nejvíce tlačený prut, tedy prut E4. 

Pro oblast podpor je navrženo celkem 25 ks/m
2
, pro oblasti mimo podpory je 

navrženo celkem 15 ks/m
2
. 

Podrobné výpočty jsou uvedeny v příloze číslo 6. 

Posouzení konstrukční výztuže na smrštění: 

Smrštění betonu nastává v době, kdy samotný beton nemá skoro žádnou pevnost 

v tahu, tedy v prvních dnech po vybetonování. Z tohoto důvodu je nutné posoudit 

navrženou konstrukční výztuž na síly způsobené smrštěním. Důležitým faktorem při 

výpočtu je efektivní pevnost v betonu v tahu, která je uvažována jako 0,5 násobek 

konečné pevnosti betonu v tahu. Jelikož se konstrukce nachází ve stupni prostředí 

XC1 je uvažováno s  maximální šířkou trhliny 0,4 mm [16]. Navržená výztuž 

vyhovuje na smrštění v raném stádiu betonáže. Podrobný výpočet viz příloha číslo 6. 
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Závěr – návrh výztuže tlačených oblastí (vzpěr): 

Navržené rozměry vzpěr vyhovují maximálnímu dovolenému napětí, zároveň žádná 

vzpěra nezasahuje do otvorů v modelu (viz obrázek č. 5.15), tudíž vzpěry vyhovují. 

Pro zachycení příčných tahů je navržena ortogonální výztužná síť, ve směru X jí 

tvoří výztuž o ∅ 8mm á 150 mm, ve směru Y ∅ 10mm á 150 mm. Pruty ve směru X 

jsou navrženy blíže k povrchu. Tato výztuž vyhovuje na příčné tahy v oblasti podpor 

i mimo ně, zároveň je ověřeno, že výztuž je dostatečná pro smrštění betonu v raném 

stádiu. Ortogonální síť je doplněna sponami o ∅ 8mm. Tyto spony jsou rozmístěny 

v závislosti na oblasti stěnového nosníku. V oblastech podpor je navrženo celkem 25 

ks spon na m
2
, mimo oblast podpor je navrženo celkem 16 spon na m

2
. Rozmístění 

výztuže viz obrázek č. 5.16. 

 

Obrázek číslo 5.16 – Schéma konstrukční výztuže a spon  

1 – Konstrukční výztuž při obou površích stěnového nosníku 

2 – Ocelové spony 



 

[43] 
 

5.5.2 Táhla 

V modelu se nachází celkem 3 táhla, představující výztuž (viz obrázek č. 5.17). Tato 

výztuž je navržena a posouzena dle následujících vzorců: 

               ,    
   

   
       (5.8) 

σ Rd,max = fyd                                   (5.9) 

      
   

  ,    
                     (5.10) 

 

Obrázek číslo 5.17 – Schéma navrhovaných táhel 

V následující tabulce výztuž v těchto táhlech navržena a posouzena. 

Návrh a posouzení tahové výztuže 

Táhlo 
Ned As,req   Ø 

Počet 

vrstev 
Počet prutů As,prov σRd,max σt Využití 

[kN]  [mm
2
]  [mm] [ks] [ks]  [mm

2
] [MPa] [MPa] [%] 

E18 995,5 2289,65 22 2 8 3041,06 434,78 327,35 75,29 

E7 626,2 1440,26 22 1 4 1520,53 434,78 411,83 94,72 

E15 592,7 1363,21 20 1 5 1570,80 434,78 377,32 86,78 

Tabulka číslo 4 – Návrh a posouzení tahové výztuže 
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Závěr – návrh výztuže tažených oblastí (táhel): 

Pro táhlo E18, tedy výztuž u spodního líce stěnového nosníku je navržena výztuž 

8x ∅ 22mm. Výztuž v táhle E7 tvoří 4x ∅ 22mm. Výztuž v táhle E15 tvoří 5x ∅ 

20mm. Jednotlivé kotevní délky pro tahovou výztuž jsou uvedeny v příloze číslo 5. 

 

Obrázek číslo 5.18 – Skica vyztužení části stěnového nosníku 

1 – Konstrukční výztuž při obou površích stěnového nosníku 

2 – Ocelové spony 

3 – 8x ∅ 22mm (táhlo E18) 

4 - 4x ∅ 22mm (táhlo E7) 

5 - 4x ∅ 22mm (táhlo E15) 

5.5.3 Styčníky 

Také je třeba posoudit, zda napětí od vzpěr vstupujících do styčníků jsou menší než 

maximální možná napětí. Pro posouzení napětí ve styčnících platí následující vzorce: 

Pro styčník CCC platí vzorec uvedený v kapitole 3.4: 

σ Rd,max = 1,0  ′ fcd, 

Pro styčník CCT platí vzorec uvedený v kapitole 3.4: 
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σ Rd,max = 0,85  ′ fcd, 

Pro oba uvedené styčníky platí podmínka omezující maximální napětí: 

σ Rd,max ≥ σc      (5.11) 

Posouzení napětí ve styčnících 

Styčník Prut 
v´ fcd σRd,max σC Posouzení 

[-] [MPa] [MPa] [MPa] [-] 

S1 

E1 0,88 20 14,96 9,33 VYHOVUJE 

E2 0,88 20 14,96 9,74 VYHOVUJE 

E3 0,88 20 14,96 7,49 VYHOVUJE 

E4 0,88 20 14,96 9,88 VYHOVUJE 

S2 
E3 0,88 20 14,96 7,49 VYHOVUJE 

E5 0,88 20 14,96 9,69 VYHOVUJE 

S3 

E4 0,88 20 17,6 9,88 VYHOVUJE 

E5 0,88 20 17,6 9,69 VYHOVUJE 

E6 0,88 20 17,6 9,60 VYHOVUJE 

S4 
E9 0,88 20 17,6 9,42 VYHOVUJE 

E10 0,88 20 17,6 8,88 VYHOVUJE 

S5 

E6 0,88 20 14,96 9,60 VYHOVUJE 

E8 0,88 20 14,96 8,86 VYHOVUJE 

E10 0,88 20 14,96 8,88 VYHOVUJE 

S6 

E8 0,88 20 14,96 8,86 VYHOVUJE 

E9 0,88 20 14,96 9,42 VYHOVUJE 

E11 0,88 20 14,96 9,50 VYHOVUJE 

S7 

E11 0,88 20 17,6 9,50 VYHOVUJE 

E12 0,88 20 17,6 9,82 VYHOVUJE 

E14 0,88 20 17,6 9,49 VYHOVUJE 

S8 

E13 0,88 20 14,96 7,91 VYHOVUJE 

E14 0,88 20 14,96 9,49 VYHOVUJE 

E16 0,88 20 14,96 9,20 VYHOVUJE 

E17 0,88 20 14,96 8,55 VYHOVUJE 

S9 
E12 0,88 20 14,96 9,82 VYHOVUJE 

E13 0,88 20 14,96 7,91 VYHOVUJE 

Tabulka číslo 5 – Posouzení napětí ve styčnících 

Dále je nutné ověřit, zda vzpěry působí celou svou šířkou do oblasti podpory. 

Podpory pro vybraný výsek tvoří železobetonové sloupy o šířce 1000 mm. Jak je 

vidět na obrázku č. 5.19, působící vzpěry se svou navrženou šířkou zasahují i mimo 

sloup. Z tohoto důvodu je nutné upravit geometrii sloupu. Jedním z řešení je zvětšení 

půdorysných rozměrů sloupu. Druhým řešením je rozšíření hlavy sloupu, tedy 

vytvoření sloupu s hlavicí. Pro zadaný objekt a konstrukci je vybrána 2. varianta, 
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tedy sloupy s hlavicemi. Tato metoda je vzhledem k využití podzemních prostor 

efektivnější. 

 

Obrázek číslo 5.19 – Vzpěry působící do podpory 

 
Obrázek číslo 5.20 – Oblast podpory 

5.6 Možné poruchy stěnového nosníku a vhodná opatření  

Většina možných poruch souvisí s vyztužením konstrukce. Ve stěnovém nosníku u 

tlačených vzpěr vznikají kromě tlaku i příčné tahy, právě tyto tahy mohou způsobit 

poruchu části konstrukce. Této poruše lze předejít vyztužením konstrukce, jak je 

navrženo v kapitole 5.5.1. Další poruchou mohou být trhliny v betonu v raném stádiu 

betonování. Této poruše lze opět předejít správným vyztužením (viz kapitola 5.5.1 

Posouzení konstrukční výztuže na smrštění).  

Jak je vidět na obrázku č. 5.22, tlačená vzpěra E6 působí nebezpečně blízko dveřního 

otvoru. Tato situace by v budoucnu mohla způsobit stlačení vzpěry v rovině 

stěnového nosníku směrem do prostoru otvoru a tudíž zkosení samotného otvoru. 

Proto je navrženo vhodné opatření, zabraňující této poruše. Pro zjednodušení návrhu 

opatření je uvažováno, že v rovině nosníku kolmo na vzpěru působí 20 % osové síly 

ve vzpěře. Dále je vzpěra uvažována jako oboustranně vetknutý nosník o průřezu 

250*575 mm, tedy tloušťka stěny*šířka vzpěry. Na tomto zjednodušeném modelu je 



 

[47] 
 

vypočten ohybový moment, na který je následně navržena a posouzena výztuž. Tato 

výztuž bude působit jako výztuž na ohyb, měla by tedy zabránit vybočení vzpěry do 

otvoru a následné deformaci otvoru. Dále se musí kvůli možné deformaci předepsat 

větší vůle rozměrů otvoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 5.21 – Ohybový moment Obrázek číslo 5.22 – Zobrazení řešené 

oboustranně vetknutý nosník     vzpěry 
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Tato výztuž je navržena nejen v oblasti otvoru u vzpěry E6, ale i u vzpěry E15, kde 

by v budoucnu mohl nastat stejný problém. Navržená výztuž je zobrazena na obrázku 

č. 5.18. 
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6. Závěr 

Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou stěnových nosníků, které jsou 

v poslední době hojně využívanými konstrukcemi. Díky uvolnění dispozice 

v nejnižších podlažích vzniká volný prostor například pro využití pro podzemní 

parkování.  

První část této práce je věnována stručnému popisu stěnových nosník a jejich 

rozdělení. Druhá část se věnuje metodě příhradové analogie, tedy jednomu ze 

způsobu výpočtu stěnového nosníku. Jsou zde představeny jednotlivé prvky modelu, 

včetně vzpěr, táhel a styčníků. V této části jsou také představeny některé základní 

vztahy, využité při následném návrhu a posouzení. 

Následující část práce přechází do praktické části, kde je nejprve popsána referenční 

stavba a je vybrán vhodný stěnový nosník. Tento stěnový nosník je poté 

vymodelován v programu Scia Engineer, a následně je zjištěno hlavní napětí a 

trajektorie ve vybraném stěnovém nosníku. Poté je vybrána kritická část nosníku, pro 

kterou je sestaven model náhradní příhradoviny v programu CAST. Prvky tohoto 

modelu, tedy vzpěry, táhla a styčníky jsou navrženy a posouzeny v kapitole 5. Díky 

získaným vnitřním silám v jednotlivých prutech je poté navržena hlavní tahová 

výztuž a konstrukční výztuž na příčné tahy, včetně spon. Tato výztuž je v dalších 

částech práce posuzována.  

V poslední kapitole jsou řešeny poruchy stěnových nosníků a jejich vhodná opatření. 

Jako hlavní možná porucha je vybrána možná deformace betonu v okolí otvoru. Na 

tuto možnou poruchu je navržena výztuž, která zabrání deformaci betonu v okolí 

otvoru.  

Cílem této bakalářské práce byla analýza napětí působícího ve stěnovém nosníku a 

jeho následné vyztužení díky modelu náhradní příhradoviny. Při výpočtu bylo 

zjištěno, že navržená tloušťka a návrh výztuže ve stěnovém nosníku je vyhovující. 

Naopak sloupy podporující stěnový nosník byly z důvodu přenosu zatížení 

nedostatečné, proto byly navrženy možné varianty upravení geometrie sloupů.   
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