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důraz na jednoduchost použití, uživatelsky snadnou manipulaci a zejména na automatizaci 

výpočtů. V tomto případě se rozumí pojmu automatizace jako možnost zadání libovolné 

konstrukce a následný automatický výpočet. Pro takto zvolené podmínky byl program 

vytvořen pomocí prostředí MATLAB. 
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ABSTRACT 

The main goal of this work is to create an application for the calculation of internal 

forces and the reinforcement reinforced concrete circular and annular circular plates. There 

was placed emphasis on ease of use in the developing of the program, as well as user-

friendly manipulation and automation of particular calculations. In this meaning, the 

automation means the possibility to enter any construction and subsequent automatic 

calculation. For such selected condition, the program was developed using MATLAB. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

Malá písmena 

a poloměr vnějšího kruhu [m] 

as skutečná plocha výztuže [m2] 

as,min minimální plocha výztuže [m2] 

as,max maximální plocha výztuže [m2] 

as,req plocha potřebná pro vyztužení [m2] 

b poloměr vnitřního kruhu [m] 

cmin minimální krytí výztuže [mm] 

cmin nominální krytí výztuže [mm] 

d účinná výška průřezu [m] 

dg největší jmenovitý rozměr zrna kameniva [mm] 

fbd návrhová hodnota mezní soudržnosti [MPa] 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fck charakteristická pevnost betonu v tlaku [MPa] 

fyk charakteristická mez kluzu betonové výztuže [MPa] 

fyk návrhová mez kluzu betonové výztuže [MPa] 

h výška průřezu [m] 

l délka [m] 

lb,rqd základní požadovaná délka [m] 

lb,min minimální kotevní délka [m] 

mr měrný ohybový moment radiální [kNm/m] 

mφ měrný ohybový moment tangenciální [kNm/m] 

mrφ měrný krouticí moment [kNm/m] 

med návrhový měrný ohybový moment [kNm/m] 

p rovnoměrné rotačně symetrické zatížení [kN/m2] 

p1 vnější okraj zatížení [kN/m2] 

p2 vnitřní okraj zatížení [kN/m2] 

qr měrná posouvající síla radiální [kN/m] 

qφ měrná posouvající síla tangenciální [kN/m] 

s osová vzdálenost výztuže [m] 

smax maximální osová vzdálenost výztuže [m] 
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smin minimální vzdálenost výztuže [m] 

u, v, w složky přemístění bodu [m] 

w funkce průhybu [-] 

w’ první derivace funkce průhybu [-] 

w’’ druhá derivace funkce průhybu [-] 

w‘‘‘ třetí derivace funkce průhybu [-] 

x výška tlačené oblasti [m] 

x, y, z souřadnice [m] 

 

 

Velká písmena 

A průřezová plocha [m
2
] 

Ac průřezová plocha betonu [m
2
] 

As průřezová plocha betonářské výztuže [m
2
] 

C1-4 integrační konstanty u výpočtů kruhových a mezikruhových desek [-] 

D desková tuhost [kNm] 

E návrhová hodnota modulu pružnosti betonu [MPa] 

Fc tlaková síla v betonu [kN] 

Fd návrhová hodnota zatížení [kN] 

Frep reprezentativní hodnota zatížení [kN] 

Fs tahová síla výztuže [kN] 

Fk návrhová hodnota zatížení [kN] 

Gk charakteristická hodnota zatížení [kN] 

MSÚ mezní stav použitelnosti [-] 

 

Řecká abeceda 

αcc součinitel uvažující dlouhodobou účinnost [-] 

γ dílčí součinitel [-] 

γC dílčí součinitel betonu [-] 

γG dílčí součinitel stálého zatížen [-] 

γM dílčí součinitel vlastnosti materiálu [-] 

γQ dílčí součinitel proměnného zatížen [-] 

γS dílčí součinitel betonářské oceli [-] 

ξ omezení výšky tlačené oblasti [-] 
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ξbal součinitel definující účinnou pevnost [-] 

λ součinitel definující účinnou výšku tlačené oblasti [-] 

µ Poissonův součinitel [-] 

φ polární souřadnice  [-] 

ϕ průměr prutu betonářské výztuže [-] 

ψ součinitele definující reprezentativní hodnoty proměnného zatížení [-] 
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ÚVOD 

V dnešní době se objevuje mnoho programů pro statický výpočet. Bohužel větší 

množství takto zvolených programů se zaměřuje na výpočet běžně využívaných těles, která 

se v praxi používají. Kvůli dnešnímu pojetí moderní architektury se objevuje mnoho 

zajímavých a do dnešní doby méně používaných prvků a objektů. Jedny z těchto prvků 

jsou kruhové a mezi kruhové desky, které se v dnešní době objevují ve větší míře, než 

tomu bylo doposud.  

Náplní předkládané Bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci pro statickou analýzu 

symetrických kruhových a mezikruhových desek. Program byl vytvořen pomocí prostředí 

programu Matlab a v průběhu zpracování byl rozšířen o řešení návrhu a posouzení 

podle MSÚ ocelové výztuže. 

Při tvorbě programu byl kladen důraz na jednoduchost použití, uživatelsky snadnou 

manipulaci a zejména na automatizaci výpočtů. Pojmu automatizace se v tomto případě 

rozumí možnost zadání konstrukce s libovolnou geometrií, uložením, zatížením a její 

následný automatický výpočet. 

Předkládaný program je rozdělen na dvě sekce, které jsou na sebe nezávislé. V první 

sekci nazvané Statická analýza, zadá uživatel své vlastní zadání z hlediska geometrie 

uložení a zatížení desky. Výsledkem je výpočet vnitřních sil i deformací a jejich přehledné 

zobrazení v grafech. 

Druhá část programu je nazvána Návrh železobetonu, který se zabývá návrhem a 

posouzením podle platných norem ČSN EN 1990, ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 10080 a 

ČSN EN 1991-1-1. Tato sekce je pro uživatele složitější. Je nutné zadat jednotlivé 

parametry skutečné nebo budoucí konstrukce. Program je navržen pro 

usnadnění jednotlivých kroků, aby byl návrh co nejrychlejší a nejefektivnější. 

Správnost výsledků statické analýzy i deformací, byla ověřena pomocí programu 

Scia Engineer. 
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1 STATICKÁ ANALÝZA VÝPOČTU KRUHOVÝCH A 

MEZIKRUHOVÝCH DESEK 

1.1 Základní pojmy rotačně symetrických desek 

Základní rozdělení rotačně symetrických desek je na desky kruhové a mezikruhové. 

Kruhové desky jsou po celém obvodě rotačně symetricky podepřené. Mezikruhové mají 

dva okraje, na kterých jsou rotačně symetricky podepřeny. 

Každá kruhová deska je určena vnějším poloměrem r a tloušťkou desky h (Obr. 1). 

Mezikruhová deska je určená vnitřní poloměrem r1, vnějším poloměrem r2 a tloušťkou 

desky h. 

 

Obr. 1: Základní rozdělení 

Pro výpočet kruhových a mezikruhových desek je nejefektivnější využít válcový 

souřadný systém. Jednotlivé osy, které jsou na (Obr. 2), jsou pak určeny jako r, φ a z. 

Posuny jednotlivých bodů jsou pak běžně určené jako u, v a w [5]. 

 

Obr. 2: Převod na válcový souřadný systém [13] 
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Velká část kruhových a mezikruhových desek je rotačně symetrická. Mnoho dalších 

se dá na rotační symetrii převést bez toho, aby byla ztracena bezpečnost výpočtu. Jedná se 

zejména o převedení zatížení na rotačně symetrické Obr. 3 [5]. 

Pro splnění rotační symetrie musí být splněny následující předpoklady: 

 Deska musí být rotačně symetricky podepřená a zatížena, 

 Fyzikální vlastnosti desky musí být izotropní nebo rotačně anizotropní [5]. 

 

Obr. 3: Zobrazení osy rotační symetrie [13]. 

V deskách, u kterých jeden rozměr (tloušťka) je podstatně menší než rozměry 

ostatní, lze k jejich analýze využít Kirchhoffovu teorii tenkých desek. V opačném případě 

se jedná o tlustou desku a musí se využít Mindlinova teorie [4]. Program byl tvořen pro 

využití Kirchhoffovy teorie tenkých desek, proto zadání musí splňovat následující 

podmínky: 

 Kruhová deska musí splňovat rovnici: 

 

   
 

 

 
 

 

  
   (1) 

 Mezikruhová deska musí splňovat rovnici: 

 

   
 

 

     
 

 

  
   (2) 

 Ve střednicové rovině jsou normálová napětí nulová. 

 Ve střednicové rovině se body přemisťují pouze ve směru osy z. Tato podmínka je 

znázorněna na Obr. 4. 

  Pří deformaci je zachována kolmost a přímost normály ke střednicové rovině. 
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Obr. 4: Deformace desky podle Kirchhoffovy teorie [13] 

1.2 Vnitřní měrné síly 

Vnitřní síly, které vznikají při zatížení desky, působí ve válcových řezech r a φ. 

Jednotlivé síly se zařadí do tří následujících skupin. První skupinu tvoří ohybové momenty 

(mr, mφ), druhou krouticí momenty (mrφ) a třetí skupinu pak posouvající síly (qr, qφ). Směr 

a umístění sil lze vidět na Obr. 5 [2, 3]. 

 

Obr. 5: Směr působení měrných vnitřních sil [13] 

Omezení vnitřních měrných sil 

Kvůli rotační symetrie jsou některé veličiny nulové. Jedná se o veličiny závislé na φ. 

Z tohoto důvodu jsou funkce závislé pouze na jedné proměnné a to r. Následně všechny 

veličiny, které nejsou symetrické k libovolné radiální rovině proložené osou rotační 

symetrie, jsou rovny nule (posuvy v, krouticí momenty mrφ a tangenciální posouvající síla 

qφ). Nenulové vnitřní síly jsou radiální a tangenciální momenty mr, mφ a radiální 

posouvající síly qr. Nenulové síly jsou znázorněny na Obr. 6 [2] 
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Obr. 6: Vnitřní síly při rotační symetrii [13] 

1.3 Vyjádření momentových rovnic 

Z předpokladů Kirchhoffovy teorie plyne velikost radiálního posuvu u mimo 

střednicovou rovinu, která závisí na sklonu w´. Tuto závislost lze pozorovat na Obr. 4: 

   
  

  
        (3) 

Vlákna ve střednicové ploše zůstávají bez napětí a proto nedochází k jejímu 

prodloužení. Výsledkem je poměrné protažení v radiálním směru: 

    
  

  
        (4) 

    
 

 
    (5) 

Uplatněním Hookova zákona pro rovinou napjatost vyplývá: 

   
 

    (      )   
 

    (     
  

 
)    (6) 

   
 

    (      )   
 

    (     
  

 
)   (7) 

 

Integrací momentových účinku po tloušťce desky vytvoří rovnici pro radiální 

moment: 

   ∫         

 
 

 
 
 

 

   
(     

  

 
)∫      

 
 

 
 
 

 (8) 

    
   

  (    )
(     

  

 
)  (9) 



 

19 

 

Zavedením výrazu desková tuhost označující se D (10) vznikne deformační rovnice. 

Analogicky je možné definovat rovnice pro mr (11) a mφ (12): 

  
   

  (    )
  (10) 

     (     
  

 
)  (11) 

     (     
  

 
)  (12) 

1.4 Desková rovnice 

Desková rovnice (14) vznikne dosazením deformačních rovnic (11), (12) do 

podmínky rovnováhy (13): 

(   )             
(

(13) 

      
 

 
     

 

  
    

 

  
   

 

 
  

(

(14) 

Tato lineární diferenciální rovnice lze převést do tvaru: 

{ [
 

 
(    ) ]

 

}

 

      
(

(15) 

Postupnou integrací je obecná rovnice pro výpočet rotačních desek: 

 ( )    ( )        
           

      
(

(16) 

Rovnice obsahuje integrační konstanty C1-4, které lze určit pomocí okrajových 

podmínek. Další neznámou v rovnici je partikulární integrál wo, který závisí na typu 

zatížení. 

1.5 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky se formulují pomocí typu uložení vnějšího okraje kruhových 

desek, případně navíc u vnitřního okraje mezikruhových desek. Pokud je některý z okrajů 

zatížen silovým nebo momentovým zatížením. Odpovídající vnitřní síla je této síle 

rovna [1]. 
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Okrajové podmínky na vnějším okraji kruhové desky: 

 prosté podepření                                 

 vetknutý okraj                                  

 

U kruhových desek lze určit pouze dvě okrajové podmínky. Výpočet se provede 

pomocí dalších podmínek. Průhyb uprostřed desky nesmí být neomezeně velký proto 

C3 = 0. Další z podmínek určuje případ, kdy deska není osově zatížená silou. V tomto 

případě C4 = 0 [1]. 

Okrajové podmínky na vnějším a vnitřním okraji mezikruhové desky: 

 prosté podepření                                 

 vetknutý okraj                                  

 volný okraj                                 

Mezikruhová deska má vždy 4 okrajové podmínky vyplývající z okrajového 

podepření vnitřního a vnějšího okraje. Jeden z okrajů může být nepodepřen. Takto zvolená 

možnost muže být použita za předpokladu, že druhý okraj je podepřen [3]. 

1.6 Partikulární integrál 

Partikulární integrál závisí na typu zatížení jednotlivých úloh.  

 Partikulární integrál rovnoměrného spojitého zatížení, kde p = konst (Obr. 7): 

  ( )  
   

   
   (17) 

 

 

Obr. 7: Rovnoměrné spojité zatížení 
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 Partikulární integrál s trojúhelníkovým zatížením, kde hodnota pa je umístěna na 

vnějším okraji desky (Obr. 8): 

  ( )  
    

     
   (18) 

 

 

Obr. 8: Trojúhelníkové zatížení, první varianta 

 

Partikulární integrál s trojúhelníkovým zatížením, kde hodnota pa je umístěna na 

vnitřním okraji desky lze vidět na Obr. 9: 

  ( )  
    

   
 

    

     
   (19) 

 

 

Obr. 9: Trojúhelníkové zatížení, druhá varianta 

 

Partikulární integrál lichoběžníkového zatížení, kde hodnota pa je umístěna na 

vnitřním okraji desky a hodnota pb je umístěna na vnějším okraji lze vidět na Obr. 10: 

  ( )  
    

   
 

(     ) 
 

     
   (20) 
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Obr. 10: Lichoběžníkové zatížení, první varianta 

 

Partikulární integrál lichoběžníkového zatížení, kde hodnota pa je umístěna na 

vnitřním okraji desky a hodnota pb je umístěna na vnějším okraji lze vidět na Obr. 11: 

  ( )  
     

   
 

(     )    

     
   (21) 

 

 

Obr. 11: Lichoběžníkové zatížení, druhá varianta 
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2 NAVRHOVÁNÍ VÝZTUŽE V BETONU 

2.1 Beton 

Beton, který se ve stavebnictví hojně používán, je v podstatě kompozitní materiál, 

kterým v návaznosti na druh pojiva se např. rozumí cementový beton dle ČSN EN 206-1.  

Dle uvedené ČSN se jedná o materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného 

kameniva a vody, s přísadami nebo příměsemi nebo bez nich, který získává své vlastnosti 

hydratací cementu.  

Přestože se pojem betonu stal synonymem i pro ostatní stavební kompozity jako 

např. asfaltobeton, plastbeton, pórobeton, tak i pod pojmem cementový beton se bude 

v této práci uvádět jen beton. 

Beton v návaznosti na své velmi dobré kvalitativní vlastnosti (zejména tvrdost, 

odolnost a životnost), byl dříve též definován jako umělý kámen. Beton zaujímá důležité 

místo ve stavebních hmotách. Důvodem je zejména lehký přístup k jednotlivým složkám 

z přírodnin a velká variabilita využití. Mezi hlavní pozitivní vlastnosti patří velká pevnost 

v tlaku, naproti tomu v návaznosti na pevnostní třídu betonu podstatně menší pevnost 

v tahu, může být až desetinásobně menší. Beton je tedy velmi pevný a křehký materiál, 

který není schopen větších deformací. Kvůli těmto vlastnostem se beton kombinuje 

s ocelovou výztuží a vzniká železobeton, který má větší využití naproti betonu samotném. 

I přes některé nedostatky (stavební práce ve venkovních klimatických podmínkách, rizika 

trhlin v betonové konstrukci nebo snížení pevnosti v důsledku nedostatečného ošetřování 

betonu během hydratace; mohou vzniknout disproporce mezi projektovanými a 

zrealizovanými parametry dané stavby) má velkou škálu využití např.: nosné konstrukce 

(skelety), výstavby mostů, vozovky na dálnicích a mnoho dalších konstrukcí [4, 14] 

2.1.1 Pozitivní vlastnosti betonu 

Beton, který je v podstatě uměle zhotovený kámen, a proto má podobné vlastnosti 

jako kámen přírodní. Mezi tyto vlastnosti patří trvanlivost na vzduchu i pod vodou a 

odolnost proti mechanickému poškození. Nevyžaduje také žádnou povrchovou úpravu, 

proto je jeho údržba snadná a levná. Odolává lépe účinkům požárů než ocelové konstrukce, 

které se už při 500 °C začnou podstatně protahovat, a může dojít ke kolapsu celé 

konstrukce. Mezi poslední důležité přednosti betonu je jednolitost. Konstrukce se může 

vybetonovat v celku do různého tvaru a rozměru. Vzniknou tak velké, velmi tuhé 

prostorové soustavy [4, 14]. 
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2.1.2 Pevnost betonu 

Vzhledem k tomu, že beton je uměle vytvořený materiál, tak musí splňovat 

kvalitativní požadavky, které jsou uvedeny zejména v ČSN EN 206-1 (73 2403- Beton – 

Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda) a ČSN EN 13670 (73 2400 – Provádění 

betonových konstrukcí) 

V návaznosti na výše citované normy, pevnost betonu ovlivňuje řada faktorů, kde 

největší závislost je na kvalitě kameniva dle ČSN EN 12620 (72 1502 – Kamenivo do 

betonu) a na cementu dle ČSN EN 197-1 (72 2101 – Cement Část 1: Složení, specifikace a 

kritéria shody cementů pro obecné použití). 

Dalším důležitým faktorem je dodržování technologické kázně při vlastním 

provádění vč. řádného zpracování betonové směsi přímo na stavbě, její řádné ošetřování 

v průběhu tuhnutí a tvrdnutí betonu vč. ochrany vůči extrémním klimatickým podmínkám. 

V podstatě to značí mít řádně zpracován technologický předpis pro konkrétní stavbu včetně 

jeho řádné kontroly během provádění stavby. 

Beton je označen značkou C, za kterou následují dvě další hodnoty udávající 

charakteristické válcové fck a krychelné fck,cube pevnosti v tlaku, např. C20/25. Označení je 

klasifikováno jako pevnostní třídy, které můžeme vidět v Tabulka 1. Hodnoty vycházejí 

z pevnosti betonu stanovené ve stáří 28 dní. Pro monolitické konstrukce se zpravidla 

nepoužívá třída pevnosti vyšší než C60/75 [4]. V Tabulka 1 jsou obsaženy pouze hodnoty, 

které vytvořený program využívá. 

 

Označení 
fck 

[MPa] 

fck,cube 

[MPa] 

Ecm 

[GPa] 
Fctk;0,05 

C12/15 12 15 27 1,6 

C16/20 16 20 29 1,9 

C20/25 20 25 30 2,2 

C25/30 25 30 31 2,6 

C30/37 30 35 32 2,9 

C35/40 35 40 34 3,2 

C40/45 40 45 35 3,5 

C45/55 45 55 36 3,8 

C50/60 50 60 37 4,1 

C55/67 55 67 38 4,2 

C60/75 60 75 39 4,4 

Tabulka 1: Pevnostní třídy betonu [7, 10] 
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2.2 Betonářská výztuž 

K vyztužování železobetonových konstrukcí se používá betonářská ocel, kterou 

klademe do bednění jako tyče nebo dráty. Tyč je přímá výztuž, zpravidla 8 mm a větší, 

běžný maximální průměr je 32 mm a u speciálních konstrukcí mohou mít průměr vyšší. 

Drát se na stavbu dodává ve svitcích o průměru od 5 do 14 mm.[4] 

Vyztužení betonových konstrukcí se provádí pro zlepšení tahových vlastností. 

Ocelová výztuž má mnohonásobně větší pevnost v tahu, která se pohybuje mezi 320 až 

700 mm. Značení betonářské výztuže začíná písmenem B, které udává skupinu oceli 

určené do betonové směsi. Po něm následuje charakteristická mez kluzu fyk a poslední 

písmeno udává třídu tažnosti. Označení vypadá následovně: B500A. Třída tažnosti může 

být: normální (A), vysoká (B) a velmi vysoká (C). Tabulka 2 udává třídy betonářské 

výztuže, které jsou uvedeny podle ČSN 43 0139 (v souladu s ČSN EN 10080) [4]. 

Označení fyk [MPa] 

B420B 420 

B500A 500 

B500B 500 

B500C 500 

B550A 550 

B550B 550 

B550C 550 

Tabulka 2: Betonářská ocel dodávání podle ČSN 42 0139 

2.3 Podstata železového betonu 

Při tvrdnutí se beton spojuje s výztuží a vzniká trvalé spojení. Spolupůsobení vzniká 

pronikáním betonové směsi do jednotlivých nerovnostní povrchů výztuže při procesu 

hydratace. Účinnost spolupůsobení zvyšuje smršťování betonu při tuhnutí. Beton musí 

obsahovat dostatečné množství cementu, protože přirůstá k výztuži při procesu tuhnutí. 

Dále pak musí být dobře zhutněný, aby výztuž byla celá obalená betonem. 

V opačném případě, tj. zejména při přehutnění nebo jeho nedohutnění betonové směsi 

vznikne nehomogenní beton s dopadem jak na soudržnost s výztuží, tak i na vlastní 

životnost konstrukce. Ocel musí být drsná a čistá. ¨ 

Takto spojená konstrukce musí splňovat dvě podmínky. Beton nepřenáší tahové 

složky sil a jsou přenášeny, pouze ocelovou vyztuží, která je kladena do tažení částí 

konstrukce. Tahová složka musí být v méně namáhaném místě ukotvena do betonu. 
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Druhou podmínkou je dodržení konstrukčních zásad, které jsou na železový beton 

kladeny. Trvalé spojení těchto složek ovlivňuje teplotní roztažnost betonu a oceli, která 

musí být stejná, jinak by docházelo k pnutím. To vzniká při rozdílné tepelné roztažnosti, 

kdy jeden materiál se zvětšuje více než druhý a dochází k napětí mezi nimi. Další faktor je 

ochrana ocelové výztuže před korozí, kterou zajištuje krycí vrstva výztuže.[4]. 

2.4 Zatěžování konstrukce 

Zatíženi je vliv konstrukce způsobující: změnu tvaru, polohy konstrukce a stav 

napjatosti. Dělí se na zatížení stále a proměnné. Stále zatížení působí celou dobu v čase a 

jejich velikost se příliš nemění, nebo postupem času dosáhne limitu. Proměnné zatížení se 

mění v čase a nemusí působit po celou dobu konstrukce [16]. 

2.4.1 Stálé zatížení 

Stálé zatížení zahrnuje vlastní tíhu nosných a nenosných prvků včetně pevného 

vybavení. Tíha se stanovuje z objemu jednotlivých rozměrů prvku a objemové tíhy.  

Objemová tíha je vyjádření tíhy na jednotku objemu, plochy nebo délky. 

Normované hodnoty jsou uvedeny v normě ČSN EN 1991-1-1. Vlastní tíha stavebních 

prvků zahrnuje nosné, nenosné prvky a pevné vybavení. 

2.4.2 Užitná zatížení 

Je zatížení proměnné v čase a prostoru, které je nahrazováno rovnoměrným 

zatížením nebo osamělými břemeny. Zatížení vzniká při obvyklém užívání osob, 

uskladňování předmětů, změně obsahu nádrže, pohybu vozidel, soustředěním osob, 

nahromaděním předmětu a mnoho dalších činností. Užitná zatížení stropů a střech se dělí 

na kategorie podle Tabulky 3. Po výběru kategorie se z Tabulka 4 určí užitné zatížení qk, 

kde doporučené hodnoty jsou podtrženy [16]. 
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Kat. Stanovení použití Příklad 

A 
obytné plochy a plochy pro 

domácí činnosti 

místnosti obytných budov a domů; lůžkové pokoje a 

čekárny v nemocnicích; ložnice hotelů a ubytoven, 

kuchyně a toalety 

B kancelářské plochy  

C 

plochy, kde může docházet 

ke shromažďování lidí 

(kromě ploch uvedených v 

kategoriích A, B a D1) 

C1: plochy se stoly atd., např. plochy ve školách, kavárnách, 

restauracích, jídelnách, čítárnách, recepcích. 

 

C2: plochy se zabudovanými sedadly, např. plochy v kostelech, 

divadlech nebo kinech, v konferenčních sálech, přednáškových 

nebo zasedacích místnostech, nádražních a jiných čekárnách.  

 

C3: plochy bez překážek pro pohyb osob, např. plochy v muzeích, 

ve výstavních síních a přístupové plochy ve veřejných a 

administrativních budovách, hotelích, nemocnicích, železničních 

nádražních halách. 

 

C4: plochy určené k pohybovým aktivitám, např. taneční sály, 

tělocvičny, jeviště, atd. 

 

C5: plochy, kde může dojít k vysoké koncentraci lidí, např. budovy 

pro veřejné akce jako koncertní síně, sportovní haly, včetně tribun, 

terasy a přístupové plochy, železniční nástupiště. 

D obchodní plochy 

D1: plochy v malých obchodech 

D2: plochy ve velkých obchodech 

 

POZNÁMKA: V závislosti na předpokládaném účelu používání mohou být plochy zařazeny do kategorie 

C5 místo do kategorií C2, C3 a C4, a to na základě rozhodnutí klienta a/nebo podle národní přílohy. 

Tabulka 3 Užitné kategorie[13] 

 

Kategorie qk [kN/m
2
] 

A 1,5 až 2,0 

B 2,0 až 3,0 

C1 2,0 až 3,0 

C2 3,0 až 4,0 

C3 3,0 až 5,0 

C4 4,5 až 5,0 

C5 5,0 až 7,5 

D1 4,0 až 5,0 

D2 4,0 až 5,0 

Tabulka 4: Užitní zatížení stropních konstrukcí 

 



 

28 

 

2.5 Návrhové hodnoty  

zatížení Fd se získá:  

             

           
(22) 

kde ψ je roven 1,0 nebo ψ0, ψ1, ψ2 podle Tabulka 5, 

  Frep příslušná reprezentativní hodnota zatížení. 

  γF dílčí součinitel zatížení. 

Po dosažení do rovnice (22) vzniknou jednotlivé rovnice zatížení: 

 Stálé zatížení 

          (23) 

 Užitné zatížení 

             (24) 

 

Užitná zatížení ψ0 ψ0 ψ0 

Kategorie A: obytné plochy 0,7 0,5 0,3 

Kategorie B: kancelářské plochy 0,7 0,5 0,3 

Kategorie C: shromažďovací plochy 0,7 0,7 0,6 

Kategorie D: obchodní plochy 0,7 0,7 0,6 

Tabulka 5: Doporučené hodnoty součinitelů ψ pro vybraná zatížení [16] 

2.5.1 Návrhové hodnoty odolností 

Při stanovení návrhové odolnosti Rd , je nutno zohlednit možnost nepříznivých 

odchylek vlastností materiálu pří výrobě a dalších nepříznivých jevů. Takové chyby 

velkým významem ovlivňují charakteristické hodnoty. Tyto odchylky lze zohlednit 

snížením o tzv. dílčí součinitel vlastnosti materiálu γm.  

Výsledná návrhová odolnost [4,16]: 

   
  

  
   (25) 
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Návrhová odolnost pevnosti betonu v tlaku: 

    
       

  
  (26) 

Návrhová mez kluzu ocelové výztuže: 

    
   

  
  (27) 

2.6 Posouzení na mezní stav únosnosti 

Posouzení na mezní stav únosnosti (dále pak MSÚ) předchází situaci, která by 

ohrožovala bezpečnost lidí, pro to má největší míru závažnosti. Po překročení dochází 

k zřícení konstrukce, zlomení nebo přetržení prvků a ztracení celkové stability. 

Ověřením MSÚ z hlediska pevnosti: 

       (28) 

kde Ed je návrhová hodnota účinku zatížení, 

  Rd je návrhová hodnota odolnosti konstrukce[16]. 

2.7 Postup návrhu desky 

Jako první jsou navrženy rozměry desky a uložení podle Kapitola 1. Dále pak se 

přistupuje k návrhu zatížení pomocí kapitoly 2.4 a následný vypočet vnitřních sil. 

Výsledkem postupu se docílí výpočtu návrhové hodnoty zatížení Ed. Dalším krokem je 

výpočet návrhových odolností konstrukce Rd [14]. 

2.7.1 Výpočet krycí vrstvy 

Tloušťka krycí vrstvy výztuže: 

                  (29) 

Kde Δcdev  je toleranční zvětšení (pro monolitické konstrukce 5-10mm), 

cnom nominální krycí vrstva, která kvůli distančním podložkám 

musí být dělitelná 5mm 

Jmenovitá hodnota tloušťky betonové krycí vrstvy: 

        (                                            )  (30) 
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kde cmin,b  průměr výztuže, 

cmin,dur minimální krycí vrstva s přihlédnutím na podmínky prostředí 

podle Tabulka 6. 

doporučená hodnota ostatních členů (cdur,γ, cdur,st, cdur,add) je rovná nule [15]. 

Třída 

konstrukce 

Stupeň vlivu prostředí 

X0 XC1 XC2/XC3 XC4 XD1/XS1 XD2/XS2 XD2/XS2 

S1 10 10 10 15 20 25 30 

S2 10 10 15 20 25 30 35 

S3 10 10 20 25 30 35 40 

S4 10 15 25 30 35 40 45 

S5 15 20 30 35 40 45 50 

S6 20 25 35 40 45 50 55 

Tabulka 6: Minimální krycí vrstva s přihlédnutím na prostředí [10] 

Stupeň  

prostředí 
Popis prostředí Příklad prostředí 

Bez nebezpečí koroze 

X0 Velmi suché beton uvnitř budov s velmi nízkou vlhkostí vzduchu 

Koroze způsobena karbonací 

XC1 Suché nebo stále mokré 
beton uvnitř budov s nízkou vlhkostí vzduchu; 

beton trvale ponořený ve vodě 

XC2 Mokré občas suché 
povrchy betonů vystavené dlouhodobému působení 

vody 

XC3 Středně vlhké 

beton uvnitř budov se střední nebo velkou vlhkostí 

vzduchu; 

venkovní beton chráněný proti dešti 

XC4 Střídavě mokré a suché 
povrchy betonů ve styku s vodou, které nejsou 

zahrnuty ve stupni vlivu prostředí XC2 

Koroze způsobena chloridy 

XD1 Středně vlhké 
povrchy betonů vystavené chloridům rozptýleným ve 

vzduchu 

XD2 Mokré, občas suché 

plavecké bazény; 

betonové prvky vystavené působení průmyslových vod 

obsahujících chloridy 

XD3 Střídavě mokré a suché 

části mostů vystavené postřikům obsahujících 

chloridy; 

vozovky; 

betonové povrchy parkovišť 

Koroze způsobená chloridy z mořské vody 

XS1 
Působení slaného 

vzduchu 
konstrukce blízko mořského pobřeží a nebo na pobřeží 

XS2 
Trvale pomoření do 

mořské vody 
části námořních konstrukcí 

XS3 

Střídavě ponořené a 

suché (omývání 

přílivem) 

části námořních konstrukcí 

Tabulka 7: Určení stupně vlivu prostředí [10]  
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Konstrukce se rozdělují do konstrukčních tříd S1 až S6. Postup pro posouzení třídy 

vychází z S4 a postupuje se dle Tabulky 8. 

Podmínka splnění Změna třídy 

Navrhování životnosti je 100let zvětšit třídu o 2 

Jedná se o deskovou konstrukci zmenšit třídu o 1 

Je zajištěna zvláštní kontrola výroby betonu zmenšit třídu o 1 

X0, XC1 minimálně C30/37 

zmenšit třídu o 1 
XC2, XC3 minimálně C34/45 

XC4, XD1, XD2, XS1 minimálně C40/50 

XD3, XS2, XS3 minimálně C45/55 

Tabulka 8: Klasifikace konstrukce[10] 

2.7.2 Výpočet plochy výztuže 

Pro výpočet plochy výztuže je nutné určit předpokládaný průměr výztuže ϕ, kterým 

dopočteme účinnou výšku průřezu: 

         
 

 
  (31) 

Pomocí metody mezní rovnováhy je dopočtena minimální plocha výztuže: 

       
   

         
  (32) 

Minimální vzdálenosti mezi pruty: 

  
    

    
  (33) 

Minimální vzdálenost se zaokrouhlí na centimetry, protože je problematické ukládat 

výztuž s přesností na milimetry. Vypočte se skutečná plocha výztuže[14,16]: 

   
 

 
 
    

 
  (34) 

2.7.3 Posouzení výztuže 

Síla ve výztuži: 

           (35) 
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Rovnováha sil v průřezu (posouzení je určeno pro desku, proto b=1): 

       

(36)            

                

Výška tlačení oblasti: 

  
  

           
  (37) 

kde λ součinitel výšky tlačené oblasti (pro fck menší než 50MPasoučinitel 0,8), 

 η součinitel tlakové pevnosti betonu (pro fck menší než 50MPa je součinitel 1) 

 

Moment únosnosti průřezu: 

  
  

           
  (38) 

Posouzení únosnosti: 

       (      )  (39) 

         (40) 

Pokud je podmínka splněna, deska vyhovuje na posouzení MSÚ. 

2.8 Konstrukční zásady 

Výztuž musí splňovat konstrukční zásady. 

 Minimální množství výztuže: 

          {
    

    
   

     

           

}   (41) 

kde  bt je šířka tažené části prvku, 

  fctm střední hodnota pevnosti betonu v tahu. 

           (42) 

 Maximální množství výztuže: 

                (43) 

kde As je průřezová plocha betonu. 

                (44) 
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 Omezení výšky tlačené oblasti: 

     
   

       
  

(45)   
 

 
  

        

 Minimální světlá vzdálenost mezi pruty výztuže: 

           {
     
    

     

}       (46) 

kde k1 je průměr největšího zrna kameniva [mm], 

              

(47) 
                 . 

 Maximální osová vzdálenost mezi pruty výztuže: 

           {
  

     
}  

(48) 

                 . 

 Kotevní délka 

     
            

  
  

(49) 

                   , 

       
 

 
 
   

   
. 

                          

Po navržení kotevní délky lbd následuje posouzení:  

          {
          

    
     

}  

(50) 

          . 
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2.9 Typy uložení výztuže 

Po navržení a posouzení konstrukčních zásad lze navrhnout uspořádání výztuže 

v desce. Deska je vyztužená podle Obr. 12 a Obr. 13. 

 

Obr. 12: Vyztužení kruhové desky 

 

Obr. 13: Vyztužení mezikruhové desky 
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3 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ PROGRAMU 

Při tvorbě programu byl kladen důraz na jednoduchost použití, uživatelsky snadnou 

manipulaci a zejména na automatizaci výpočtům, jak bylo uvedeno v úvodu této práce. 

Program byl vytvořen pomocí programu Matlab. Aby byly splněny tyto požadavky, bylo 

použito uživatelské rozhraní Matlab Gui. Takto zvolené prostředí mohlo oddělit uživatele 

zcela od naprogramované části programu a jednotlivých funkcí. Uživatel pouze zadává 

jednotlivé požadované údaje. Pro kontrolu správnosti zadání i následných výsledků jsou 

v programu vytvořené automatické kontroly, které jsou popsané v kapitole 3.3.  

Jednotlivé kroky zadání a následných výpočtů jsou rozděleny na jednotlivé úseky, 

kterými uživatel postupně prochází. 

3.1 Základní navigační prostředí 

Po zapnutí programu se otevře základní navigační rozhraní (Obr. 14). Zde jsou tři 

možnosti pro pokračování. První z nich je otevření již dříve uloženého projektu pro jeho 

případné pokračování (kapitola 3.5). Druhá možnost je návrh vyztužení betonové 

konstrukce, kde se postupnými kroky navrhne vyztužení desky (kapitola 5). Poslední z 

možností je Statická analýza, jejímž výsledkem je zobrazení grafů průhybu a vnitřních sil 

(kapitola 4). 

 

Obr. 14: Základní navigační prostředí 
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3.2 Základní rozdělení uživatelského prostředí 

Uživatelské prostředí se vždy dělí na tři části vyznačené barevně na Obr. 15. 

 Manipulační lišta (zelená část) – zde jsou tlačítka pro manipulaci mezi jednotlivými 

okny programu.  

 Grafické prostředí (modrá část) – prostor pro grafické ztvárnění zadaného příkladu. 

 Zadávací panel (červená část) – určená pro zadávání jednotlivých parametrů, které 

program potřebuje. 

 

Obr. 15: Základní rozdělení uživatelského prostředí 

3.3 Automatická kontrola 

Kvůli správnosti výsledků, byla do kódu vložena automatická kontrola, která celý 

proces zadávání kontroluje. Každá zadaná hodnota je podle jednotlivých specifikací 

zkontrolována. Jednotlivými požadavky na kontrolu je věnováno v následujících 

kapitolách pro zadávání parametrů. 

Při zadání špatného parametru se vždy objeví vyskakovací okno s názvem Chyba 

s přesnou definicí chyby, které se uživatel dopustil (Obr. 16). V každé příslušné kapitole je 

věnován prostor výpisu jednotlivých kontrol. 
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Obr. 16: Chybové hlášení 

Další klíčovou funkcí, která zamezuje špatnému zadání, je zamezení jeho 

pokračování. Tlačítko označené jako Další ztmavne a přestane být aktivní (Obr. 17). 

Dokud uživatel nezadá správné zadání, nemůže dále pokračovat. 

 

Obr. 17 Tlačítko pro pokračování výpočtu je neaktivní 

3.4 Vyskakovací okno nápovědy 

Pro jednoduchost zadávání obsahuje program také tlačítka nápovědy. Nápověda je 

vložena do programu kvůli splnění dalších aspektů, které jsou kladeny na program, 

zejména na jeho jednoduchost. V případě že uživatel neví jakou hodnotu zadat, zapne 

nápovědu (Obr. 18), která je umístěna u příslušného údaje a vyskočí mu okno s nápovědou 

(Obr. 19). 

 

Obr. 18: Umístění tlačítka nápovědy 
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Obr. 19: Vyskakovací okno nápovědy 

Každá obsahuje hlavičku Nápověda a příslušný její text. V každé příslušné kapitole 

je věnován prostor pro vypsání jednotlivých nápověd. 

3.5 Ukládání a nahrávání projektu 

Rozpracovaný program lze jednoduše uložit. Uložení je provedeno pomoci pár 

jednoduchých kroků. V manipulační liště při stlačením ikony Ukončit se zobrazí 

vyskakovací okno, které obsahuje dvě různé možnosti ukončení (Obr. 20). První možnost 

spočívá v ukončení projektu bez uložení. Všechna otevřená okna se uzavřou a objeví se 

základní navigační prostředí podle Obr. 14. 

 

Obr. 20: Okno pro možnost ukončení 

 

Obr. 21: Možnosti pro uložení projektu 
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Druhou možností je ikona Ukončit a uložit (Obr. 20). Objeví se další okno s názvem 

Uložení (Obr. 21), ve kterém pomocí rolovacího menu, se vybere pozice pro uložení a 

stiskne se ikona Uložit. Po uložení se objeví okno z informací o správném provedení podle 

Obr. 22. 

 

Obr. 22: Informace o uložení dat 

Nahrávání uložené pozice se provádí pomocí ikony Uložený projekt v základním 

navigačním prostředí podle Obr. 14 a kapitoly 3.1. Objeví se okno s názvem Nahrát (Obr. 

23). Vyberou se jednotlivé pozice, které byly v předchozí tvorbě programu uloženy a zvolí 

se možnost Nahrát. Program otevře uložený dokument a nahraje všechny hodnoty, které 

byly v předešlém zadávání uloženy. Také otevře rozpracovaný projekt v místě, kde byl 

uložen. 

 

Obr. 23: Nahrávání uložené pozice 

3.6 Podrobnost grafu 

Zobrazení grafu lze ovlivnit jediným údajem a to hodnotou popsanou jako 

podrobnost. Tato hodnota určuje, jakým způsobem bude graf vykreslován (implicitně je 

nastavená na 10). Uživatel ji může kdykoliv změnit podle vlastní volby. Hodnota jako 
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taková určuje, kolikrát bude deska rozdělena pomocí bodů na stejně velké části. V každém 

takto zvoleném bodu bude vypočítaná hodnota, kterou uživatel požaduje, například radiální 

moment. Je-li tedy hodnota podrobnosti 10 a uživatel zvolil v rolovacím menu průhyb w, 

program rozdělí desku na 10 částí a vypočte průhyb pomocí rovnice (16). Výsledkem 

budou hodnoty průhybu, které budou definovány pro každý rozdělovací bod a ty se pak 

vykreslí v grafu. Čím je hodnota podrobnosti vetší, tím je graf podrobnější. Hodnota 

podrobnosti ovlivňuje kvalitu vykreslení grafu, jak je vidět na Obr. 24 a 25. Ovšem s jejím 

nárůstem se prodlužuje výpočtový čas. 

 

Obr. 24: Zobrazování grafu s podrobností 4 

 

Obr. 25: Zobrazování grafu s podrobností 100 

3.7 Měřítko zobrazení 

Mezi poslední z funkcí, kterou uživatel může používat, je upravování meřítka 

vykreslování nákresů a grafů. Měřítko je poměr hodnot mezi délkovými rozměry 

(na Obr. 26 m) a zatížením (na Obr. 26 kN/m
2
). Důvod této úpravy spočívá v problému 

názornosti vykreslování, například zatížení na desce. V případě, že uživatel zvolí menší 

hodnoty zatížení, vykreslený graf zatížení by byl nepatrný oproti zadané tloušťce desky. 

Uživateli může nastat problém v případě, kdy změní hodnotu zatížení, ale nákres kvůli 

nesprávnému měřítku zůstává neměnný. Jednou z možností je automatická úprava meřítka, 

jako je tomu ve vykreslování podpor, při zadávání geometrie desky popsané v kapitole 4.1. 

Automatické měřítko však nemusí vyhovovat přehlednému vykreslování, proto je měřítko 

zobrazení dáno poměrem 1 m : 1 kN /m
2
 a uživatel jej může libovolně měnit (Obr. 26). 
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Obr. 26: Měřítko pro úpravu grafického výstupu 

3.8 Zadávání pomocí nápovědy 

Při procesu návrhu výztuže muže nastat problém s volbou hodnot (například vliv 

prostředí, stupeň konstrukce nebo volba užitného zatížení). Kvůli zjednodušení navrhování 

existuje možnost zvolit hodnotu pomocí nápovědy. Zaškrtne se tlačítko s názvem Zadání 

hodnoty pomocí nápovědy a aktivuje se tlačítko Zadat (Obr. 27). Vyskakovací okno 

pomůže s volbou hodnoty a sám ji zadá, s kterou uživatel potřeboval pomoci (Obr. 28). 

  

Obr. 27: Zadání hodnoty pomocí nápovědy 

 

Obr. 28: Zadání pomocí nápovědy – Stupeň vlivu prostředí a třída konstrukce 
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3.9 Úprava automaticky zadaných hodnot 

Tato funkce je určená zejména pro návrh výztuže. Program provádí mnoho 

logických rozhodnutí, které zajišťuje správný a efektivní návrh konstrukce. Uživatel může 

ovlivnit zvolený údaj zaškrtnutím položky u názvu této hodnoty. Pole s hodnotou zbělá a 

lze ho nyní upravovat. Opravený údaj musí splňovat podmínky, které jsou na tuto hodnotu 

kladeny. Například úpravu vzdálenosti výztuže na menší hodnotu (Obr. 29). 

  

Obr. 29: Možnost úpravy součinitele spolehlivosti 

3.10 Pohyblivá axonometrie 

Program obsahuje vykreslování v axonometrii pro jednodušší představení zadané 

konstrukce. Model je vykreslen pomocí barevného drátěného modelu. Pro zlepšení 

představitelností je možné axonometrii libovolně natáčet. Ukazovatelem chytíme 

zobrazenou konstrukci a natáčíme ji do požadovaného úhlu zobrazení (obr. 30 - 31). 

Uživatel dostává možnost podívat se na jakoukoli část konstrukce z jakéhokoliv úhlu. 

 

Obr. 30: Ukázka natočení axonometrie varianta 1 
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Obr. 31: Ukázka natočení axonometrie varianta 2 

3.11 Tutorial pro naučení funkcí programu 

Pro maximální využití programu musí uživatel znát všechny funkce ovládání 

popsané v kapitole 3.1 – 3.10. K tomu slouží Uživatelská příručka (Obr. 32), kterou 

uživatel může otevřít na základním navigačním prostředí (Obr. 14). Otevře se příručka ve 

formátu PDF, která obsahuje všechny funkce programu pro efektivnější využití. 

 

Obr. 32: Tlačítko umístěno v základním navigačním prostředí 

 

Obr. 33: Ukázka otevřené uživatelské příručky 
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4 POSTUP VÝPOČTU STATICKÉ ANALÝZY 

4.1 Zadání geometrie 

Prostřednictvím uživatele jsou zadány první údaje a to zejména geometrie desky. 

Jako první se zvolí typ desky, pro které jsou dvě možnosti (kruhová a mezikruhová deska).  

Volbou kruhové desky budou neaktivní hodnoty, které nelze změnit. Například 

zadání vnitřního poloměru kruhové desky, který musí zůstat nulový Obr. 34. 

Hodnoty, které jsou uživatelem zadány: 

 Tloušťka desky  h 

 Vnější poloměr  a 

 Podpora na vnějším okraji 

 Poissonův součinitel  µ 

 Modul pružnosti  E 

 

Obr. 34: Uživatelské rozhraní - zadávání geometrie kruhové desky 

Druhá možnost zvoleného typu je mezikruhová deska. Zadáním tohoto typu se 

zpřístupní ostatní hodnoty, které byly doposud neaktivní (Obr. 35). 
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Hodnoty, které jsou uživatelem zadány: 

 Tloušťka desky  h 

 Vnější poloměr  a 

 Vnitřní poloměr  b 

 Podpora na vnějším okraji 

 Podpora na vnitřním okraji 

 Poissonův součinitel  µ 

 Modul pružnosti  E 

 

Obr. 35: Uživatelské rozhraní - zadávání geometrie mezikruhové desky 

 

Při zadání jednotlivých parametrů se aktualizuje nákres. Kvůli názornosti zadaného 

projektu. Po ukončení zadávání hodnot se pokračuje ikonou Další. Program je navržen tak, 

aby mohl uživatel zadat jakoukoliv geometrii symetrické rotační desky. Splnění těchto 

kritérií je znázorněno na Tabulce 9, kde je zobrazeno jen několik možností z mnoha. 
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a 

[m] 

b 

[m] 

h 

[m] 

Vnitřní 

okraj 

Vnější 

okraj 
Nákres 

5 0 0,1 - 
Vetknuté 

podepření 
 

5 0 0,5 - 
Prosté 

podepření 
 

5 2 0,2 
Vetknuté 

podepření 

Vetknutá 

podepření 
 

3 1 0.2 
Vetknuté 

podepření 

Volný 

okraj  

5 2 0.3 
Prosté 

podepření 

Prosté 

podepření 
 

5 3 0.2 
Volný 

okraj 

Prosté 

podepření 
 

Tabulka 9: Možnosti zadání geometrie 

Podmínky, které jsou při zadání průběžně kontrolovány: 

 Všechny hodnoty nesmí být menší než nula. 

 Musí být splněny podmínky Kirchhoffovy teorie tenkých desek (1), (2). 

 Mezikruhové desky musí mít vnitřní poloměr nulový. 

 Kruhová deska nesmí mít okraj nepodepřený. 

 Mezikruhová deska nesmí mít oba okraje zároveň nepodepřené. 

4.2 Zadávání zatížení 

Ve fázi, kdy geometrie desky a materiálové charakteristiky jsou zadány, zobrazí se 

další vyskakovací okno s názvem Zatížení (Obr. 36). Spojité zatížení se zadává pomocí 

dvou hodnot. První hodnota p1 je velikost zatěžovací síly na vnitřním okraji desky a druhá 

hodnota p2 je velikost vnější síly. Lineární spojnice mezi těmito hodnotami je výsledné 

zatížení. Zadané hodnoty vykreslí nákres, který uživateli zobrazí způsob zatížení.  

 

Podmínky, které jsou při zadání průběžně kontrolovány: 

 Zadávající hodnoty p1 a p2 nesmí být současně nulové. 
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Obr. 36: Uživatelské rozhraní - zadávání zatížení 

 

Typ 

zatížení 

Vnitřní 

okraj 

[kNm
-2

] 

Vnější 

okraj 

[kNm
-2

] 

Nákres zatížení 

1 2 2 

 

2 3 0 

 

3 0 5 

 

4 6 2 

 

5 2 7 

 

Tabulka 10: Ilustrativní schéma různorodosti zatížení 
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4.3 Postup výpočtu 

Po zadání geometrie a zatížení následuje výpočet vnitřních sil a deformace desky. 

K výpočtům je nutno definovat partikulární integrál a konstanty C1-4. Kvůli správnosti 

výsledku nemůže uživatel zasahovat do výpočtů jednotlivých neznámých a proces je zcela 

automatický pomocí (11), (12), (16.) Výsledkem jsou rovnice, které mají závislost pouze 

na poloměru r. Dalším krokem programu je vykreslování vnitřních sil. 

4.3.1 Výpočet partikulárního člena 

Partikulární integrál je v programu automaticky zadán pomocí uživatelelm zadaného 

spojitého zatížení. V nabídce je 5 typů zatížení podle Tabulka 10. Podle zvoleného typu 

zatížení přiřadí do funkce wo(r) její příslušnou první, druhou a třetí derivaci. Partikulární 

integrály jsou nastavené podle Kapitoly 1.6.  

 

Funkce podle jednotlivých typů zatížení: 

 Typ 1 – konstantní spojité zatížení: 

  ( )  
   

 

   
                           

 ( )  
   

 

   
  

(50) 

  
  ( )  

    
 

   
                           

   ( )  
    

   
  

 Typ 2 - trojúhelníkové spojité zatížení varianta 1: 

  ( )  
   

 

   
 

   
 

     
                            

 ( )  
   

 

   
 

   
 

    
  

(51) 

  
  ( )  

    
 

   
 

    
 

    
                           

   ( )  
    

   
 

     
 

    
   

 Typ 3 - trojúhelníkové spojité zatížení varianta 2: 

  ( )  
   

 

     
                             

 ( )  
   

 

    
  

(52) 

  
  ( )  

    
 

    
                           

   ( )  
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 Typ 4 – lichoběžníkové zatížení varianta 1 

  ( )  
   

 

   
 

(     ) 
 

     
                       

 ( )  
   

 

   
 

(     ) 
 

    
  

(53) 

  
  ( )  

    
 

   
 

 (     ) 
 

    
                       

   ( )  
    

   
 

  (     ) 
 

    
   

 

 Typ 5 - lichoběžníkové zatížení varianta 2 

  ( )  
   

 

   
 

(     ) 
 

     
                             

 ( )  
   

 

   
 

(     ) 
 

    
  

(54) 

  
  ( )  

    
 

   
 

 (     ) 
 

    
                           

   ( )  
    

   
 

  (     ) 
 

    
   

4.3.2 Výpočet konstant 

Integrační konstanty C1-4 se stanoví pomocí okrajových podmínek, které byly 

rozepsány v kapitole 1.5. ke které je zapotřebí derivovat deskovou rovnici (55) až (57). 

Program automaticky vyhodnotí typ uložení a zvolenou geometrii. Poté sestaví rovnici o 

čtyřech neznámých zcela bez zásahu uživatele (kapitola 1.5). 

  ( )    
 ( )         

 

 
              (55) 

   ( )    
  ( )        

 

  
             (56) 

    ( )    
   ( )     

 

  
    

 

 
   (57) 

Sestavováni soustav rovnic kruhové desky (r=a): 

 Vetknutá podpora: 

      
    ( )  

(58) 
       

 ( )  
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 Prostě podepřený okraj: 

      
    ( )  

(59) 
           

 ( )  

Soustava rovnic pro mezikruhovou desku se skládá ze čtyř rovnic. Tyto rovnice se 

získají z okrajových podmínek. Dvě rovnice popisující vnější uložení přebírají v níže 

uvedených vztazích (60 – 62) hodnotu jsou tvořeny pomocí zadání poloměru r, který je 

nahrazen hodnotou vnějšího poloměru a. V dalších dvou rovnicích je poloměr r definován 

hodnotou vnějšího poloměru b. 

 

 Vetknutá podpora: 

      
           

       ( )  

(60) 
       

 

 
               

 ( )  

 

 Prostě podepřený okraj: 

      
           

       ( )  

(61) 
           

 

  
   

 

  
             

                
 ( )   

  
  ( )

 
  

 

 Okraj bez podepření: 

           

 

  
   

 

  
             

(

(62) 
                

 ( )   
  

  ( )

 
  

   

 

 
 

  
 ( )

  
 

  
  ( )

 
   

   ( )  
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4.4 Vykreslení grafu 

Po výpočtu vnitřních sil se objeví následující vyskakovací okno s názvem 

Vykreslení grafu, (Obr. 37). Program využije vytvořené obecné rovnice vnitřních sil a 

průhybu, které jsou popsány v kapitole 4.3 a vykreslí jednotlivé grafy.  

Vyskakovací okno je tvořeno třemi částmi: 

 První část je tvořena nákresem grafu a hodnotou podrobnosti vykreslování, která je 

popsána v kapitole 3.6. Uživatel zvolí pomocí rolovacího menu typ grafu pro 

zobrazení. Možnosti jsou: Průhyb desky w (Obr. 38), pootočení desky w’, radiální 

momenty mr (Obr. 39), tangenciální momenty mφ (Obr. 40), radiální posouvající 

síly qr (Obr. 41) nebo zadání uživatelem.  

 Druhá část tvoří zobrazení maximálních a minimálních hodnot. Při zvolení 

vykreslení grafu program najde maximální a minimální hodnotu, kterou pak v okně 

vykreslí. 

 Poslední část je určena pro export výsledků, který je popsán v kapitole 4.5. 

 

Obr. 37: Uživatelské rozhraní - zobrazení grafu průhybu w 
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Obr. 38: Graf radiálního momentů mr  

 

Obr. 39: Graf průběhu tangenciálních momentů mφ 

 

Obr. 40: Graf průběhu radiálních posouvajících sil qr 

4.5 Export výsledků 

Exportovat výsledky uchovává hodnoty a grafy ve formě s příponou .pdf. Export dat 

se provádí pomocí ikony export (Obr. 41), který je umístěn v okně vykreslování grafu 

(Obr. 37)Při aktivaci ikony se otevře další vyskakovací okno s názvem Export grafu 

(Obr 42). 

 

Obr. 41: Export dat 
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Obr. 42: Možnosti exportování dat 

 

4.6 Ilustrativní příklad výpočtu 

Po přečtení kapitoly 4.1 – 4.5 je uživatel seznámen s celým prostředím zadávání a 

vyhodnocování statické analýzy v předkládaném programu. Pro názornost je zde uvedena 

ukázka příkladu, který je zadán podle Tabulky 11. Ilustrativní postup je na zřetelný na 

Obr. 43 – 46. 

Ozn. Název Hodnota 

a Vnější poloměr desky 6 m 

b Vnitřní poloměr desky 1 m 

h Tloušťka desky 0,2 m 

µ Poissonův součinitel 0,2 

E Modul pružnosti 2,8.10
7
 MPa 

 Podepření vnějšího okraje Vetknutý 

 Podepření vnitřního okraje Prostě pod. 

 Vnitřní okraj zatížení 2 kN 

 Vnější okraj zatížení 6 kN 

Tabulka 11: Zadávací parametry příkladu 
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Obr. 43: Zadávání geometrie 

 

  

Obr. 44: Zadávání zatížení 
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Obr. 45: Výsledný průhyb v upraveném měřítku 

 

 

 

Obr. 46: Výsledné vnitřní síly 

 

4.7 Porovnání výsledků s programem Scia Engineer 

Pro ověření správnosti výsledků bylo provedeno porovnání výsledku níže 

uvedených příkladů s programem Scia Engineer.  
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4.7.1 Příklad č. 1 

První příklad je kruhová deska zadaná podle Tabulka 12. 

 

Ozn. Název Hodnota 

a Vnější poloměr desky [m] 7,0 

b Vnitřní poloměr desky - 

h Tloušťka desky [m] 0,2 

µ Poissonův součinitel [-] 0,2 

E Modul pružnosti [MPa] 2,86.107 

- Podepření vnějšího okraje Vetknutá 

- Podepření vnitřního okraje  

p1 Vnitřní okraj zatížení [kN/m
2
] 2 

p2 Vnější okraj zatížení [kN/m
2
] 2 

Tabulka 12: Zadání příkladu 1 – kruhová deska 

 

 

Obr. 47: Schéma Zadání příkladu kruhové desky v prostředí Matlab 
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Obr. 48: Výsledný průhyb příkladu kruhové desky v prostředí Matlab 

 

 

Obr. 49: Výsledný průběh radiálního ohybového momentů v prostředí Matlab 

 

 

Obr. 50:Výsledný průběh tangenciálního ohybového momentů v prostředí Matlab 
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Obr. 51: Výsledný průběh radiálních posouvajících sil v prostředí Matlab 

 

 

Obr. 52: Výsledný průhyb příkladu kruhové desky v prostředí Scia Engineer 

 

 

Obr. 53:Výsledný průběh radiálních momentů v prostředí Scia Engineer 

X
Y
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0.0
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-3.7

X
Y

Z

mr [kNm/m]

7.37

4.00

2.00

0.00

-2.00
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-8.00
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Obr. 54: Výsledný průběh tangenciálních momentů v prostředí Scia Engineer 

 

Obr. 55:Výsledný průběh radiálních posouvajících sil v prostředí Scia Engineer 

 

 

Název Matlab 
Scia 

Engineer 
Chyba 

Maximální průhyb [m] 3,78.10
-3 

3.73.10
-3

 0,047 

Maximální radiální moment 

[kNm/m] 

7,35 7,37 0,02 

Minimální radiální moment 

[kNm/m] 

-12,25 -12,73 0,48 

Maximální tangenciální 

moment [kNm/m] 

7,35 7,37 0,02 

Minimální tangenciální 

moment [kNm/m] 

-2,45 -3,06 0,61 

Maximální posouvající 

radiální síla [kN/m] 

7,0 8,77 1,77 

Minimální posouvající 

radiální síla [kN/m] 

0,1 -0,25 0,15 

Tabulka 13: Porovnání výsledků příkladu 1. 

  

X
Y

Z

mt [kNm/m]

7.37

6.00

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

-0.00

-1.00

-2.00

-3.06

X
Y

Z

qr [kN/m]

8.77

7.80

7.20

6.60

6.00

5.40

4.80

4.20

3.60

3.00

2.40

1.80

1.20

0.60

-0.25
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4.7.2 Příklad č. 2 

Druhý příklad je mezikruhová deska podle zadání Tabulka 14. 

 

Ozn. Název Hodnota 

a Vnější poloměr desky 7 m 

b Vnitřní poloměr desky 1 m 

h Tloušťka desky 0,3 m 

µ Poissonův součinitel 0,2 

E Modul pružnosti 2,86.107 MPa 

 Podepření vnějšího okraje Vetknutý. 

 Podepření vnitřního okraje Vetknutý. 

 Vnitřní okraj zatížení 2 kN 

 Vnější okraj zatížení 2 kN 

Tabulka 14: Zadání příkladu 2 pro porovnání výsledků 

 

 

Obr. 56: Zadání příkladu 2 v prostředí Matlab 
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Obr. 57: Výsledný průhyb příkladu mezikruhové desky v prostředí Matlab 

 

 

Obr. 58: Výsledný průběh radiálního ohybového momentů v prostředí Matlab 

 

 

Obr. 59: Výsledný průběh tangenciálního ohybového momentů v prostředí Matlab 
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Obr. 60: Výsledný průběh radiálních posouvajících sil v prostředí Matlab 

 

Obr. 61: Výsledný průhyb příkladu mezikruhové desky v prostředí Scia Engineer 

 

 

Obr. 62:Výsledný průběh radiálních momentů v prostředí Scia Engineer 
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Obr. 63: Výsledný průběh tangenciálních momentů v prostředí Scia Engineer 

 

 

Obr. 64:Výsledný průběh radiálních posouvajících sil v prostředí Scia Engineer 

 

Název Matlab 
Scia 

Engineer 
Chyba 

Maximální průhyb [m] 0,17
 

0,15 0,02 

Maximální radiální moment 

[kNm/m] 

2,5 2,1 0,4 

Minimální radiální moment 

[kNm/m] 

-7,11 -5,54 1,57 

Maximální tangenciální 

moment [kNm/m] 

0,3 0,55 0,25 

Minimální tangenciální 

moment [kNm/m] 

0,5 -0,93 1,43 

Maximální posouvající 

radiální síla [kN/m] 

6,01 5,33 0,68 

Minimální posouvající 

radiální síla [kN/m] 

9,1 -8,26 0,84 

Tabulka 15: Porovnání výsledků příkladu 1. 

X
Y

Z

mt [kNm/m]

0.55

0.40

0.30

0.20

0.10

0.00

-0.10

-0.20

-0.30

-0.40

-0.50

-0.60

-0.70

-0.80

-0.93

X
Y

Z

qr [kN/m]

5.33

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

-1.00

-2.00

-3.00

-4.00

-5.00

-6.00

-7.00

-8.26
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5 POSTUP VÝPOČTU VYSTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉ 

DESKY 

5.1 Zadání geometrie 

Prostřednictvím uživatele jsou zadány první údaje a to geometrie desky a 

materiálové charakteristiky. Zadání je totožné s výpočtem Statické analýzy popsané 

v kapitole 4.1. Jediným rozdílem je volba materiálu. Výpočet je proveden pro skutečnou 

konstrukci, proto materiálové charakteristiky jsou ztmaveny a jsou zadávaný později (Obr. 

65). 

 

Obr. 65: Zadávání geometrie při navrhováni ŽB 

5.2 Třída betonu a oceli 

Dalším rozdílem při návrhu železobetonu je vyskakující okno, které je rozděleno na 

tři části (Obr. 66) První řeší návrhové hodnoty betonu a oceli. V rolovacím menu je 

zvolená třída betonu podle normy ČSN EN 206-1 a třída oceli podle normy ČSN 43 0139. 

Hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 1 a Tabulka 2. Pokud uživatel požaduje úpravu 

součinitele spolehlivosti, může ji upravit podle kapitoly 3.10. V případě, že program 

neobsahuje materiál, který uživatel požaduje, může ho sám nadefinovat pomocí zaškrtnutí 

položky Vlastní zadání materiálu a zapnutím ikony s názvem Zadat. Objeví se 

vyskakovací okno s názvem Materiál (Obr. 67), kde zadají požadované údaje. Další část 
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okna obsahuje nákres konstrukce, která byla zadána v předchozím uživatelském okně. 

Poslední částí je volba vlivu prostředí a třída konstrukce podle normy ČSN EN 1992-1-1 

popsané v kapitole 2.8.1. Pro jednodušší zadávání je možnost zvolit vliv prostředí pomocí 

nápovědy. Zaškrtnutím položky s názvem Zadání pomocí nápovědy a zvolení tlačítka 

Zadat se zobrazí nové okno Vliv prostředí (Obr. 68). 

 

Obr. 66: Zadávání třídy betonu a oceli 

 

Obr. 67: Definování vlastního materiálu 
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Obr. 68: Zadání stupně vlivu prostředí a konstrukce pomocí nápovědy 

V levé půlce uživatel vybere z rolovacího menu typ koroze a popis prostředí, 

kterému bude konstrukce odolávat. Program nabídne automaticky příklad takového 

prostředí. Údaje jsou naprogramované podle Tabulka 7. V druhé půlce je vyhodnocení 

třídy konstrukce. Zaškrtáváním jednotlivých položek zvolíme třídu konstrukce podle 

Tabulka 8 (Obr. 68). 

5.3 Zatížení na desce 

Geometrie desky a materiálové charakteristiky jsou zadány. Zobrazí se další 

vyskakovací okno s názvem Zatížení (Obr. 69). Zatížení desky je v souladu s normou ČSN 

EN 1991-1-1, která byla popsána v kapitole 2.4. Zatížení se skládá ze stálého a užitného 

zatížení. Stálé zatížení je sestaveno z vlastní tíhy desky a pomocné tabulky, do které 

uživatel zapíše jednotlivé vrstvy konstrukce, jejich tloušťku a objemovou (plošnou) tíhu. 

Součet stálého zatížení gk je vynásoben součinitelem zatížení γG, které lze upravit 

podle kapitoly 3.10. Užitné zatížení se zadává buď jednou hodnotou vynásobenou 

součinitelem γQ, nebo pomocí nápovědy podle kapitoly 2.8. Nápověda obsahuje výběr 

kategorií podle normy ČSN EN 1991-1-1 a příklad pro jednoduchý výběr (Obr. 70). 

Zadané hodnoty vykreslí nákres, který zobrazuje typy zatížení (Obr. 69). 
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Obr. 69: Zadání zatížení na ŽB desce 

 

Obr. 70: Zadávání užitného zatížení pomocí nápovědy 

5.4 Vykreslení grafu 

Vykreslení je totožné s výpočtem Statické analýzy, které bylo popsané v kapitole 4.4 

(Obr. 37). Jediným rozdílem je možnost pokračování ve výpočtu, kdy se zpřístupní ikona 

Další, která otevře další zadávající okno. 
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5.5 Návrh výztuže 

Další postup v programu je zaměřen na navržení výztuže a dodržení všech zásad 

vyztužovaní. Program vyhodnotí vnitřní síly a navrhne další postup. Na výběr jsou dvě 

možnosti. První: vnitřní momentové síly působí jen kladně nebo záporně. Návrh bude 

proveden jen k jednomu okraji průřezu (spodní nebo horní). V opačném případě bude 

navržena výztuž na obou okrajích. V následovném postupu bude vysvětlen návrh jednoho 

okraje, protože navrhování druhého okraje je totožné pouze s jinými hodnotami. 

5.5.1 Návrh průměru a krycí vrstvy výztuže  

Uživatel zvolí průměr radiální a tangenciální výztuže. Možnost z výběru jsou běžně 

používané průměry pro betonové desky podle normy ČSN EN 10080 [11]. V případě 

použití speciálního průměru, který nabídka neobsahuje, zvolí uživatel možnost vlastního 

zadání. Uživatelské okno obsahuje dva řezy, pro zobrazení výztuže (Obr. 72). 

 

Obr. 71: Návrh průměru a krytí výztuže 
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Obr. 72: Zadání vlastního průměru 

Krytí výztuže je rozděleno na radiální a tangenciální. Program navrhne minimální 

krycí vrstvu zcela automaticky, vybírá ze tří hodnot a zvolenou hodnotu zbarví modře. 

Uživatel do procesu nemůže zasahovat, jelikož musí být dodrženy všechny podmínky dle 

normy ČSN EN 1992-1-1 popsané v kapitole 2.8.1. Jedinou hodnotu, kterou může ovlivnit, 

je zvýšit nominální hodnotu cnom. Vyztužení desky je provedeno ve dvou směrech, kde 

tangenciální výztuž je uložená na radiální. Výsledná krycí vrstva musí být dělitelná 5, 

protože jiné podložky pod výztuž se nevyrábí. 

Program vyhodnocuje navrhované krycí vrstvy: 

            (                   )  

(54) 
                       )  

kde cnom,1   krycí vrstva radiální výztuže podle kapitoly 2.8.1, 

cnom,2   krycí vrstva tangenciální výztuže podle kapitoly 2.8.1, 

cnom,rad  krycí vrstva radiální výztuže zohledněné na vyztužení 

ve dvou směrech, 

cnom,rad  krycí vrstva tangenciální výztuže zohledněné na vyztužení 

ve dvou směrech. 

5.5.2 Vzdálenost výztuže 

Poslední hodnotou návrhu je vzdálenost výztuže s. Hodnoty potřebné k výpočtu 

jsou: účinná výška průřezu d, minimální plocha průřezu As,req a návrhová vzdálenost 

výztuže ss,req. Výpočet je popsán v kapitole 2.8.2. Konečná hodnota je zaokrouhlena a 

navržena automaticky (Obr. 73). Uživatel tuto hodnotu může změnit pomocí funkce 

obsažené v programu s názvem Úprava automaticky zadaných hodnot (Kapitola 3.10). 
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Obr. 73: Posuzování navržené výztuže 

 

5.5.3 Posouzení na mezní stav únosnosti 

Posouzení se provádí pomocí vypočtené skutečné vzdálenosti výztuže. Do 

vyhodnocení vstupuje návrhový moment odolnosti konstrukce mR, který je popsán 

v kapitole 2.8.3 a návrhových momentů mEd od zatížení, které bylo vypočteno v kapitole 

5.4. Je-li dodržena podmínka (40), návrh vyhovuje a rozsvítí se zelené políčko s nápisem 

Vyhovuje (Obr. 73). V opačném případě se zobrazí červené políčko s nápisem Nevyhovuje 

(Obr. 62). 

 

Obr. 74: Návrh nevyhovuje 
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5.5.4 Dodržení konstrukčních zásad 

Konstrukční zásady jsou popsány v kapitole 2.9. Všechny podmínky byly 

naprogramované do výpočtu a uživatel má nad nimi přehled v pravé části okna programu 

při posuzování výztuže na MSÚ (Obr. 73). Posouzení je jednoduše graficky znázorněno 

barevným políčkem u příslušné podmínky. Zelená barva signalizuje splněnou podmínku a 

nevyhovující podmínka svítí červeně (Obr. 75). Pokud si uživatel neví rady, jak postupovat 

v případě neúspěchu podmínky, stiskne ikonu Nápověda a vyskočí okno s možností, jak 

upravit návrh, aby podmínka byla splněna. 

 

Obr. 75: Grafické zobrazení konstrukčních zásad 
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ZÁVĚR 

Vytvořený program umí vypočítat statickou analýzou vnitřní síly a průhyb kruhových a 

mezikruhových desek a následně provést návrh výztuže. Snahou vytvořeného programu 

bylo docílit maximální automatizaci návrhu a omezit chybové zadání lidským faktorem. 

Automatické kontroly nedovolí jiného než správného zadání podle norem ČSN EN 1990, 

ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN 10080 a ČSN EN 1991-1-1 pro navrhování železobetonových 

desek. Program je jednoduchý na použití, intuitivní a praktický k užívání. Bylo docíleno 

možnosti zadat jakoukoliv geometrii a různá spojitá zatížení s širší nabídky. 

Hlavním přínosem bakalářské práce je možnost použití programu na návrh 

železobetonové desky a možnosti použití programu i pro uživatele, který nemá dostatečné 

znalosti pro návrh takové konstrukce. Touto vlastností je navržený program schopen stát se 

pomocníkem při navrhování skutečných konstrukcí. 

Budoucí vývoj programu by mohl spočívat v oddělení aplikace od prostředí Matlab. 

Důvodem by byla možnost použití programu na počítači bez nainstalovaného programu 

Matlab. 
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