
BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Anton Jan  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5600 
L2 5200 

L3 6400 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Benková Dominika  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 7000 
L2 5800 

L3 4800 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Dedek Jakub  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C12/15  
• stupeň vlivu prostředí X0 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4100 
L2 6500 

L3 5100 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Duží Kristýna  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí X0 
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5800 
L2 4200 

L3 5200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Frkal Jakub  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3200 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí XC1 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4100 
L2 6100 

L3 6200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Gancarčíková Dominika  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC1 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4500 
L2 6800 

L3 6500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Golková Adéla  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2250 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4900 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC3 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4900 
L2 5000 

L3 4500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Gomola Matěj  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC3 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6600 
L2 4400 

L3 4500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Gorylová Vladěna  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2250 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4400 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí X0 
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5400 
L2 5300 

L3 7000 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Guňková Michaela  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2200 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4100 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4500 
L2 6300 

L3 6700 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Jančová Dominika  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC1 
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5800 
L2 4300 

L3 4300 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Kapustová Dominika  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC3 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6800 
L2 5100 

L3 5500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Klimeš Vojtěch  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2200 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí X0 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5000 
L2 5900 

L3 6000 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Kolorzová Petra  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3300 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C12/15  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4400 
L2 5500 

L3 4800 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Ksiažek Petr  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2250 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3200 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC3 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5200 
L2 6400 

L3 6400 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Kyjanica Tomáš  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2150 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3700 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6200 
L2 4200 

L3 5000 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Lisý Martin  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2150 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3400 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí X0 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4200 
L2 5900 

L3 5700 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Mahdiar Adam  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC2 
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4900 
L2 6400 

L3 6500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM - DESKA 

 
Mach Radim  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2200 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4100 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC1 
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.   

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6800 
L2 6400 

L3 4300 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Malý Benedikt  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4400 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4200 
L2 6000 

L3 4600 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Matějíček Denis  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2500 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C12/15  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6900 
L2 5200 

L3 5600 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Moravec Dávid  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4200 
L2 5600 

L3 4900 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Neuwirthová Barbora  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5400 
L2 5400 

L3 6800 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Ochman Pavel  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4700 
L2 5000 

L3 5600 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Pastorková Eva  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4300 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C12/15  
• stupeň vlivu prostředí X0  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5400 
L2 4100 

L3 6200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Pavlíková Klára, Bc.  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4400 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC3  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6900 
L2 6400 

L3 5000 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Pospíšil Ladislav  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3800 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6200 
L2 4200 

L3 6100 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Raková Lenka  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4700 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5600 
L2 5900 

L3 4100 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Sikora Václav  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4300 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4400 
L2 5400 

L3 5200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Suchánková Helena  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4300 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí X0  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 7000 
L2 4900 

L3 4900 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Šimková Hana  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3400 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6200 
L2 6400 

L3 4200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Šlancarová Jana  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3700 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C12/15  
• stupeň vlivu prostředí XC3  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6000 
L2 4200 

L3 6400 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Šlopková Barbora  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2350 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3800 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6000 
L2 5400 

L3 6500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Šnajdr Radek  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2250 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3700 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6100 
L2 5600 

L3 6300 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Urbánková Helena  

Po 9:00 - 10:30    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3700 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí X0  
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 27. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5200 
L2 7000 

L3 6800 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Valčíková Martina  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 60 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC3  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6000 
L2 6900 

L3 4200 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Valenta Jan  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4900 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí X0  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5800 
L2 6800 

L3 5500 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Wodáková Martina  

Čt 13:15 - 14:45    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2450 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3500 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C25/30  
• stupeň vlivu prostředí XC2  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 6800 
L2 6000 

L3 4900 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Wolný Josef  

Čt 10:45 - 12:15    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 80 mm, objemová hmotnost 2200 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4600 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC1  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5300 
L2 4700 

L3 5300 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Jméno:  

Skupina:    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 70 mm, objemová hmotnost 2400 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3100 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C16/20  
• stupeň vlivu prostředí XC3  
• konstrukční třída S4 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4400 
L2 5100 

L3 5900 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Jméno:  

Skupina:    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 50 mm, objemová hmotnost 2500 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 3000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí XC3  
• konstrukční třída S3 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D. 

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 5900 
L2 6000 

L3 5600 



BETONOVÉ A ZDĚNÉ KONSTRUKCE 
2. PROGRAM – SPOJITÁ DESKA 

 
Jméno:  

Skupina:    

Zadání 

Navrhněte a posuďte výztuž spojité desky (viz schéma půdorysu). Deska je tvořena čtyřmi poli 
a je podepřená nebo vetknutá po celém svém obvodě. Navrhněte tloušťku desky, vypočítejte 
zatížení desky a rozdělte zatížení do dvou směrů na každé části desky. Výpočet vnitřních sil 
proveďte zjednodušeným způsobem („ručně“) nebo pomocí metody náhradních (spojitých) 
nosníků. Uvažujte zatěžovací stavy. 

Zatížení na konstrukci 

• vlastní tíha ŽB desky (tloušťku desky si zvolte)  
• stálé zatížení konstrukce: podlaha (tl. 40 mm, objemová hmotnost 2300 kg∙m-3) 
• užitné zatížení konstrukce: 4000 N∙m-2 

Ostatní údaje       

• ocel B420B  
• beton C20/25  
• stupeň vlivu prostředí X0  
• konstrukční třída S5 

Poznámky 

• výpočty (uvádějte obecné vzorce i jejich číselné vyjádření a u výsledků dopište správné 
jednotky) i výkresy odevzdejte ručně přepsané; výjimkou mohou být srozumitelné 
výstupy vnitřních sil z vhodného softwaru 

• dodržujte prosím úpravu statického výpočtu (úzký levý sloupec pro případné obrázky, 
širší pravý sloupec pro vlastní výpočty)  

• práci si můžete zjednodušit: z konstrukčních zásad ověřte pouze max. vzdálenost prutů 
výztuže; výkres výztuže taktéž zjednodušte 

Schéma půdorysu        Rozměry desky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Datum odevzdání: 30. 03. 2017 
 Vedoucí cvičení: Ing. Lucie Mynarzová, Ph.D.  

Půdorysné 
rozměry 

[mm] 

L1 4600 
L2 5200 

L3 4800 


