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PRACOVNÍ LIST – VÝPOČ
 
Zadání: Určete tvar ohybové čáry pro danou konstrukci. Obrázek znázor
domě. Stropní deska je jednostrann
přechodu do venkovního prostoru je vy
přenáší ohybové momenty a posouvající síly
čáry pro dva zatěžovací stavy a)návrhov
byl 610 mm na m2. Youngův modul pružnosti pro beton 
Pro výpočet uvažujte zjednodušený 
 
                                                                                               
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                                                                                
                                                                                                 
                                                                                                
 
 
 
 
 
 
a) Spočtěte a vykreslete ohybovou 
mezní stav použitelnosti. Uvažujte následující zatížení:
 
 
 
 
 
 
 
b) Spočtěte a vykreslete ohybovou 
(odpovídá stavu při povodni 1997
vody z terasy). 
 
 
 
 
 
 
 
c) Porovnejte hodnotu průhybu na volném konci konzoly pro oba zat
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nvestujeme do vaší budoucnosti  

VÝPOČET PRŮHYBŮ NA JEDNODUCHÝCH KONSTRUKCÍCH

ové čáry pro danou konstrukci. Obrázek znázorňuje stropní desku 
ní deska je jednostranně pnutá, na jejím převislém konci je venkovní

echodu do venkovního prostoru je vyřešen tepelný most pomocí tepelně izolač
enáší ohybové momenty a posouvající síly. Došlo k ucpání odpadu na terase. Vykreslete tvar ohybové 

návrhové zatížení a b) pro zatížení po přívalovém dešti
ův modul pružnosti pro beton E = 20000 MPa 

et uvažujte zjednodušený výpočet pro pruh šířky 1m. 

                                                                                                
                                                                                               Zjednodušený řez stropní deskou tl. 25 cm

                                                                                                Statické schéma nosníku ší
                                                                                                  
                                                                                                 

te a vykreslete ohybovou čáru pro návrhové zatížení (vl. tíha + užitné zatížení
važujte následující zatížení: 

ohybovou čáru pro stav po přívalových deštích – pětidenní úhrn
i povodni 1997). Voda, která neodtéká, zůstala na terase (zatížení vlastní tíhou + tíha 

hybu na volném konci konzoly pro oba zatěžovací stavy. 
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 NA JEDNODUCHÝCH KONSTRUKCÍCH  

ňuje stropní desku v obytném 
venkovní terasa. V místě 

ě izolačního nosníku, který 
Vykreslete tvar ohybové 

ívalovém dešti, kdy úhrn srážek 

ez stropní deskou tl. 25 cm 

Statické schéma nosníku šířky 1m 

vl. tíha + užitné zatížení) - návrh na 

ětidenní úhrn 610 mm na m2 
(zatížení vlastní tíhou + tíha 

žovací stavy.  

0.25m 
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