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1. Všeobecně 

1.1. Úkol zadaný objednatelem 

 Úkolem, který stanovil objednatel LIABET s.r.o., 330 21 Plzeň Valcha – Sulkov, IČO: 25 

236 067, DIČ: CZ 25 236 067 (konzultace zadání: Jan Štýs, e-mail: jstys@liabet.cz, mob: 724 

073 694), bylo vypracování statického řešení spřažené stropní konstrukce LiaBet v. 2011 ze 

stropních nosníků Liabet TT/SN a stropních betonových tvarovek SVB-20, event.  stropních 

keramzitových tvarovek SVK-20 podle evropských norem (Eurokódů) převzatých do systému 

českých norem.  

 

1.2. Použité normy  

Pro vypracování byly použity zejména tyto normy: 

[1] ČSN EN 1990 (73 0002): 2004 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  

[2] ČSN EN 1991-1-1 (73 0035): 2004 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb  

[3] ČSN EN 1992-1-1 (73 1201): 2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[4] ČSN EN 1992-1-2 (73 1201): 2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 

1-2: Navrhování na účinky požáru 

[5] ČSN EN 15037-1 (72 3414): 2009 Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a 

vložek-Část 1: Trámy 

[6] ČSN EN 1993-1-1 (73 1401): 2006 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 

1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 

2. Konstrukční údaje 

2.1. Základní konstrukční charakteristiky  

  Spřažená stropní konstrukce LiaBet v. 2011 je navržena podle  ČSN EN 15037-1 (72 

3414): 2009 Betonové prefabrikáty – Stropní konstrukce z trámů a vložek-Část 1: Trámy [5] a 

podle ČSN EN 1992-1-1 (73 1201): 2006 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - 

Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [3].  

  Je vytvořena ze stropních nosníků LiaBet TT/SN a betonových stropních tvarovek 

SVB-20 (hmotnost 24 kg/ks) nebo, pokud s ohledem na hmotnost nelze betonové tvarovky 

použít, keramzitových SVK-20 (hmotnost 15 kg/ks).  

  Stropní nosníky Liabet TT/SN v. 2011 mají výšku 205 mm a jsou tvořeny betonovou 

přírubou z betonu C25/30 šířky 130 mm a výšky 40 mm s příhradovou prostorovou výztuží 

z oceli B500A šířky 100 mm a výšky 190 mm. Horní prut příhrady je ϕ8 a diagonální výztuž 

příhrady je ϕ6. Výztuž nosníků zabetonovanou v keramicko-betonové přírubě tvoří dva pruty 

ϕ8 až 12 mm svařované příhradové výztuže případně doplněné o max. dva vložené pruty ϕ12 

z oceli B500A nebo B500B. 
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Osová vzdálenost stropních nosníků je 630 mm. Uložení nosníků v koordinačním 

rozměru musí být nejméně 125 mm (skutečný rozměr min. 115 mm).

Tloušťka spřažené stropní konstrukce se stropními tvarovkami výšky 200 mm je 250 

mm nebo 270 mm. Třída betonu monolitické části je předepsána v souladu s platnými nor-

mami pro navrhování C20/25. Monolitická deska nad stropními tvarovkami tloušťky 50 mm 

nebo 70 být ve směru kolmém k nosníkům vyztužena pruty B500A ϕ4 po 150 mm.

V nadpodporových oblastech má být horní výztuž stropu dimenzována na 0,15-ti ná-

sobek ohybového momentu v poli, čemuž odpovídá výztuž B500A ϕ4 po 150 mm (Ast = 83,8 

mm
2
/m) až ϕ5 po 125 mm (Ast = 157,1 mm

2
/m). Výztužné pruty desky musí zakotveny za 

lícem zdiva min. 150 mm v obou dvou směrech. Délka přesahu prutů průměru ϕ4 (ϕ5) musí 

být min. 210 (260) mm.

Pro splnění požadavků na výztuž kolmo k nosníkům a na výztuž ve směrů nosníků se 

doporučuje vyztužit desku základní výztuží tvořenou svařovanými sítěmi KARI ϕ4-150/ϕ4-

150 (Ast = 83,8 mm
2
/m), která se v případech, kdy je to podle výpočtu nutné, nad podporami 

doplní samostatnými pruty ve směru nosníků, jak vyplývá z dosavadního montážním návodu, 

délky 1/6 světlého rozpětí.

Doplněním výztuže z oceli B500A k základní síti:

- 1ϕ5 po 645 mm vznikne vyztužení s plochou Ast = 114,2 mm
2
/m, což nahradí ϕ4

po 125 mm Ast = 100,5 mm
2
/m,

- 1ϕ6 po 645 mm vznikne vyztužení s plochou Ast = 127,6 mm
2
/m, což nahradí ϕ4

po 100 mm Ast = 125,7 mm
2
/m,

- 2ϕ6 po 645 mm vznikne vyztužení s plochou Ast = 171,4 mm
2
/m, což nahradí ϕ5

po 125 mm Ast = 157,1 mm
2
/m,

Vložené pruty ϕ5 (ϕ6) pro dovyztužení základní sítě je nutno u krajních podpor zakot-

vit min. 170 (230) mm za lícem podpory.

 

2.2. Montážní stav 

  Vzdálenost montážních podpěr nesmí být větší než 1,800 m, přičemž mají být osy 

montážních podpěr v místech spodních styčníků příhradové výztuže nosníků.  

  Montážní stav je ověřen statickými výpočty příhradového nosníku před zabytím pev-

nosti betonu s uplatněním ČSN EN 1993-1-1 (73 1401): 2006 Eurokód 3: Navrhování ocelo-

vých konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby [6] na zatížení 

vlastní tíhou pro výšku stropu 250 mm a 270 mm) a montážním zatížením 1,00 kN/m
2
 (Přílo-

ha P1 a P2).   

  Montážní podpěry mohou být odstraněny nejdříve po 28 dnech. Je však vždy nutné, 

aby bylo přezkoušeno alespoň jednoduchými (např. tvrdoměrnými) metodami, že beton nabyl 

požadovaných materiálových charakteristik.  

 

2.3.  Přílohy 

Příloha P1 – Ověření montážního stavu stropu výšky 250 mm  

Příloha P2 – Ověření montážního stavu stropu výšky 270 mm  


