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ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM 

ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové 
monolitické konstrukce obchodního domu – rámu. Respektivě návrhem a posouzením 
jednotlivých nosných prvků tohoto rámu na mezní stavy únosnosti. Jedná se o příčel 
rámu R1, sloup S1, základovou patku P1 a stropní desku D1 nad prvním patrem této 
budovy. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

obchodní dům, železobetonový rám, nosná konstrukce, mezní stav únosnosti, zatížení, 

zatěžovací stavy, vnitřní síly, dimenzování, rámová příčel, sloup, základová patka, 

stropní deska, posouzení na ohyb, posouzení na smyk, protlačení, vzpěr, výkres tvaru, 

výkres výztuže 

ABSTRACT 

The bachelor’s thesis describes the design and assessment of the load-bearing part 
of the reinforced concrete structure of the department store – the frame. Respectively 
design and assessment of individual structural elements of the this frame at ultimate 
limit states. This is a rung frame R1, column S1, footings P1 and floor plate D1 above the 
first floor of this building. 

KEYWORDS 

department store, reinforced concrete frame structure, ultimate limit state, loads, load 
cases, internal forces, dimensioning, rung frame, columns, footings, floor slab, bending 
assessment, assessment of the shear, punching shear, buckling,  drawing documentation 
of shape, drawing documentation of reinforcement 



 
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFICKÁ CITACE 

DUDA, Tomáš. Železobetonový monolitický rám. Brno, 2012. 13 s., 149 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných 

konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Jan Koláček. 



 
ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně, a že jsem uvedl všechny 

použité informační zdroje.  

 

 

 

V Brně dne 16. května 2012 …….……..…………………………………………. 

     Jméno a příjmení 



 

 

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji vedoucímu bakalářské práce, panu Ing. Janu Koláčkovi, za poskytnutou pomoc při 

vypracování bakalářské práce a za čas strávený nad konzultacemi této práce. Také 

děkuji svým rodičům za soustavnou podporu během celého studia. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM  

 

OBSAH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

A Textová část  
B Přílohy textové části 

B1  Použité podklady 
B2 Statický výpočet 

B2.1  Statický výpočet - přílohy 
B3 Výkresová dokumentace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

  

  

  

  

  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 

  

  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 

  

  

 

 

 

 

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM 
REINFORCED CONCRETE FRAME CONSTRUCTION 

 

A) TEXTOVÁ ČÁST – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
 
BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

 
AUTOR PRÁCE                   TOMÁŠ DUDA  
AUTHOR 

 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JAN KOLÁČEK 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2012      



 

 

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 
1. ÚVOD ........................................................................................................................................................... 11 

2. POPIS OBJEKTU ...................................................................................................................................... 11 

3. POUŽITÉ MATERIÁLY ......................................................................................................................... 11 

4. ZATÍŽENÍ ................................................................................................................................................... 12 

5. KOMBINACE ............................................................................................................................................. 12 

6. ZÁKLADOVÉ POMĚRY ......................................................................................................................... 13 

7. NAVRŽENÉ PRVKY ŽB MONOLITICKÉHO RÁMU ................................................................... 13 

8. ZÁVĚR ......................................................................................................................................................... 14 

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ, LITERATURY .......................................................................... 14 

10. SEZNAM PŘÍLOH TEXTOVÉ ČÁSTI ................................................................................................ 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ RÁM – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

1. ÚVOD 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové 

monolitické konstrukce obchodního domu – rámu, resp. návrhem a posouzením 

jednotlivých nosných prvků tohoto rámu na mezní stavy únosnosti. Jedná se o příčel 

rámu R1, sloup S1, základovou patku P1 a stropní desku D1 nad prvním patrem této 

budovy. Návrh a dimenzování jednotlivých prvků je uvedeno v příloze B2 – Statický 

výpočet. Výkresová dokumentace k dimenzování je zpracována v příloze B3 – Výkresová 

dokumentace. 

2. POPIS OBJEKTU 

Řešená stavba se nachází na předměstí Ostravy v nepříliš zastavěné lokalitě. Jedná se 

o sedmipodlažní objekt obchodního domu o půdorysném rozměru 42,6 x 18,9 m. 

Výšková kóta hřebene nad úrovní upraveného terénu je +21,300 m. Střecha je pultová 

lemovaná atikou. Obvodový plášť tvoří prosklená fasáda. 

 

Konstrukčním systémem je železobetonový monolitický skelet se ztužujícím jádrem. 

Hlavní nosné části konstrukce jsou železobetonové monolitické rámy orientované 

příčným směrem. Styčníky jsou uvažovány jako tuhé. Tyto rámy tvoří čtvercové sloupy o 

hraně 600 mm spojené příčlemi výšky 600 mm a šířky 300 mm (viz. B2 – Statický 

výpočet, kapitola 2). Osové vzdálenosti sloupu v obou směrech jsou 6 m. Posuzovaný 

rám je označen číslicí 2 ve výkresu tvaru (viz. B3 – Výkresová dokumentace, výkres č. 

02). Bakalářská práce řeší posouzení příčle R1 tohoto rámu, sloupu S1 v 1.NP objektu, 

patky P1 pod tímto sloupem a stropní desky D1 nad prvním patrem budovy. Základová 

spára je navržena v hloubce 1,500 m pod úrovní upraveného terénu (viz. B2 – Statický 

výpočet, kapitola 6). Stropní deska je řešena jako spojitý nosník o 7 polích se stejným 

rozpětím 6 m pro každé pole. Jako podpory desky jsou uvažovány jednotlivé příčle rámů. 

Šířka desky je 200 mm (viz. B2 – Statický výpočet, kapitola 2).  

 

3. POUŽITÉ MATERIÁLY 

Navrhovaná nosná monolitická konstrukce objektu včetně základů je navržena 

z betonu C25/30 s předepsaným stupněm konzistence čerstvého betonu S2.  Jako výztuž 

do betonu je použito betonářské oceli B500B. 

 

Beton C25/30 

Charakteristická pevnost betonu v tlaku:   fck= 25 MPa 

Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu:   γc = 1,50 

Návrhová pevnost betonu v tlaku:  

 

 

Charakteristická průměrná pevnost betonu v tahu: fctm= 2,6 MPa 
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Charakteristická pevnost betonu v tahu (5% kvantil): fctk;0,05= 1,8 MPa 

Návrhová pevnost betonu v tahu (5% kvantil): 

      ,    
      ,  
  

   
1,8

1,50
   1,2     

Mezní poměrné přetvoření betonu:   εcu3= 0,0035 

Rozměr největšího zrna kameniva:   dg < 32 mm  

 

Ocel B500B 

Charakteristická mez kluzu oceli:    fyk= 500 MPa 

Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu:   γs = 1,15 

Návrhová mez kluzu oceli:  

     
   

  
   

500

1,15
   434,783     

Návrhová hodnota modulu pružnosti oceli:   Es= 200 GPa 

 

4. ZATÍŽENÍ 

Zatížení působící na objekt rozdělíme na 3 druhy – stálé, proměnné a užitné. Zatížení 

stálé je způsobeno vlastní tíhou posuzovaných prvků, tíhou konstrukce podlahy, střechy, 

atiky, zavěšené fasády. Stálé zatížení je definované 2 zatěžovacími stavy (viz. B2 – 

statický výpočet, kapitola 3). Zatížení proměnné je způsobenou užitným zatížením. Pro 

obchodní domy dle [3] ČSN EN 1991-1-1 je hodnota užitného zatížení qk = 5 kN/m2. 

Proměnné zatížení je rozděleno do 3 zatěžovacích stavů (plné, šach 1, šach 2). 

Klimatické zatížení je způsobeno zatížením od sněhu a větru. Jelikož se posuzovaný 

objekt nachází v lokalitě Ostravy, resp. na jejím předměstí, spadá do II. sněhové i větrové 

oblasti s kategorií terénu III dle [4] ČSN EN 1991-1-3 a [5] ČSN EN 1991-1-4. Zatížení 

sněhem je rozděleno na 4 zatěžovací stavy (plné, šach 1, šach 2, šach 3), zatížení větrem 

na 2 zatěžovací stavy – zatížení větrem zleva a zprava. Zobrazení jednotlivých zatížení a 

jejich stavů je obsaženo v příloze B2.1 – Statický výpočet - přílohy této bakalářské práce. 

 

5. KOMBINACE 

Kombinace pro mezní stavy únosnosti se navrhují tak, aby vybrané rozhodující 

zatěžovací stavy vytvořili co nejnepříznivější účinky zatížení na posuzovaný prvek 

v konstrukci. K zjištění této rozhodující kombinace zatěžovacích stavů použijeme 

kombinační rovnice 6.10a a 6.10b dle ČSN EN 1990. Méně příznivá kombinace je 

rozhodující: 
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Dílčí součinitele zatížení pro MSÚ 

 

 

 

 

Doporučené hodnoty součinitele   pro kombinace zatížení pro pozemní stavby 

Kategorie budovy D - obchodní plochy:     0,7  

Zatížení sněhem:        0,5 

Zatížení větrem:        0,6 

 

Lineární kombinace provedeny programem SCIA ENGINEER 2011 - studentská verze [8]. 

Grafické zobrazení jednotlivých kombinací se nachází v příloze B2.1 této bakalářské 

práce. 

 

6. ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

Základové poměry pod celou budovou jsou jednoduché. Hladina podzemní vody 

neovlivňuje stabilitu konstrukce, mocnost vrstev je přibližně stejná. Pod celým objektem 

se nachází zemina s označením G1 GW – štěrk dobře zrněný.  

 

7. NAVRŽENÉ PRVKY ŽB MONOLITICKÉHO RÁMU 

Návrhy, dimenzování a posuzování jednotlivých prvků rámu jsou obsaženy v příloze 

B2 – Statický výpočet této bakalářské práce. K bakalářské práci je vypracována 

výkresová dokumentace (příloha B3 – Výkresová dokumentace). 

 

Příčel R1 – rozměr 300/600, beton C25/30, ocel B500B, krytí třmínků při horním okraji 

36 mm, při dolním a bočním okraji 30 mm 

Výztuž při dolním okraji 3 ks Ф20, výztuž při horním okraji 5 ks Ф20, třmínky Ф8 mm. 

 

Sloup S1 – rozměr 600/600, beton C25/30, ocel B500B, krytí 30 mm 

Výztuž 6 ks Ф16, třmínky Ф6 mm. 

 

Patka P1 – půdorysný rozměr 2500/2500, beton C25/30, ocel B500B, krytí 40 mm 

Výztuž 15 ks Ф16 v obou směrech. 

 

Deska D1 – půdorysný rozměr 42600/18900, beton C25/30, ocel B500B, krytí 30 mm 

Výztuž při dolním okraji Ф14/150 a Ф14/220, výztuž při horním okraji Ф14/90 a 

Ф14/115.  
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8. ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo komplexně navrhnout a posoudit vícepodlažní 

objekt (ŽB monolitický skelet) obchodního domu v Ostravě. Jako statický model tohoto 

objektu byl zvolen železobetonový monolitický rám. Jednotlivé části rámu, zmíněné již 

v úvodu textové části, byly navrženy na mezní stavy únosnosti. Postup návrhu a 

dimenzování těchto částí obsahuje příloha textové části B2 této bakalářské práce. 

Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí programu SCIA ENGINEER 2011 – studentská 

verze. Schémata jednotlivých zatěžovacích stavů a k nim přiřazené vykreslení vnitřních 

sil lze nalézt v příloze textové části B2.1 této bakalářské práce. Posouzení bylo 

provedeno dle platných evropských norem vypsaných v seznamu použité literatury níže. 

Bakalářská práce obsahuje i vypracovanou výkresovou dokumentaci (příloha textové 

části B3 této bakalářské práce). 
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