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1 ÚVOD 

Bakalářské práce se zabývá návrhem a posouzením stropních železobetonových konstrukcí. 

V první části statického výpočtu je řešena stropní deska se ztužujícím obvodovým žebrem dle 

mezních stavů únosnosti a použitelnosti. Celkem jsou navrhovány a posuzovány tři monolitické 

konstrukce. Statické výpočty jsou prováděny ručně zjednodušenou metodou, následně byly 

výsledky ověřeny pomocí výpočetního softwaru SCIA Engineer 2018.1. Výsledná práce je 

výkresová dokumentace daných prvků.  

2 ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

V základové spáře se nachází třída zeminy F4 – jíl písčitý, tuhá konzistence. Tabulková únosnost 

zeminy je 150 kPa. Hladina pozemních vod nijak neovlivňuje základové poměry.  

3 POPIS OBJETKU 

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům, který je navržen jako jednopodlažní s obytným 

podkrovím, objekt je nepodsklepený. Půdorysný tvar domu je obdélníkový, se zadní přilehlou 

částí. Objekt je zastřešený sedlovou střechou a výška domu je 7,2m. Objekt je založen na 

základových pasech z prostého betony C16/20, základové pasy budou šířky 550 mm, hloubka 

založení je navržena tak, aby ve všech místech byla dodržena minimální nezámrzná hloubka 

založení.  Základová deska bude provedena v tloušťce 150 mm. Svislé nosné konstrukce jsou 

z pórobetonových tvarovek Ytong tl. 375 mm. Nosná konstrukce stropu je tvořena monolitickou 

železobetonovou deskou.  
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4 POPIS ŘEŠENÉ ČÁSTI 

Statický výpočet řeší návrh a posouzení nových železobetonových stropních konstrukcí v 

přístavbě rodinného domu. Řešená část se nachází nad bazénem. Jednotlivé monolitické 

konstrukce jsou dále děleny pomocí jednoduché metody na samostatně řešené prvky. První 

řešenou částí je železobetonová deska jednostranně pnutá se ztužujícími obvodovými žebry, 

přecházející v atiku. V případě druhé monolitické konstrukce je řešena stropní železobetonová 

deska po obvodě podepřená s konzolou. Poslední řešenou částí je železobetonová deska uvnitř 

objektu. Tato část konstrukce slouží jako podesta u bazénu, která je vynášena obvodovým 

nosníkem. 
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5 POUŽITÉ MATERIÁLY 

Pro návrh železobetonových prvků byl použit beton třídy C25/30 a betonářská ocel B500B. 

Stupeň třídy prostředí je XC2/XC3 a životnost stanovena třídou S4. 

 

4.1. Beton C25/30       

 

  

 

4.2. Ocel B500B 
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6 POSTUP STATICKÉHO VÝPOČTU 

Při řešení jednotlivých částí přístavby je v první fázi statického výpočtu řešena idealizace 

konstrukce. Z výsledné geometrie je stanoveno statické schéma a dále je určeno stálé, proměnné 

(užitné, nahodilé) zatížení. Následně je stanoveno výsledné spojité zatížení, které působí svisle na 

řešené konstrukce. Zatížení, je vytvořeno za pomocí kombinací 6.10.a) a 6.10.b). První řešenou 

konstrukcí je železobetonová stropní deska tloušťky 150 mm vynášena obvodovými ztužujícími 

žebry obdélníkového průřezu, šířky 250 mm a výšky 250 mm. Původně navržený průřez je 

posuzován na MSÚ a MSP.  Průřez nevyhoví na mezní stav použitelnosti, a z toho důvodu je 

navržen nový průřez s šířkou 250 mm a výškou 500 mm. Po navržení všech obvodových 

železobetonových ztužujících žeber je posuzována železobetonová deska vynášena těmito žebry. 

Deska o tloušťce 150 mm vyhoví na MSÚ a MSP. Dále jsou třmínky posouzeny na odtržení vlivem 

zatížení od železobetonové desky. 

Druhá část řešené přístavby je po obvodě podepřená železobetonová stropní deska rozdělena na 

jednotlivé části, které jsou řešeny zjednodušenou metodou. Jedná se o řešenou konzolu 

vetknutou do překladu. Dále železobetonovou desku, která lícuje se stávající stavbou a z tohoto 

důvodu, je potřeba do stávajícího obvodového zdiva objektu vysekat kapsy pro uložení desky o 

rozměrech hloubky 150 mm a délky 500 mm. Pod uložením desky, zbytek konstrukce je řešen 

jako jednostranně pnutá železobetonová deska. 

Poslední částí řešeného statického výpočtu je železobetonová deska uvnitř objektu sloužící jako 

podesta k bazénu. Deska je vynášena nosníkem, který má primárně nést obvodovou konstrukci 

uloženou nad ním. 
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7 ZATÍŽENÍ 

V případě prvních dvou řešených částí přístavby je nahodilé zatížení tvořeno užitným klimatickým 

zatížením na části konstrukce.  Na třetí řešenou konstrukci je užitné zatížení tvořeno druhem 

provozu.

8 KOMBINACE 

Pro návrh konstrukce a ověření mezního stavu únosností byly vytvořen normově závislé 

kombinace, dle ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí.  

 

(6.10a) 

(6.10b) 
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