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Abstrakt  

 

Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové konstrukce obchodního 

domu. Prvky určené k návrhu jsou stropní deska, sloup a základová patka. Výpočet vnitřních sil je 

proveden v programu SCIA Engineer 17. Výsledky z programu jsou porovnány se 

zjednodušeným ručním výpočtem. Ke zjištění sedání patky byl použit program GEO 5. Součástí 

práce je i výkresová dokumentace. Konstrukce je navržena a posouzena dle ČSN EN 1992-1-1. 

 

Klíčová slova  

 

Obchodní dům, lokálně podepřená stropní deska, sloup, základová patka, vnitřní síly, 

kombinace, metoda součtových momentů, ohybové momenty, dimenzování, výztuž, beton, 

protlačení, sedání, výkresová dokumentace   

Abstract  

 

My bachelor thesis focuses on the design of selected parts of monolithic reinforced concrete 

structures of a department store. Elements for design are locally supported ceiling sab, column 

and foundation pad. The calculation of internal forces was performed in a computational 

program SCIA Engineer 17. The Results of the software are compared with the result of the 

simplified manual method. The settlement of foundation was performer in program GEO 5. A 

graphical documentation of selected elements is also a part of the thesis. The construction is 

designed and assessed according to ČSN EN 1992 - 1 - 1. 

 

Keywords  

 

Department store, locally supported slab, pillar, foundation pad, internal forces, load case 

combination, the method of summation moments, bending moment, design of reinforcement, 

reinforcement, concrete, punching shear design, settlement of foundations, drawing 

documentation 
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1. ÚVOD 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením vybraných částí nosné 

železobetonové monolitické konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout 

a posoudit železobetonovou konstrukci stropní desky nad prvním nadzemním podlažím, 

jednoho sloupu a patky. K vytvoření modelu a získání vnitřních sil byl zvolen program 

SCIA ENGINEER 17 výsledky z programu byly ověřeny pomocí ručního výpočtu. Stropní 

deska je dimenzována na ohyb, protlačení a na řetězové zřícení. Návrh výztuže byl 

proveden pro sloup i patku. Patka byla dále posouzena na 1.ms, sedání a protlačení 

v programu GEO 5. Navržená výztuž byla následně zakreslena do přiložených výkresů. 

 

 

2. POPIS OBJEKTU 

 

Obchodní dům je řešen jako třípodlažní objekt. V každém podlaží jsou prostory určené 

pro obchody. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 26,5 x 30,5 m. Jednotlivá pole 

mají rozměr 6,0x6,5 m. Konstrukční výška podlaží je 3,5m. Nosný systém je monolitický 

skelet, se sloupy a ztužujícím jádrem. Nad posledním podlažím se nachází plochá 

pochozí jednoplášťová střecha. Pro zajištění vodorovné tuhosti slouží ztužující jádro. 

Spojení mezi patry je zajištěno i výtahem a schodištěm, umístěném ve ztužujícím jádru. 

Obvodový plášť je řešen tvárnicemi YTONG. 

 

3. POPIS KONSTRUKCE 

 

3.1 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

 

Pod sloupy je objekt založen na základových patkách. Základové patky jsou čtvercového 

průřezu o rozměrech 3,0 x 3,0 m. Výška patky je 1,2 m. Pod základovou patku je umístěn 

štěrkový polštář. Přesah polštáře je 0,2 m a výška 0,1 m.  

Pod ztužujícím jádrem předpokládáme základový pás. 

 

3.2 SVISLÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

 

Stropní deska je podporována sloupy a ztužujícím jádrem. Sloup je čtvercového průřezu 

o rozměrech 0,5x0,5 m. Výška sloupů je 3,75 m. Ztužující stěna je o tloušťce 0,4 m. 

Ztužující stěna není řešena v bakalářské práci. 

 

3.3 VODOROVNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY 

 

Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená deska. Tloušťka desky je 0,25 m. 

Osové vzdálenosti podpor jsou 6,0 m × 6,5 m. Střecha objektu je uvažována jako 

jednoplášťová plochá střecha, jejíž nosnou konstrukcí je stropní deska posledního 

nadzemního podlaží. 
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4. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

 

Pro návrh všech konstrukčních částí byl použit beton C25/30 a ocel B500B. 

 

 

BETON C25/30 

 

XC1 – SUCHÉ, STÁLE MOKRÉ PROSTŘEDÍ 

 

fck = 25 MPa  

 

fctm = 2,6MPa 

 

Ecm = 31 GPa 

 

εcu3 = 3,5 ‰ 

OCEL B500B 

fyk = 500MPa 

Es = 200 GPa 

εyd = 2,174 * 10-3 ‰ 

 

 

5. ZATÍŽENÍ 

 

STÁLÉ ZATÍŽENÍ 

 

Do stálého zatížení je uvažováno s vlastní tíhou stropní desky, podlahou, střešním 

pláštěm, vzduchotechnikou a podhledama, obvodovým pláštěm z Ytongu a s příčkami.  

 

PROMĚNNÉ ZATÍŽENÍ 

 

V proměnném zatížení je zahrnuto užitné zatížení pro obchodní domy, užitné zatížení pro 

schodiště a sníh. 

 

 

ZATĚŽOVACÍ STAVY 

 

Pro zatížení desky bylo vytvořeno 9 zatěžovacích stavů zahrnující stálé zatížení, liniové 

zatížení obvodového pláště, kombinace proměnného zatížení do šachů a umístění do 

lichých a sudých pruhů. 
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6. VNITŘNÍ SÍLY 

 

Vnitřní síly byly zjištěny pomocí programu Scia Engineer 17. 

Pro stropní desku byl vytvořen 2D model. Pro desku byly vytvořeny i zatěžovací stavy a 

jejich kombinace. Hodnoty ohybových momentů byly zprůměrovány na šířku pruhu. 

Zprůměrované hodnoty byly porovnány s ručním výpočtem pomocí součtových 

momentů.  

Pro sloup byl vytvořen 3D model. 

 

 

Kombinace byly provedeny taktéž pomocí programu. Kombinace odpovídají rovnicím 

6.10a, 6.10b podle ČSN EN 1990. 

 

 

7. NÁVRH VÝZTUŽE 

 

STROPNÍ DESKA 

 

Stropní deska je dimenzována na ohyb, proti řetězovému zřícení a na protlačení.  

Deska je vyztužena ve dvou na sebe kolmých směrech. Výztuž při spodním líci je o 

poloměru 10 mm. Rozteče výztuže jsou zvoleny po 100,115 a140 mm 

Výztuž při horním líci je o poloměru 12 mm o rozteči 150 a 135 mm.  

Proti protlačení byla navržena smykový výztuž ze smykových lišt. Výztuž je navržena u 

vybraných sloupů a u ztužující stěny. 

 

 

SLOUP 

 

Sloup je vyztužen čtyřmi pruty o průměru 20 mm. 

 

 

PATKA 

 

Patka je vyztužena ve dvou na sebe kolmých směrech. Výztuž je umístěna při spodním 

líci. V obou směrech se jedná o pruty poloměru 18 mm a rozteče 150 mm. Patka vyhoví 

na protlačení a není nutnost další výztuže. 

 

8. ZÁVĚR 

 

Jednotlivé navrhované prvky byly navrženy podle platných norem a zásad. Posouzení 

všech řešených prvků je vyhovující. Kdyby byla stropní deska dimenzována na momenty 

v jednotlivých polích, konstrukce by byla hospodárnější. Ke všem řešeným prvkům byly 

zpracovány výkresy betonářské výztuže. 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

 
As   plocha výztuže  

As,min     minimální plocha výztuže  

As,max     maximální plocha výztuže  

As,req     nutná plocha výztuže  

Asl     plocha zatížení vnitřního sloupu  

Asw     plocha smykové výztuže  

Asw,min     minimální plocha smykové výztuže  

A     součinitel vyjadřující vliv dotvarování  

B     součinitel vyjadřující vliv vyztužení  

C     součinitel vyjadřující vliv poměru momentů na koncích sloupu   

cnom     nominální krycí vrstva  

cmin     minimální krycí vrstva 

Δcdev     přídavek k minimální krycí vrstvě zohledňující možné odchylky  

d   účinná výška průřezu  

dA   průměr dříku smykového trnu  

dg     maximální frakce kameniva  

Ecm     modul pružnosti betonu  

Es     modul pružnosti oceli  

fcd    návrhová pevnost betonu v tlaku  

fck     charakteristická pevnost betonu v tlaku   

fctm     pevnost betonu v tahu 

fyd     návrhová pevnost oceli v tahu a tlaku  

fyk     charakteristická mez kluzu  

gd     návrhová hodnota zatížení  

gk     charakteristická hodnota zatížení  

hs     výška desky  

lbd     návrhová kotevní délka  

lb,rqd    základní kotevní délka  

lb,min     minimální kotevní délka  

l0     návrhová délka přesahem 

MEd     návrhová hodnota ohybového momentu  

MRd     moment na mezi únosnosti 

NEd     návrhová hodnota normálové síly  

u0     obvod sloupu  

uout     délka obvodu, ve kterém již není nutná smyková výztuž  

x     poloha neutrální osy  

zc     rameno vnitřních sil  

ZS     zatěžovací stav  

α1   vliv tvaru prutu  

α2   vliv tloušťky krycí vrstvy  

α3   vliv ovinutí příčnou výztuží  

α4   vliv příčně přivařené výztuže  

α5   vliv tlaku kolmého na plochu odštěpení betonu podél návrhové kotevní délky  

εcu3     mezní přetvoření betonu  

εyd     minimální přetvoření výztuže  

λlim     limitní štíhlost sloupu  
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vEd    maximální smykové napětí  

Vrd,cs     návrhová hodnota únosnosti ve smyku pUi protlačení se smykovou výztuží  

vmin     minimální smykové napEtí  

vRd,max     návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku  

vRd,c     návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové 
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