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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem stavby polyfunkčního domu o třech nadzemních 

podlažích, kde v přízemí budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou 

navrženy kancelářské prostory. Stropní deska je řešena jako železobetonová lokálně 

podepřená sloupy, vyztužená v obou směrech. Pro výpočet vnitřních sil byl použit 

program SCIA Engineer 18.1. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. 

V práci je řešená deska nad prvním nadzemním podlažím a vnitřní sloup. Součástí práce 

jsou výkresy vyztužení desky a sloupu. Objekt je navržen dle norem ČSN EN.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

polyfunkční dům, lokálně podepřená deska, SCIA Engineer, sloup, zatížení, zatěžovací 

stavy, vnitřní síly 

ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with the construction of a multifunctional building on three 

floors, where shops will be located on the ground floor and offices are designed on the 

second and third floors. The ceiling slab is designed as reinforced concrete locally 

supported by columns, reinforced in both directions. To calculate the internal forces 

used Scia Engineer 1.18. To verify the accuracy of the results was used manual 

calculation. In the work is solved board on first floor and inner column. The work 

includes drawings of the slab and column reinforcement. The building is designed 

according to ČSN EN.  

KEYWORDS  

multifunctional building, locally supported reinforced slab, SCIA Engineer, column, load, 

load cases, internal forces 
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1. Úvod 
Bakalářská práce řeší stavbu polyfunkčního domu o třech nadzemních podlažích, kde v přízemí 

budou umístěny obchody a ve druhém a třetím podlaží jsou navrženy kancelářské prostory. 

Stropní deska je řešena jako železobetonová lokálně podepřená sloupy, vyztužená v obou 

směrech. Pro ověření správnosti výsledků byl použit ruční výpočet. V práci je řešená deska na 

prvním nadzemním podlažím a vnitřní sloup. Pro výpočet vnitřních sil byl použit program SCIA 

Engineer 18.1. Součástí práce jsou výkresy vyztužení desky a sloupu. Objekt je navržen dle 

norem ČSN EN. 

 

2. Popis konstrukce 
Objekt je polyfunkční dům. Půdorys má tvar L. Nosné prvky jsou navrženy ze železobetonu. 

Hlavní nosné části objektu jsou sloupy a lokálně podepřená železobetonová stropní deska 

vyztužená v obou směrech. Konstrukční výška jednotlivých podlaží je 3,6m. Dílčí pole desky 

mají rozměry 6x7m. Deska byla navržena tloušťky 260 mm. Sloupy podpírající desku mají 

velikost 0,4x0,4m. Celá konstrukce byla vymodelována v programu SCIA Engineer 18.1. 

Z programu byli vyčteny vniklé vnitřní síly a momenty, které byli ověřeny ručním výpočtem.  

 

3. Použité materiály 
 

Ocel B500B 

 Charakteristická mez kluzu     fyk=500 MPa 

 Návrhová pevnost oceli     fyd= 
fyk

γs
 = 

500

1,15
  = 434,78MPa 

 Modul pružnosti oceli     Es= 200GPa 

 Minimální přetvoření výztuže    εyd = 0,002175% 

 

Beton C25/30 

 Charakteristická pevnost betonu v tlaku   fck = 25 MPa 

 Návrhová pevnost betonu v tlaku    fcd = 
fck

γc
 = 

25

1,5
 = 16,67 MPa 

 Pevnost betonu v tahu     fctm = 2,6 MPa 

 Modul pružnosti betonu    Ecm = 31GPa 

 Mezní přetvoření betonu    εcu3=0,035% 
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4. Zatížení  
Do stálého zatížení je započítána podlaha, střešní plášť, obvodové zdivo a vlastní tíha desky 

(skladby viz P3) Statický výpočet). Proměnné zatížení se skládá z  užitného (provoz a příčky) a 

sněhu.  

Stálé 

 Podlaha…1,53 kN/m2 

 Střešní plášť…0,11 kN/m2 

 Vlastní tíhy desky…6,86 kN/m2 

 Obvodový plášť…5,54 kN/m 

Proměnné 

 Užitné - Kat. B…3 kN/m2 

 Užitné – Příčky…1,2 kN/m2 

 Sníh …0,8 kN/m2 

 

5. Vyztužování 
Výztuž desky je navržena v obou směrech navzájem na sebe kolmých. Krytí výztuže je 

navrženo 25 mm. 

Spodní výztuž desky ve směru x i ve směru y byla navržena Ø10 po 100 mm. Kotevní délka 

pro tuto výztuž musí být min. 300 mm a délka stykovaní přesahem 600 mm. 

Horní výztuž desky ve směru x i ve směru y byla navržena Ø14 po 100 mm nad podporami kde 

nestačila výztuž Ø10. V polích je navržena výztuž Ø10 po 100 mm. Kotevní délka pro Ø14 i 

Ø10 musí být min. 300 mm a délka stykovaní přesahem 600 mm. 

Výztuž proti řetězovému zřícení byla navržena Ø18. Ve směru x 4 pruty a ve směru y 3 pruty. 

Kotevní délka pro tuto výztuž ve směru x i y musí být min. 500 mm a délka stykovaní přesahem 

1000 mm. 

Smyková výztuž proti protlačení vnitřních sloupů byla navržena jako 12 ks smykových lišt 

Jordahl 2x2 lišty o 2 trnech Ø10. 

Hlavní výztuž sloupu je navržena jako 8Ø14 a třmínky o Ø6 po 200 mm. 
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6. Závěr 
Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit lokálně podepřenou stropní desku a 

vnitřní sloup. Vnitřní síly byly vypočítány programem SCIA Engineer 18.1 a ověřeny ručním 

výpočtem. Na vniklé momenty bylo navrženo kompletní vyztužení stropní desky nad prvním 

nadzemním podlažím a sloupu v prvním podlaží. Výkresová část obsahuje výkres tvaru, 

všechny výkresy výztuže stropní desky a výkres výztuže sloupu. Všechny výpočty a dimenze 

byly provedeny dle platných norem a zásad. 
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Seznam použitých zkratek 

 
As   plocha výztuže  

As,min  minimální plocha výztuže  

As,max   maximální plocha výztuže  

As,req   nutná plocha výztuže  

A   součinitel vyjadřující vliv dotvarování  

B   součinitel vyjadřující vliv vyztužení  

C   součinitel vyjadřující vliv poměru momentů na koncích sloupu  

c   délka strany sloupu  

c  navržená krycí vrstva 

cnom  nominální krycí vrstva 

cmin  minimální krycí vrstva 

Δcdev  přídavek k minimální krycí vrstvě zohledňující možné odchylky 

cmin,b  minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur   minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

Δcdur,γ  přidaná hodnota z hlediska spolehlivosti 

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli 

d1   vzdálenost těžiště výztuže od taženého okraje  

d   účinná výška průřezu  

dg   maximální frakce kameniva  

ei   výstřednost od geometrických imperfekcí  

Ecm   modul pružnosti betonu  

Es   modul pružnosti oceli  

Fc   síla působící v betonu  

Fs   síla působící ve výztuži 

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  

fywd   pevnost smykové výztuže  

fywd,eff   účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení  

gd   návrhová hodnota zatížení  

gk  charakteristická hodnota zatížení  

H   výška sloupu  

hs   výška desky  

hs,min   minimální výška desky i poloměr setrvačnosti  

lbd   návrhová kotevní délka  

lb,rqd   základní kotevní délka  

lb,min   minimální kotevní délka  

l0   návrhová délka přesahu  

l0,min   minimální délka přesahu  

ln   světlé rozpětí mezi podporami L vzdálenost podpor l0 účinný délka sloupu  

mxD-   momenty při spodním povrchu desky pro směr X  

myD-   momenty při spodním povrchu desky pro směr Y  

mxD+   momenty při horním povrchu desky pro směr X  

myD+   momenty při horním povrchu desky pro směr Y  

MEd   návrhová hodnota ohybového momentu  
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MRd   moment na mezi únosnosti   

NEd   návrhová hodnota normálové síly  

s   osová vzdálenost prutů výztuže  

Sk   charakteristická hodnota zatížení sněhem  

sr   vzdálenost svislých prutů smykové výztuže  

u0   obvod sloupu  

ui   délka i-tého kontrolovaného obvodu  

uout   délka obvodu, ve kterém již není nutná smyková výztuž  

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

x   poloha neutrální osy  

zc   rameno vnitřních sil ZS zatěžovací stav  

α   úhel, který svírá smyková výztuž s rovinou desky  

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  

β   součinitel postihující excentricitu zatížení  

γ   součinitel zatížení  

γM   dílčí součinitel spolehlivosti materiálu  

εcu3   mezní přetvoření betonu  

εyd   minimální přetvoření výztuže 

λ   štíhlost sloupu  

λlim   limitní štíhlost sloupu  

νEd   maximální smykové napětí  

νmin   minimální smykové napětí  

νRd,c   návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové výztuže  

νRd,max   návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku  

ξbal   poměr přetvoření oceli a betonu  

ρl   stupeň vyztužení   

Ø  průměr výztuže 
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Seznam příloh 

 
P1) Použité podklady 

P2) Výkresová dokumentace  

1) Výkres tvaru desky 

2) Výkres horní výztuže desky 

3) Výkres spodní výztuže desky 

4) Výkres výztuže proti řetězovému zřícení 

5) Výkres smykové výztuže desky 

6) Výkres výztuže sloupu 

P3) Statický výpočet 
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