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Abstrakt 

 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní 

desky nad 2.NP občanské budovy, kterou tvoří 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží. Dále 

je v práci řešeno monolitické schodiště vedoucí z 2.NP do 3.NP a sloup nacházející se ve 

2.NP. Všechny výpočty jsou provedeny podle Eurokódu 2 ( ČSN EN 1992-1-1 ).  
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dimenzování výztuže, výkresová dokumentace,metoda konečných prvků, metoda součtových 

momentů.  

  

  

  

Abstrakt 

 

The Bachelor´s thesis is focused on the design of monolithic reinforced concrete slabs 

supported locally over 2.NP civic building, which consists of 5 floors above ground 

and 2 underground floors. Further work is dealt, with monolithic staircase leading from the 

2.NP to 3.NP and column located in 2.NP. All calculations are performed according to 

Eurocode 2 (EN 1992-1-1).  
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ÚVOD: 
 
Tématem bakalářské práce je řešení železobetonové konstrukce občanské budovy. Objekt se 

nachází v Liberci. Má 5 nadzemních podlaží, ve kterých se nacházejí kanceláře a zasedací 

místnosti, a dvě podzemní podlaží, ve kterých jsou garáže. Konstrukční výška jednoho patra 

činí 3,2 metru. Do objektu se vstupuje halou v prvním nadzemním podlaží a přístup do celého 

objektu je dvěma jádry, ve kterých se nachází schodiště a výtahová šachta s osobním 

výtahem. Strojovna výtahové šachty je umístěna v druhém podzemním podlaží. Budova je 

tvořena železobetonovým monolitickým skeletem, který je doplněn o výplňové zdivo Heluz. 

Vnitřní prostor je rozdělen taktéž cihelným systémem Heluz. Celý objekt bude zateplen 

tepelnou izolací z polystyrenových desek tloušťky 100 mm s vrchní finální omítkou a 

z vnitřní strany bude vápenocementová omítka s finální štukovou vrstvou.  

 

KONSTRUKČNÍ PRVKY SVISLÉ: 

 

Nosným systémem celé budovy je železobetonový skelet, tvořený sloupy a ztužujícími jádry a 

na nich usazenou deskovou konstrukcí. Sloupy jsou čtvercového tvaru o rozměrech 

0,65 x 0,65 m. Osová vzdálenost sloupů je 6 x 7 m. Ztužující jádra mají tloušťku stěny 325 

mm a jsou v budově umístěny tak, aby na ni nepůsobilo zatížení větrem.  

 

KONSTRUKČNÍ PRVKY VODOROVNÉ: 

 

Hlavní nosnou částí budovy je lokálně podepřená železobetonová deska o tloušťce 250 mm, 

která se nachází v každém patře budovy. Na desce se střídají různé souvrství podlahy a střešní 

konstrukce. Střechu tvoří asfaltové pásy Folbit S, které jsou natavené na betonové mazanině 

tloušťky 50 mm, pod kterou se nachází tepelná izolace tloušťky 100 mm a další betonová 

mazanina o tloušťce 50 mm. Souvrství podlahy v jednotlivých nadzemních podlažích budovy 

je stejné a to keramická dlažba lepená pomocí lepidla k betonové mazanině tloušťky 40 mm, 

pod kterou se nachází  50 mm silná tepelná izolace a dalších 50 mm silná betonová mazanina. 

A dalším souvrstvím v objektu je skladba podlahy v podzemních garážích, která je tvořena 

litým asfaltem tloušťky 50 mm, pod kterým se nachází betonová mazanina o síle 50 mm  a 

tepelná izolace o síle 50 mm.  



  

Závěr: 

Vypracováním této bakalářské práce jsem si utřídil informace v problematice Lokálně 

podepřených desek, návrhu a dimenzování schodiště a sloupu. Musel jsem pracovat 

s normami a naučil jsem se v nich orientovat. Pro výpočet vnitřních sil jsem použil software 

Scia Engineer, ve kterém jsem se díky bakalářské práci naučil základní úkony a operace.   
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POUŽITÉ ZKRATKY A SYMBOLY: 

 

A - zatěžovací plocha  

A2 - zatěžovací plocha bez sloupu 

As,nut - nutná plocha nosné výztuže 

As - navrhovaná plocha nosné výztuže  

Asw - navrhovaná plocha smykové výztuže 

bx;by - strany obdélníka pro výpočet  

c1;c2 - půdorysné rozměry sloupu 

d - vzdálenost středu výztuže od krajních tlačených vláken průřezu 

d1  - vzdálenost středu výztuže od krajních tažených vláken průřezu 

Ecm - modul pružnosti betonu 

Es - modul pružnosti výztuže ( oceli ) 

fbd - mezní napětí v soudržnosti 

fck - charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fctm - pevnost betonu v tahu 

fctk - 5% kvantil pevnosti betonu v tahu 

fyk - charakteristická pevnost oceli v tahu 

fywd,eff  - účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení 

gk - charakteristické stálé zatížení 

hs - tloušťka navrhované desky 

l0 - návrhová přesahová délka 

lbd - návrhová kotevní délka 

lbrqd - základní kotevní délka 

Lx;Ly - osová vzdálenost sloupů 

Lxs;Lys - světlá vzdálenost mezi sloupy 

Med - moment vyvolaný od zatížení 

Mrd - moment únosnosti konstrukce 

Ned - normálová síla působící v ose prvku ( sloupu ) 

Nsx - normálová síla působící na výztuž proti řetězovému zhroucení 

qk - charakteristické užitné zatížení 

Smax, slab - maximální vzdálenost nosné výztuže 

Smin - minimální světlá vzdálenost nosné výztuže 

Sr - radiální vzdálenost obvodů smykové výztuže 



  

St - rozteč mezi jednotlivými smykovými výztužemi 

U0 - obvod sloupu 

U1 - základní posuzovaný obvod 

Uout - obvod, ve kterém není již nutná výztuž na protlačení  

Vrdcs - únosnost v protlačení sloupů a desek s připočítáním výztuže  

Vrdmax - maximální smykové napětí v protlačení 

W1 - modul vypočtený pro základní kontrolovaný obvod U1  

x - poloha neutrálné osy posuzovaného prvku 

ρ  - objemová tíha materiálu 

sdσ  - návrhové napětí v prutu v místě kotvení výztuže 
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