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ABSTRAKT  

Předmětem této diplomové práce je statické řešení vybraných nosných konstrukcí 

polyfunkčního domu. Konstrukce jsou navržené dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování 

betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

 Lokálně podepřená stropní deska, železobeton, beton, ocel, ocelová výztuž, statická 

analýza, dimenzování, výkresová dokumentace, zatížení, posouzení, železobetonová 

monolitická konstrukce, schodiště, sloupy 

 

ABSTRACT 

The subject of this diploma thesis is a static solution of selected load-bearing structures 

of a polyfunctional building. The structures are designed according with ČSN EN 1992-1-

1: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for building 

construction 

 

KEYWORDS  

Locally supported floor slab, reinforced concrete, concrete, steel, reinforcing steel, 

structural analysis, dimensioning, drawings, loads, check, reinforced concrete place 

construction, staircase, columns 
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1. ÚVOD 

 

Cílem této diplomové práce je staticky analyzovat vybrané ţelezobetonové stropní 

konstrukce a následně je nadimenzovat na první a druhý mezní stav. Jedná se o lokálně 

podepřenou stropní desku nad 1.NP bez hřibových hlavic, schodiště a vybrané sloupy. U 

prvního mezního stavu byly vyšetřovány hlavně dimenzační momenty a protlačení, u druhého 

mezního stavu byly vyšetřovány hlavně trhliny a zamezení jejich vzniku. Dále byla navrţena 

výztuţ proti řetězovému zřícení. Na základě vypočtených výsledků byla zpracována 

výkresová dokumentace spodní a horní výztuţe včetně protlačení. Ve stejném duchu bylo 

navrţeno schodiště. Sloupy byly navrţeny na účinky 1. a 2. řádu. 

 

2. POPIS OBJEKTU 

 

Objekt administrativní budovy má jedno podzemní a dvě nadzemní podlaţí. 

Jeho maximální půdorysné rozměry jsou 24,60 x 13,16 m. Maximální výška objektu je 8,9 m. 

Administrativní budova se bude nacházet v okrajové části města Bučovice. Objekt je navrţen 

jako samostatně stojící budova. Většina prostor bude vyuţita jako obchodní plochy. 

V podzemní části tvoří obvod objektu podzemní obvodové ŢB stěny. V nadzemní části je 

nosný systém budovy řešen jako ţelezobetonový monolitický skelet, který tvoří sloupy a 

stropní desky. Výtahová šachta objektu tvoří zároveň ztuţující jádro budovy, které bude 

přenášet účinky vodorovných sil. Jelikoţ není v zadání této diplomové práce statická analýza 

stěn ztuţujících jádra, nebyly účinky zatíţení od vodorovných sil v rámci diplomové práce 

počítány. Objekt je řešen jako jeden dilatační celek. Z hlediska spolehlivosti patří objekt do 

třídy následků CC2 (RC2) – střední následky s ohledem na ztráty lidských ţivotů nebo značné 

následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí. 

 

 

3. POPIS KONSTRUKCE 

 

3.1.   SVISLÉ KONSTRUKCE 

 

V podzemní části tvoří obvod objektu podzemní obvodové ŢB stěny tloušťky 300 mm. 

Vnitřní ţelezobetonové stěny jsou tloušťky 250 mm – jedná se o ztuţující stěny a stěny 

výtahové šachty. Dále se nachází v 1.PP vnitřní ţelezobetonový sloup o rozměrech 

400x400 mm. V nadzemních podlaţích (1.NP a 2.NP) jsou svislé konstrukce tvořeny 

obvodovými ţelezobetonovými sloupy o rozměrech 300x300 mm, vnitřním sloupem 

400x400 mm a ztuţujícími stěnami výtahové šachty (viz výkresy tvaru).  

 

3.2.  VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

 

Stropní desky nad 1.NP a 2.NP jsou monolitické a obě stropní desky mají tloušťku 

250 mm. Jsou lokálně bodově podepřeny obvodovými sloupy a liniově podepřeny ŢB 

stěnami kolem ztuţujícího jádra. Stropní deska nad 1.PP je liniově podepřena obvodovými 

a vnitřními stěnami (viz výkres tvaru). 

 



4. VYŠETŘOVANÉ KONSTRUKCE 

 

4.1.  STROPNÍ DESKA NAD 1.NP 

 

Stropní konstrukce nad 1.NP je monolitická stropní deska konstantní tloušťky 250 mm. 

Deska je bodově podepřená obvodovými a jedním vnitřním sloupem. Liniově je 

podepřena v místě ŢB stěn, které tvoří ztuţující jádro budovy. Deska je navrţena jako 

kříţem vyztuţená při horním i spodním okraji. Základní síť při spodním líci desky tvoří 

ϕ10/150 v obou směrech. V místech, kde základní síť nevyhověla, byla deska 

přivyztuţena další výztuţí. Stejným principem byla vyztuţena deska i při horním líci s tím 

rozdílem, ţe základní síť tvoří KARI sítě ϕ8/150. Stropní deska je také vyztuţena proti 

řetězovému zřícení. Výztuţ proti protlačení je navrţena ze systémových prvků PEIKKO. 

Krytí výztuţe stropní desky je 25 mm. Do stropní konstrukce bude pouţit beton pevnostní 

třídy C30/37 a třídy prostředí XC1. 

 

4.2.  SCHODIŠTĚ 

 

V rámci této diplomové práce je řešeno schodiště mezi 1.NP a 2.NP. Schodiště je 

monolitické tříramenné. Výška schodišťového stupně je 165 mm a šířka je 300 mm. 

Tloušťky schodišťových desek jsou 135 mm. Schodiště je vetknuto do stropní desky 1.NP 

pomocí stykovací výztuţe. Do ŢB stěn v úrovních mezipodest pomocí systémového prvku 

pro napojení výztuţe schodišťových mezipodest (např. Schock) tloušťky 150 mm (min. 

únosnost Vmin=15,36 kN/m; Mmin=4,06 kNm/m). V místě napojení na desku nad 1.PP 

nelze říci, ţe bude dosáhnuto dokonalého vetknutí, proto je v tomto místě namodelována 

kloubová podpora. Schodišťová ramena jsou vyztuţena podélnou výztuţí ve směru ϕ 

10/300 mm a příčnou výztuţí ϕ8/300 mm. 

Beton schodiště bude C25/30 třídy prostředí XC1. 

 

4.3.  SLOUPY 

 

Ţelezobetonové sloupy jsou umístěny po obvodu stropní desky a jeden sloup je vnitřní 

(viz výkresy tvaru). Vnitřní sloup je rozměru 400x400 mm a obvodové sloupy jsou 

rozměru 300x300 mm. Paty obvodových sloupů začínají na úrovni stropní desky nad 1.PP 

odkud probíhají přes celou výšku budovy. Pata vnitřního sloupu se nachází na úrovni 

základové desky, odkud probíhá přes celou výšku budovy. Beton sloupů bude třídy 

C25/30, třídy prostředí XC1. 

5. ZATÍŽENÍ 

 

Zatíţení stálá byla stanovena dle ČSN EN 1991-1 Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí, zatíţení 

nahodilá byla rovněţ převzata z této normy. Z hlediska klimatických zatíţení spadá daná 

oblast do větrové i sněhové oblasti kategorie II. Vlastní tíhy jednotlivých konstrukcí byly 

generovány softwarem Scia Engineer 18. 

 

 

 



6. KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

 

Kombinace MSÚ (STR) podle ČSN EN 1990 

 

Rovnice: 

6.10a  Σ Gk,jγG,j + γQ,1ψ0,1Qk,1 + γPP + Σ γQ,iψ0,1Qk,i 

6.10b Σ ζjGk,jγG,j + γQ,1Qk,1 + γPP + Σ γQ,iψ0,1Qk,i 

 

Kombinace MSP (STR) podle ČSN EN 1990 

 

Rovnice: 

6.14b Σ Gk,j+ Qk,1 + Σ ψ0,1Qk,i  - charakteristická 

6.15b Σ Gk,j + ψ1,1Qk,1  + Σ ψ2,iQk,i   - častá 

6.16b Σ Gk,j  + Σ ψ2,iQk,i    - kvazistálá 

 

7. POUŽITÉ MATERIÁLY 

 

7.1.  BETON C30/37, XC1 

 

Charakteristická pevnost v tlaku   fck= 30 MPa 

Návrhová pevnost v tlaku   fcd= 20 MPa 

Střední návrhová pevnost v tahu   fctm= 2,9 MPa 

Střední hodnota modulu pruţnosti  Ecm= 32 GPa 

Materiálový součinitel    γc = 1,5 

Mezní přetvoření betonu    εcu3= 0,0035 

 

7.2.  BETON C25/30, XC1 

 

Charakteristická pevnost v tlaku   fck= 25 MPa 

Návrhová pevnost v tlaku   fcd= 16,67 MPa 

Střední návrhová pevnost v tahu   fctm= 2,6 MPa 

Střední hodnota modulu pruţnosti  Ecm= 31 GPa 

Materiálový součinitel    γc = 1,5 

Mezní přetvoření betonu    εcu3= 0,0035 

7.3.   BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500B 

 

Charakteristická mez kluzu oceli   fyk= 500 MPa 

Návrhová mez kluzu     fyd= 434,78 MPa 

Materiálový součinitel    γc = 1,15 

Modul pruţnosti oceli    Es= 200 GPa 

 

 

 

 

 



8. NÁVRH KONSTRUKCE 

 

Návrh jednotlivých nosných prvků je v souladu s ČSN EN 1992-1-1: Navrhování 

betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Z hlediska spolehlivosti patří objekt do třídy následků CC2 (RC2) – střední následky 

s ohledem na ztráty lidských ţivotů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro 

prostředí. 

 

 

9. PROVÁDĚNÍ 

 

Před začátkem realizace jednotlivých konstrukcí bude zhotoveno systémové bednění 

(např. PERI). Před samotnou realizací bude na bednění nanesen přípravek pro snadnější 

odbedňování (výběr dle dodavatele). 

V samotné realizaci stropní desky bude jako první krok uloţena spodní výztuţ dle 

výkresové dokumentace na distanční podloţky. Po uloţení těchto výztuţí se přidá výztuţ 

proti řetězovému zřícení. Následně se na spodní výztuţ poloţí distančníky a bude 

provedena podle výkresové dokumentace horní výztuţ. Po dokončení výztuţe horní vrstvy 

budou zasunuty systémové prvky PEIKKO proti protlačení. Distanční podloţky dle 

dodavatele. Součástí horní výztuţe jsou KARI sítě. Tato výztuţ poslouţí pro zmenšení 

účinků smršťování a dotvarování betonu. Ve výkresové dokumentaci horní výztuţe 

naznačeno. Výztuţ bude spojována vazačským drátem. Po zhotovení výztuţe lze začít 

s betonáţí. Betonová směs bude konzistence S3 a z betonu C30/37. Při betonáţi nutno uţít 

vibračních latí a ponorných vibrátorů, aby bylo zajištěno, ţe betonová směs vyplní 

všechna místa mezi ocelí. Po 28 dnech lze postoupit k realizaci další stropní desky.  

Při realizaci výztuţe schodiště postupovat obdobným způsobem. Před zalitím 

jednotlivých schodišťových ramen překontrolovat správné provázání vázané výztuţe a 

výztuţe napojovacích prvků. 

Konstrukce sloupů budou vţdy začínat a končit na pracovních spárách jednotlivých 

pater. Při montáţi výztuţe jednotlivých sloupů dbát zvýšené pozornosti na správnou 

polohu krepování horních konců hlavní výztuţe. 

10. ZÁVĚR 

 

Tématem diplomové práce bylo navrhnout monolitickou stropní konstrukci, 

konstrukci schodiště a vybrané sloupy. Vnitřní síly na jednotlivých konstrukčních prvcích 

byly zjištěny pomocí vypracovaných modelů v softwaru Scia Engineer 18. Tyto vnitřní 

síly byly ověřeny pomocí zjednodušené metody pro potvrzení správnosti výsledků 

generovaných softwarem. 

Dimenzování jednotlivých konstrukčních prvků bylo provedeno pomocí softwaru 

Excel (stropní deska, schodiště) a FIN EC 2018 (sloupy). 

Výsledkem diplomové práce je textová část, statický výpočet a výkresová část 

v rozsahu dle zadání. 
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12. POUŽITÉ ZKRATKY 

 

gk   - charakteristická hodnota stálého zatíţení 

qk   - charakteristická hodnota uţitného zatíţení 

gd   - nahodilá hodnota stálého zatíţení 

qd   - nahodilá hodnota uţitného zatíţení 

hs   - tloušťka desky 

l   - osové rozpětí 

Ved   - posouvající síla 

fyk   - charakteristická hodnota meze kluzu 

fyd   - návrhová hodnota meze kluzu 

fywd,eff   -návrhová hodnota meze kluzu smykové výztuţe 

fck   - charakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fcd  - návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fctm   - střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

εcu   - mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

εs   - poměrné přetvoření betonářské výztuţe 

E   - modul pruţnosti daného materiálu 

k   - ohybová tuhost prvku 

cnom   - krytí výztuţe vrstvou betonu 

Ast   - plocha navrţené betonářské výztuţe 

Ast,min   - minimální moţná plocha betonářské výztuţe 

Ast,max   - maximální moţná plocha betonářské výztuţe 

Ast,req   - nutná plocha betonářské výztuţe 

b   - šířka průřezu 

d   - účinná výška průřezu 

x   - poloha neutrální osy 

z   - rameno vnitřních sil 

Mrd   - moment na mezi únosnosti 

νEd   - maximální smykové napětí 

νEd,0   - omezení smykové odolnosti těsně kolem sloupu 

νRd,c   - smyková únosnost prvku bez smykové výztuţe 

νRd,cs   - smyková únosnost prvku se smykovou výztuţí 

ρ   - stupeň vyztuţení 

γc   - dílčí součinitel betonu dle EN 1992-1-1 

γs   - dílčí součinitel betonářské výztuţe dle EN 1992-1-1 
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