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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá analýzou chování vícepodlažní železobetonové nosné 
konstrukce. Objekt je navržen jako monolitický skelet. Hlavní nosnou konstrukci objektu 
tvoří příčné rámy, které jsou spojeny trámy, na které je uložena stropní spojitá deska. 
Tuhost objektu je zajištěna železobetonovým jádrem. Objekt je založen na základové 
desce. Analýza konstrukce byla provedena metodou konečných prvků v programu 
SCIA 21.1. Konstrukce je navržena a posouzena dle ČSN EN 1992-1-1.  
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ANALÝZA, ŽELEZOBETON, RÁM, TRÁM, DESKA, VÝZTUŽ, ZATÍŽENÍ, SLOUP, 
ZÁKLADOVÁ DESKA, NÁVRH, POSOUZENÍ  

ABSTRACT  
The diploma thesis deals with the analysis of the behavior of a multi-storey reinforced 
concrete load-bearing structure. The building is designed as a monolithic skeleton. The 
main load-bearing structure of the building consists of transverse frames, which are 
connected by beams, on which a continuous ceiling slab is placed. The rigidity of the 
building is ensured by a reinforced concrete core. The building is based on the base 
plate. The design analysis was performed by the finite element method in the SCIA 
21.1 program. The structure is designed and assessed according to ČSN EN 1992-1-1.  
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1.) ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá analýzou chování vícepodlažní železobetonové 
nosné konstrukce. Pro konstrukci byly vytvořeny dva 3D modely v programu 
SCIA ENGENEER 21.0 (dále jen ‚‚SCIA‘‘), která analyzuje konstrukci metodou 
konečných prvků (dále jen ‚‚MKP‘‘). V prvním 3D modelu je vymodelována horní 
stavba, ve druhém modelu je vytvořena základová deska. Pro ověření výsledků 
ve spojité desce, byla provedena kontrola zjednodušenou metodou výpočtu 
vnitřních sil. Ověření maximální normálové síly ve sloupu bylo provedeno 
porovnáním normálových sil z 3D modelu s normálovou silou stanovenou 
zjednodušenou metodou při předběžném návrhu rozměru sloupu. 

2.) POPIS KONSTRUKCE 

Inspirace pro projekt vychází z typického ‚‚ Baťovského skeletu‘‘. Objekt je 
navržen jako monolitický skelet. Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří příčné 
rámy, které jsou spojeny trámy, na které je uložena stropní spojitá deska. 
Tuhost objektu je zajištěna železobetonovým jádrem, uvnitř kterého se nachází 
výtahové šachty a schodiště. Objekt je založen na základové desce. Půdorys je 
členitého tvaru 3 x 7 polí + 2 x 3 pole s modulem 6,15 x 6,6 m. Konstrukční 
výška všech podlaží je 3,75 m. Spojení mezi patry je zajištěno výtahem a 
schodištěm. Střešní konstrukci tvoří jednoplášťová plochá střecha. Obvodový 
plášť je tvořen tvárnicemi YTONG.  

3.) MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 

3.1) BETON PRO HORNÍ STAVBU C 30/37  

fck = 30 MPa – charakteristická pevnost v tlaku 

fcd = 20 MPa – návrhová pevnost v tlaku 

fctm = 2,9 Mpa – průměrná pevnost v tahu 

ECM = 33 GPa - sečnový modul pružnosti 

εcu3 = 3,5 ‰ – mezní přetvoření 

 

 

 

 



 
 

3.2) BETON PRO ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI C 25/30 

fck = 25 MPa – charakteristická pevnost v tlaku 

fcd = 16,67 MPa – návrhová pevnost v tlaku 

fctm = 2,6 Mpa – průměrná pevnost v tahu 

ECM = 31 GPa - sečnový modul pružnosti 

εcu3 = 3,5 ‰ – mezní přetvoření 

 

3.3) OCEL B 500 B 

fyk = 500 MPa – charakteristická hodnota meze kluzu 

fyd = 434,783 MPa – návrhová pevnost v tahu 

E = 200 GPa – sečnový modul pružnosti 

εyd = 2,17 ‰ – přetvoření oceli 

 

4.) ZATÍŽENÍ  

4.1 STÁLÉ ZATÍŽENÍ – PLOŠNÉ  

Jako stálé zatížení plošné pro 3D model horní stavby je uvažována vlastní tíha 
stropní desky, konstrukce podlahy, konstrukce podhledu, povrchová úprava 
schodiště, omítka schodiště a skladba střešního pláště. Pro 3D model 
základové desky je jako plošné zatížení uvažována vlastní tíha základové 
desky, tíha násypu a konstrukce podlahy v přízemí. 

4.2 STÁLÉ ZATÍŽENÍ – LINIOVÉ 

Jako stálé zatížení liniové pro 3D model horní stavby je uvažováno zatížení od 
obvodového pláště, zatížení od atiky a zatížení od schodiště. Pro 3D model 
základové desky je uvažováno zatížení od obvodového pláště v přízemí, reakce 
ze ztužujícího jádra a reakce od schodiště.  

4.3 STÁLÉ ZATÍŽENÍ – BODOVÉ 

Jako bodové zatížení pro 3D model základové desky jsou uvažovány reakce ze 
sloupů. 



 
 

4.4 UŽITNÉ ZATÍŽENÍ 

S ohledem na využití objektu, jako výrobní objekt pro lehkou výrobu, byla po 
konzultaci s vedoucím diplomové práce budova zařazena do kategorie E a 
užitná hodnota od provozu byla po konzultaci s vedoucím diplomové práce 
stanovena na 5,0 kN/m2. V normě [1]  ČSN EN 1992-1-1 není stanovena 
kategorie ani zatížení pro výrobní objekty. V praxi by statik musel získat 
informaci od investora s ohledem na to jaká výroba bude v daném objektu 
probíhat a jaké zatížení lze očekávat, protože zatížení ve výrobních objektech 
se liší od typu výroby. 

4.5 KLIMATICKÉ ZATÍŽENÍ 

Objekt je lokalizován ve městě Zlín, ulice Vavřečkova 5262. Pro určení sněhové 
a větrné oblasti byla využita aplikace [7] GEO ZONE TOOL. Objekt byl zařazen 
do II. sněhové oblasti, čemuž odpovídá charakteristická hodnota zatížení 
sněhem sk = 1,0 kN/m2. Větrová oblast byla stanovena jako I, čemuž odpovídá 
základní rychlost větru vb,0 = 22,5 m/s. 

5.) ZATĚŽOVACÍ STAVY 

Volba správných zatěžovacích stavů je klíčová ke správné analýze chování 
navrhovaného objektu, protože nikdo nedokáže předpovědět, jaká kombinace 
zatížení se v průběhu životnosti objektu vyskytne. Úkolem statika je určit ty 
nejvíce nepříznivé zatěžovací stavy, které vyvolávají extrémní účinky jak na 
celou konstrukci, tak na její dílčí prvky. Pro 3D model horní stavby vytvořeno 55 
zatěžovacích stavů, které vyvolávají extrémní účinky jak na celou konstrukci 
jako celek, tak na její dílčí části. Pro 3D model základové desky byly vytvořeny 
3 zatěžovací stavy. První zatěžovací stav je vlastní tíha základové desky, druhý 
zatěžovací stav obsahuje reakce z horní stavby z kombinace pro maximální 
normálovou sílu a třetí zatěžovací stav obsahuje plošné zatížení od tíhy násypu 
a podlahové konstrukce. Z důvodu časové náročnosti řešení byly vybrány jen 
tyto zatěžovací stavy, v praxi by jich muselo být prověřeno více. 

Nejefektivnějším způsobem pro tvorbu zatěžovacích stavů by bylo rozdělit 
konstrukci na určité úseky, kdy by pro každý z nich byl vytvořen vlastní 
zatěžovací stav a program by automaticky vytvořil všechny možné kombinace. 
Toto řešení má však u 3D modelů vysoké nároky na softwarové vybavení, 
zvláště u větších staveb by vznikly miliony kombinací. Zjednodušeně by 
například deska mohla být vytvořena ve 2D modelu s tímto typem zatěžovacích 
stavů, kde by nebyly tak vysoké nároky na softwarové vybavení, ale zde hrozí 
ovlivnění výsledku nesprávným vystižením podpor. 

 



 
 

6.) KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

Kombinace zatížení pro horní stavbu byly vytvořeny v programu SCIA dle [1]   
ČSN EN 1991-1-1  rovnic 6.10a a 6.10b automaticky programem. 

Kombinace zatížení pro spodní stavbu byly vytvořeny v programu SCIA dle [1]   
ČSN EN 1991-1-1  rovnice 6.10a a 6.10b. ručně. Zatížení na 3D model 
základové desky bylo aplikováno již návrhovými hodnotami, a do kombinace 
vstupovaly se součinitelem 1,0, pouze vlastní tíha základové desky byla 
v kombinaci vynásobena součinitelem 1,35. 

7.) VNITŘNÍ SÍLY 

Vnitřní síly byly zjištěny analýzou vytvořených modelů v programu SCIA.  

Ohybová výztuž v plošných konstrukcích je navržena na hodnoty 
dimenzačních momentů, což jsou ohybové momenty, ke kterým je přičten vliv 
kroutících momentů. 

U vodorovných prutových prvků, které jsou modelovány jako žebro, je ohybová 
výztuž navržena na hodnoty ohybových momentů.  

U prutových prvků, které jsou modelovány jako nosník, je k ohybovému 
momentu přičten vliv normálové síly na excentricitě mezi těžištěm desky a 
těžištěm nosníku.  

Smyková výztuž je navržena na hodnoty posouvajících sil. 

U prutových svislých prvků je výztuž navržena na hodnotu normálové síly a 
odpovídajících ohybových momentů, které jsou zvětšeny o vliv imperfekt. 

Výztuž na protlačení je navržena na maximální reakci ze sloupu. 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.) NAVRHOVANÉ PRVKY 

8.1) STROPNÍ DESKA 

Stropní deska nad 1.NP je navržena jako spojitá deska tl.80mm. Základní síť 
desky tvoří u spodního povrchu ve směru osy Y Ø6/160 mm a ve směru osy X 
Ø6/240 mm, u horního povrchu tvoří základní síť ve směru obou os Ø6/240. 
Základní síť byla kvůli malé tloušťce desky navržena z konstrukčních zásad pro 
maximální vzdálenosti výztuží. Všude tam, kde je výztuž uvažována jako hlavní, 
je základní síť doplněna o příložky minimálně o Ø6/240 tak, aby tyto 
konstrukční zásady byly splněny, nad trámy a průvlaky jsou navrženy příložky 
Ø6/60-240mm. Při analýze konstrukce pro mě bylo zajímavým zjištěním, že nad 
průvlaky vznikají vysoké extrémy dimenzačních momentů. 

8.2) ZÁKLADOVÁ DESKA 

Původním záměrem bylo objekt založit na základových patkách, ty kvůli 
relativně malé  únosnosti zeminy, která činí 140 kPa vycházely rozměru skoro  
5 x 5 m výšky 1,5 m a byly by neekonomické. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno 
k návrhu základové desky. 

Návrh rozměrů základové desky probíhal iteračně, v první iteraci se konstrukce 
vymodelovala v tloušťce 750 mm a vycházela příliš nehospodárně. Ve druhé 
iteraci byla konstrukce navržena v tloušťce 600 mm. Tato tloušťka byla 
dostatečná k rozumnému vyztužení proti protlačení, ale v polích vznikaly 
minimální hodnoty dimenzačních momentů. Po konzultaci s vedoucím práce se 
přistoupilo k třetí iteraci, kdy se snížila tloušťka desky na 400 mm a pouze pod 
vnitřními sloupy se lokálně rozšířila na 600 mm. U dna výtahové šachty je 
deska navržena v tloušťce 300 mm 

Protlačení nastává pouze u vnitřních sloupů, u krajních sloupů je protlačení 
zabráněno pomocí železobetonové stěny tl. 250, mm která je výztuží propojena 
se sloupy. Řešení této stěny není součástí diplomové práce. 

Deska byla rozdělena na sloupové a mezisloupové pruhy. Základní síť tvoří u 
horního a dolního povrchu Ø10/100 mm, který je lokálně doplněn o příložky. 

  

 

 

 

 



 
 

8.3) TRÁMY 

V diplomové práci jsem navrhoval dva trámy, první z nich je obvodový. Ten byl 
v programu SCIA vymodelován jako nosník a k vnitřním silám byl přičten vliv 
normálové síly na excentricitě mezi těžištěm desky a těžištěm nosníku. Při 
posouzení bylo respektováno skutečné chování a byl brán v potaz šikmý ohyb 
=> trojúhelníková tlačená část betonu. Navržená výztuž viz protokol P6 

Druhý trám je typický vnitřní trám. Ten byl vymodelován v programu SCIA jako 
žebro. Při posuzování byla brána v potaz spolupůsobící šířka desky. Navržená 
výztuž viz protokol P6. 

8.4) RÁM 

V diplomové práci byl řešen vnitřní rám o třech polích a byl navržen vnitřní 
průvlak P2. Pro kontrolu správnosti výsledků byl rám vymodelován jako 2D 
model, kde bylo zjištěno, že se výsledky ohybových momentů v krajní podpoře 
a krajním poli liší. Nejprve se přistoupilo ke kontrole zatížení, kde bylo zjištěno, 
že je zatížení spočítáno správně. Poté se přistoupilo ke kontrole reakcí a 
momentů od jednotlivých zatěžovacích stavů, které se lišily jen o pár %. Při 
konzultacích s vedoucím práce jsme se podívali na průběhy pootočení ve 2D a 
3D modelu, které se hodně lišily. Z tohoto zjištění vyplynulo, že bude hrát roli 
tuhost. Pro ověření tohoto předpokladu byl ve 3D modelu zmenšen modul 
pružnosti a tím bylo dosaženo přiblížení hodnot z 2D modelu. 

8.5) SLOUPY  

V diplomové práci byly řešeny 4 sloupy, které jsou charakteristické svým 
chováním. Konkrétně byl řešen vnitřní sloup, obvodový sloup, rohový sloup a 
koutový sloup. Zajímavým zjištěním pro mě bylo, že vlivem dvouosé napjatosti 
vyšla v rohovém sloupu největší výztuž 4xØ16 mm, ve vnitřním sloupu byla 
navržena výztuž 4xØ14 mm, a v obvodovém a koutovém sloupu byla navržena 
výztuž 4xØ12 mm. 

9.) MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

Mezní stav použitelnosti byl řešen u trámu a průvlaku podle ČSN EN 1992-1-1, 
a to výpočtem limitní štíhlosti podle rovnic 7.16a a 7.16b.Obě posuzované 
konstrukce kriteriím vyhověly. 

 

 

 



 
 

10.) ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat konstrukci a navrhnout nosnou 
konstrukci monolitického železobetonového výrobního objektu s lehkou 
výrobou. Konkrétně byl proveden návrh spojité stropní desky nad prvním 
nadzemním podlažím, návrh obvodového a vnitřního trámu, návrh průvlaku, 
návrh sloupů a návrh základové desky. Navržené prvky byly posouzeny dle 
platných norem. Všechny posuzované prvky vyhověly. Rozsah práce 
odpovídá zadaným požadavkům a pokynům vedoucího diplomové práce. 
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