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1. ÚVOD
Cílem této bakalářské práce je návrh a vypracování statického řešení železobetonové lokálně
podepřené desky bytového domu, dimenzování a vyztužování desky.
Statický návrh je proveden pomocí softwaru SCIA ENGINEER 2011, pro kontrolu je proveden
výpočet pomocí metody součtových momentů.
Práce obsahuje statické výpočty vnitřních sil, návrh výztuže na ohyb i na smyk, výztuž proti
řetězovému zřícení, výkresy výztuže desky.

2. POPIS OBEKTU
Objekt je navržen jako čtyřpodlažní, podsklepený, s plochou střechou, s lehkým obvodovým
pláštěm, s nosným konstrukčním systémem skeletovým, bezprůvlakovým, materiálem pro
nosnou konstrukci je použit železobeton. Objekt je založen na základových patkách. Deska je
bez zesílení hlavicemi. Půdorysné rozměry objektu 16,6 x 25,3 m. Konstrukční systém je
doplněn o ztužující jádra a stěny. Ve ztužujícím jádře je umístěno schodiště. Schodiště je
tvořeno železobetonovými monolitickými stupni, mezipodestovou a hlavní podestovou
deskou také z železobetonu. Deska je podporována sloupy o rozměrech 400 x 400 mm.
Obvodový plášť je tvořen zdivem YTONG P4-500, tl, 300 mm. Jedná se o lehlý obvodový
plášť.

3. POPIS KONSTRUKCE
3.1. ZÁKLADY
Objet je založen na základových patkách, umístěných pod sloupy. Ztužující stěny a ztužující
jádro jsou založeny na základových pasech. Základovými konstrukcemi se tato bakalářská
práce nezabývá.
3.2. SVISLÉ KONSTRUKCE
Svislé konstrukce ztužujících stěn a ztužujícího jádra jsou tvořeny z monolitického
železobetonu, tl. 200 mm pro stěny jádra a tl. 400 mm pro ztužující stěny.
Obvodové zdivo je tvořeno z cihel YTONG P4-500, tl. 300 mm.
Sloupy jsou čtvercového půdorysu o rozměrech 400 x 400 mm, monolitické, železobetonové,
nejsou opatřeny hlavicí.
3.3. VODOROVNÉ KONSTRUKCE
Konstrukce stropu je provedena jako lokálně podepřená deska tl. 230 mm, v místech
podepření sloupy není deska zesílena hlavicí. Ve stropní desce je umístěn otvor pro
schodiště, o rozměrech 3,6 x 4,73 m.
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3.4. STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
Střešní konstrukce je navržena jako plochá jednoplášťová. Nosnou konstrukci střechy tvoří
železobetonová monolitická deska tl. 230 mm.
3.5. SCHODIŠTĚ
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické s dvěmi schodišťovými rameny,
podestou a mezipodestou. Šířka jednoho ramene je 1400 mm.

4. MATERIÁLY
Pro návrh železobetonové stropní desky je použit beton třídy C 30/37 a betonářská ocel
B500B.
MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY
BETON C30/37
fck= 30 MPa
f cd= fck/γC = 30/1,5= 20 MPa
fctm= 2,9 MPa
Ecm= 32 MPa
ɛcu3= 3,5 ‰
OCEL B500B
fyk= 500 MPa
fyd= fyk/γS = 500/1,15= 434,78 MPa
Es= 200 000 MPa
ɛyd= fyd /Es = 434,78/200 000= 2,2 ‰

5. ZATÍŽENÍ
5.1. ZATÍŽENÍ STÁLÉ
Uvedené v charakteristických hodnotách
Podlaha s nášlapnou vrstvou z PVC ………….. 7,43 kN/m2
Obvodový plášť
………………………………. 6,027 kN/m
Součinitel zatížení γG= 1,35
V programu SCIA ENGINEER se vlastní tíha konstrukce může zadávat číselně nebo nechat
spočítat programem. V případě počítání programem vybereme v hlavním stromu zatěžovací
stavy, typ působení – stálé a typ zatížení – vlastní tíha, ale musíme doplnit zatížení od
podlahy (další zatěžovací stav, typ působení – stálé a typ zatížení – standard).
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V případě zadávání ručně, vybereme typ působení – stálé a typ zatížení - standard a zadáme
hodnotu stálého zatížení včetně podlahy.
5.2. ZATÍŽENÍ PROMĚNNÉ
Uvedené v charakteristických hodnotách
Užitné zatížení …………………………….. 1,5 kN/m2
Zatížení příčkami ………………………….. 2,0 kN/m2
Součinitel zatížení γQ= 1,5
Objekt slouží jako bytový dům, dle ČSN EN 1991-1-1 jsou bytové domy řazeny do kategorie
A, užitné zatížení u těchto staveb má být v rozmezí 1,5 – 2,0 kN/m2.

6. KOMBINACE
Zatěžovací stavy jsou seřazeny do 2 skupin. Lineární kombinace těchto zatěžovacích stavů
jsou ručně vytvořeny v programu SCIA ENGINEER 2011. Celkem je vytvořeno 9 kombinací.
Bylo by možno vytvořit i více kombinací, ale pro účely této práce postačuje těchto 9
kombinací, které udávají maximální vnitřní síly, na které můžeme dimenzovat konstrukci.
Skupina
LG1
LG2

Obsah
1ZS, 2ZS
3ZS-11ZS

Zatížení
STÁLÉ
NAHODILÉ
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Vztah
VÝBĚROVÁ

7. ZÁVĚR
Cílem této práce je nadimenzovat a posoudit lokálně podepřenou desku bytového domu.
Vnitřní síly byly získány pomocí programu SCIA ENGINEER 2011 a srovnány s ruční metodou
součtových momentů. Výsledky této metody a metody konečných prvků, kterou využívá
program SCIA ENGINEER se liší přibližně o 20%, metoda konečných prvků tedy vychází lépe
než ruční metoda součtových momentů, proto při návrhu výztuže vycházím z této lepší
varianty.
Všechny navrhované části a prvky této konstrukce jsou navrženy dle platných norem a zásad.
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ
fck
fcd
fctm
fyk
fyd

Charakteristická pevnost betonu v tlaku
Návrhová pevnost betonu v tlaku
Střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu
Charakteristická pevnost oceli
Návrhová pevnost oceli

Ecm
Es
ɛyd
ɛcu3
tl.

Modul pružnosti betonu
Modul pružnosti oceli
Mezní přetvoření oceli
Mezní přetvoření betonu
tloušťka

14

10. SEZNAM PŘÍLOH
A)
B)
C)
D)

Použité podklady
Statický výpočet
Výkresová dokumentace
Řešení vnitřních sil a výstupy výpočetního programu
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