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Abstrakt  

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením vybrané části nosné železobetonové 
monolitické konstrukce obchodního domu. Cílem práce bylo navrhnout a posoudit 
železobetonovou konstrukci stropní desky nad prvním nadzemním podlažím a jednoho 
sloupu. K vytvoření modelu a získání vnitřních sil byl zvolen program Scia Engineer 14. 
Konstrukce je navržena podle norem ČSN EN.  
  
Klí čová slova 

Beton, výztuž, obchodní dům, lokálně podepřená deska, sloup, vnitřní síly, zatěžovací stavy, 
metoda součtových momentů, ohyb, protlačení, mezní stav únosnosti, mezní stav 
použitelnosti  
  
  
  
Abstract 

This bachelor thesis deals with design and assessment of chosen parts of load-bearing 
reinforced concrete cast-in-place structure of a department store. The aim of this thesis is to 
design and assess the reinforced concrete structure of a slab above first floor and one column. 
Scia Engineer 14 computational software was chosen to model the structure and to obtain the 
international forces. The structure is designed according to ČSN EN.  
  
Keywords 
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serviceability limit state  
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Úvod 

 Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení vybraných nosných částí železobetonové 

konstrukce obchodního domu. Z hlediska typu konstrukce se jedná o třípodlažní obchodní 

dům řešený jako železobetonový skelet. Konkrétní náplní práce je návrh železobetonové 

lokálně podepřené stropní desky nad prvním nadzemním podlažím a návrh sloupu prvního 

nadzemního podlaží. Konstrukce byla vymodelována v programu Scia Engineer 14, z kterého 

byly získány i vnitřní síly. Vnitřní síly byly ověřeny ručním výpočtem.  

 K práci jsou přiloženy přílohy, které obsahují jak statický výpočet (viz. příloha P2) tak 

výkresovou dokumentaci (viz. příloha P3). 
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Popis objektu 

 Jedná se o třípodlažní obchodní dům o půdorysném rozměru 42,5 x 21,5 m . 

Jednotlivá pole mají rozměr 7 x 7 m. V každém podlaží jsou volné obchodní prostory o 

celkové ploše 810,36 m2. Konstrukční výška objektu je 3,8 m. Vstup do budovy je umístěn na 

severní straně budovy ve ztužujícím jádru, ve kterém se také nachází schodiště propojující 

jednotlivá podlaží a osobní výtah. Ve stropní desce se nachází otvor o rozměru 11 x 4 m pro 

umístění eskalátoru. Plášť konstrukce tvoří lehký obvodový plášť. 

 

 

Konstruk ční řešení 

 Konstrukční systém je tvořen jako železobetonový monolitický skelet se ztužujícím 

jádrem. 

 Stropní konstrukce je navržena jako lokálně podepřená deska tloušťky 260 mm. Deska 

lícuje na všech stranách s lícem sloupu a je vyztužena v obou směrech ocelovou betonářskou 

výztuží.  

 Deska je podporována sloupy o čtvercovém průřezu 500 x 500 mm. Na severní straně 

budovy je umístěno ztužující jádro se stěnami tloušťky 300 mm, která vymezuje schodišťový 

prostor a výtahovou šachtu.  

 Obvodový plášť je tvořen lehkým obvodovým pláštěm přichyceným na nosnou 

konstrukci. Střecha objektu je uvažována jako jednoplášťová plochá střecha, jejíž nosnou 

konstrukcí je stropní deska posledního nadzemního podlaží tloušťky 260 mm. 

 

 

Materiálové charakteristiky  

 Veškeré nosné konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 stupeň vlivu prostředí XC1 

a oceli B500B. 

Beton C25/30: fck = 25 MPa Ocel B500B: fyk = 500 MPa 

 fctm = 2,6 MPa Es = 200 GPa 

 Ecm = 31 GPa ɛyd = 2,17 ‰ 

 ɛcu3 = 3,5 ‰ 

 ɛc2 = 2,0 ‰ 
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Zatížení 

 Zatížení výpočtového modelu stropní desky tvoří stálé a proměnné zatížení. Stálé 

zatížení zahrnuje jak plošné zatížení, to znamená vlastní tíhu stropní desky s podhledem, 

podlahy, vzduchotechniky a osvětlení, tak liniové zatížení od schodiště, eskalátoru a 

obvodového pláště. Proměnné zatížení obsahuje užitné zatížení, zatížení od přemístitelných 

příček, liniové zatížení od schodiště a eskalátoru. Ve výpočtovém modelu pro sloup je 

zohledněno také zatížení sněhem. Vodorovné účinky větru jsou zanedbány , jejich přenesení 

je uvažováno pomocí ztužujícího jádra. 

 Pro výpočet vnitřních sil je v případě desky vytvořeno 11 zatěžovacích stavů, u sloupu 

13 zatěžovacích stavů. 

 

 

Vnit řní síly 

 Jak už při návrhu stropní desky tak při návrhu sloupu byl využit výpočetní program 

Scia Engineer 14.  

 Pro železobetonovou desku byl vytvořen 2D model a následně pomocí softwaru byly 

vytvořeny kombinace jednotlivých zatěžovacích stavů podle rovnic 6.10a a 6.10b. Hodnoty 

ohybových momentů byly zprůměrovány na šířku daného pruhu. Tyto hodnoty byly 

porovnány s ručním výpočtem pomocí metody součtových momentů. 

 Vnitřní síly sloupu byly určeny z 3D modelu a následně byly vytvořeny kombinace 

podle rovnice 6.10. 

 

 

Dimenzování 

 Deska byla nadimenzována na ohyb, protlačení a proti řetězovému zřícení. Spodní 

výztuž je v obou směrech tvořena výztuží ø12. Krytí spodní výztuže je 30 mm. Při spodním 

líci desky je umístěna také výztuž proti řetězovému zřícení ø20. Horní výztuž nad podporami 

tvoří ø10, ø12 a ø16. V poli je dále navrhnuta výztuž ø10. Krytí výztuže je 30 mm. Smyková 

výztuž je navržena jako žebříčky  z výztuže ø6. 

 Stropní deska byla posouzena také na mezní stav použitelnosti a pomocí tabulky byla 

určena její požární odolnost REI 90. 
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Závěr 

 Cílem práce bylo navrhnout a posoudit konstrukci zadaného objektu a vypracovat 

výkresovou dokumentaci k řešení konstrukce lokálně podepřené desky a sloupu. Jedním z 

přínosů při tvoření této práce bylo získání zkušenosti s programem Scia Engineer 14 a 

následné srovnání výsledků výpočetního softwaru s ručním výpočtem pomocí 

zjednodušených metod.  
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