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Abstrakt 

Tato bakalá�ská práce se zabývá návrhem a posouzením lokáln� podep�ené 

monolitické železobetonové stropní desky nad prvním nadzemním podlažím 

polyfunk�ní budovy.  

Výpo�et vnit�ních sil je proveden v programu Scia Engineer 2013.1 a výsledky byly 

ov��eny zjednodušenou metodou. 

Klí�ová slova

Lokáln� podep�ená monolitická železobetonová deska, polyfunk�ní budova, vnit�ní 

síly, návrh výztuže, výkres výztuže 

Abstract

This bachelor thesis is focused on design and assessment of the locally supported 

monolithic reinforced concrete slab above the first floor in multifunctional building. 

Calculation of internal forces is made by computer program Scia Engineer 2013.1 

and the results are checked by simple method. 

Keywords

Locally supported monolithic reinforced concrete slab, multifunctional building, 

internal forces, design of reinforcement, drawing of reinforcement 
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1 ÚVOD 

P�edkládaná bakalá�ská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové stropní 

desky polyfunk	ního domu nad prvním nadzemním podlažím. 

Deska je lokáln� podep�ena sloupy, st�nami a po celé své ploše má konstantní tlouš�ku 

250 mm. Sloupy jsou navrženy jako kruhové o pr�m�ru 500 mm a 	tvercové o délce 

strany 500 mm. Tuhost celé konstrukce je poté zajišt�na ztužujícími st�nami o tlouš�ce 

250 mm. 

  



2 POPIS BUDOVY

Jedná se o 	ty�podlažní budovu, která má dv

Nadzemní podlaží bud

budou skladovací prostory a technické místnosti. Dr

jako parkovišt�. 

Konstruk	ní výška budovy je 3,7 m. Komunika

schodišt�m a výtahem, umíst

1. a 2. nadzemního podlaží lomeným schodišt

Veškeré instalace jsou vedeny otvory vedle technick

Oplášt�ní budovy tvo�

150. Výpl
 otvor� tvo�

Vnit�ní p�í	ky jsou vyzd

2.1. Situace 

POPIS BUDOVY

podlažní budovu, která má dv� nadzemní a dv�

Nadzemní podlaží budou sloužit jako kancelá�ské prostory, v 1. podzemním podlaží 

budou skladovací prostory a technické místnosti. Druhé podzemní podlaží bude sloužit 

ní výška budovy je 3,7 m. Komunika	ní propojení všech pater je zajišt

a výtahem, umíst�nými ve ztužujícím jád�e. Mimo to je zajišt

1. a 2. nadzemního podlaží lomeným schodišt�m umíst�ným ve vstupní hale 1. NP. 

Veškeré instalace jsou vedeny otvory vedle technické místnosti a WC.

ní budovy tvo�í zdivo Porotherm 25, které je zatepleno venkovní izolací EPS 

� tvo�í hliníková okna s izola	ním dvojsklem. 

ky jsou vyzd�ny ze zdiva Porotherm 11,5.
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 nadzemní a dv� podzemní podlaží. 

1. podzemním podlaží 

uhé podzemní podlaží bude sloužit 

ní propojení všech pater je zajišt�no 

e. Mimo to je zajišt�no propojení 

ným ve vstupní hale 1. NP. 

é místnosti a WC.

herm 25, které je zatepleno venkovní izolací EPS 
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3  NOSNÁ KONSTRUKCE BUDOVY 

3.1  Základové konstrukce 

Základové konstrukce jsou tvo�eny patkami, pásy a pilotami, které p�enášejí zatížení 

p�sobící na stavbu do zemního t�lesa. Piloty byly navrženy z d�vodu nízké únosnosti 

zeminy. 

3.2  Vodorovné konstrukce 

Nosnou vodorovnou konstrukci tvo�í monolitická, železobetonová stropní deska, která 

je spojitá po celé délce a p�enáší zatížení do svislé konstrukce. Spojení mezi deskou 

a svislou konstrukcí je �ešeno jako tuhé. Deska je navržena ve všech úrovních podlaží. 

Deska je po obvod� opat�ena trámem o rozm�rech 250x500 mm. 

3.3  Svislé konstrukce 

Svislé konstrukce jsou tvo�eny sloupy a nosnými st�nami, které p�enášejí zatížení ze 

stropních konstrukcí a trám� do základ�. Vnit�ní sloupy jsou kruhové a mají pr�m�r 

500 mm. Okrajové sloupy jsou 	tvercové o délce strany 500 mm. 

Prostorová tuhost je zajišt�na pomocí ztužujících st�n tlouš�ky 250 mm, které slouží 

jako liniové podpory a také p�enáší vodorovné ú	inky sil p�sobících na stavbu. 

Všechny svislé konstrukce krom� rohových st�n probíhají nep�erušovan� po celé výšce 

budovy. Rohové st�ny jsou z architektonických d�vod� ve 2. NP nahrazeny 

	tvercovými sloupy o délce strany 250 mm. 

3.4  Konstrukce schodišt�

Schodišt� ve ztužujícím jádru je �ešeno jako 2x zalomená deska bez podestových trám�. 

Schodišt� z 1. NP do 2. NP je �ešeno také jako 2x zlomená deska.  
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4 �EŠENÁ �ÁST BUDOVY  

�ešenou 	ástí je stropní deska nad 1. NP. Deska je spojitá a lokáln� podep�ena. Jako 

t�ída prost�edí byla vybrána XC1. Výpo	et vnit�ních sil byl proveden pomocí softwaru 

SCIA Engineer 2013.1 metodou kone	ných prvk�. 

4.1 Návrh tlouš�ky desky 

Návrh tlouš�ky desky je stanoven jako: h= 
�
�� � lmax , kde lmax je delší rozp�tí. Tlouš�ka 

desky byla tímto výpo	tem stanovena na 250 mm. 

Dále byl dle normy �SN 1992-1-1 proveden výpo	et pro upušt�ní výpo	tu pr�hybu. 

Výpo	tem se prokázalo, že m�že být upušt�no od výpo	tu pr�hybu. 

4.2 Zatížení 

Stálé: 

•vl. tíha desky – 6,25 kN/m2

•skladba podlahy – 1,45 kN/m2

•p�í	ky – 3,78 kN/m 

•obvodový pláš� (bez výpln�) – 8,76 kN/m 

•obvodový pláš� (s výplní) – 4,31 kN/m 

•reakce od schodišt� – 37,99 kN/m; 42,33 kNm/m 

Nahodilé: 

•užitné zatížení qk – 3 kN/m2

qk = 3 kN/m2  (kategorie ploch pozemních staveb B – kancelá�ské plochy) 
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4.3 Kombinace zatížení 

Kombinace byly provedeny dle rovnic: 
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�j = 0,85  

�0,1 = 0,7 (kategorie B – kancelá�ské plochy) 

Celkem bylo vytvo�eno 12 zat�žovacích stav�. Nejv�tších ú	ink� vnit�ních sil od 

zatížení se dosáhlo p�i výpo	tu kombinace pomocí rovnice 6.10 a) 

4.4 Ov��ení výsledk� zjednodušenou metodou 

Výsledky vypo	ítané programem Scia byly ov��eny zjednodušenou výpo	etní metodou 

náhradních rámu.  

Rám byl zvolen ve sm�ru x, ve sloupovém pruhu osy C. P�í	el je tvo�ena deskou 

tl. 250 mm a ší�kou 5,25 m (polovina p�ilehlých polí). Mezi osou 5–4 má p�í	el 

polovi	ní ší�ku z d�vodu zúžení desky. Levý krajní sloup je 	tvercový o délce hrany 

500 mm, vnit�ní sloupy jsou kruhové o pr�m�ru 500 mm. Pravou krajní podporu tvo�í 

st�na tl. 250 mm a délky 1,3 m. 

Takto zvolený rám byl poté zatížen spojitým zatížením p�ipadajícím na danou ší�ku 

desky. Byly vypo	ítány ohybové momenty, které byly rozd�leny procentuáln� do 

sloupového pruhu o ší�ce 2,625 m. 



Vnit�ní síly vypo	ítané programem Scia se taktéž zpr

a byly porovnány s výsledky ru

byla 13,1 %. 

4.5 Návrh výztuže

Spodní okraj desky: 

Výztuž u spodního okraje byla navržena bez pr

ohybový moment mezi jednotlivými stavebními osami. 

�et�zovému z�ícení, která bude umíst

Horní okraj desky: 

Výztuž u horního okraje byla navržena na maximální ohybový

této navržené výztuže je d

výztuž nebo k ní byla p

Trám: 

Byl proveden výpo	et

sm�ru a t�mínky zachycující vnit

zatažena do desky na délku 500 mm do desky D1. Tato

obvodu desky. 

	ítané programem Scia se taktéž zpr�m�rovaly do sloupového pruhu 

výsledky ru	ní metody. Maximální odchylka porovnaných výsledk

Návrh výztuže

spodního okraje byla navržena bez pr�m�rování na maximální vypo

ohybový moment mezi jednotlivými stavebními osami. Dále byla navržena výztuž proti 

ícení, která bude umíst�na v jednotlivých sloupových polích.

u horního okraje byla navržena na maximální ohybový moment v

Dále byla navržena konstruk	ní výztuž v

výztuž ze statického hlediska není pot

bude sloužit k zachycování smrš�

trhlin p�i smrš�ovaní by m�l nep�íznivý vliv na pr

desky. 

Dále byla navržena výztuž pro protla

u vnit�ního sloupu a rohové hrany ztužujícího jádra. U 

této navržené výztuže je d�ležité, aby ve vodorovném sm�ru obepínala vodorovnou 

ní byla p�iva�ena. 

Byl proveden výpo	et ztužujícího trámu T2 a T3. Byla navržena výztuž v

mínky zachycující vnit�ní síly od smykového namáhání. V

zatažena do desky na délku 500 mm do desky D1. Tato úprava se provede po celé

10 

rovaly do sloupového pruhu 

ní metody. Maximální odchylka porovnaných výsledk�

na maximální vypo	ítaný 

Dále byla navržena výztuž proti 

jednotlivých sloupových polích.

u horního okraje byla navržena na maximální ohybový moment v líci podpory. 

	ní výztuž v místech, kde 

výztuž ze statického hlediska není pot�eba. Tato výztuž 

zachycování smrš�ování, jelikož vznik 

l nep�íznivý vliv na pr�hyb 

Dále byla navržena výztuž pro protla	ení stropní desky 

ního sloupu a rohové hrany ztužujícího jádra. U 

�ru obepínala vodorovnou 

ztužujícího trámu T2 a T3. Byla navržena výztuž v podélném 

ní síly od smykového namáhání. V�tev t�mínku bude 

 úprava se provede po celém 
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5 PODMÍNKY P�I VÝSTAVB�

Bedn�ní: 

Dodavatel musí zajistit správný postup provád�ní bedn�ní v	etn� jeho podep�ení 

stojkami. Také musí zajistit, aby bedn�ní dalo p�edepsaný tvar konstrukci. Bedn�ní 

m�že být odbedn�no po dosažení alespo
 70% p�edepsané pevnosti (v�tšinou po 21. 

dnu) 

Betonáž: 

Beton dovážený na stavbu musí spl
ovat všechny pevnostní charakteristiky zadané 

v projektu. Tyto charakteristiky by se m�ly ov��it pomocí kontrolních zkoušek. 

Ukládání betonu do bedn�ní musí být provedeno dle platných normových p�edpis�. 

Po zabetonování je d�ležité zajistit ochranu betonu p�ed nep�íznivými vlivy okolního 

prost�edí (rozdíl teplot, mráz, vibrace, nárazy, vyplavení po dešti) 

Výztuž: 

P�i vyztužování je velmi d�ležité zajistit správnou polohu výztuže dle výkresové 

dokumentace, a také zajistit dostate	nou krycí vrstvu pomocí distan	níku. Po uložení 

výztuže je d�ležité, aby byla provedena kontrola správnosti uložení v souladu 

s výkresovou dokumentací. 

Bezpe	nost práce: 

Je d�ležité zajistit proškolení všech pracovníku o bezpe	nosti práce na staveništi a 

zajistit ochranné pracovní prost�edky po celou dobu výstavby. 
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6 ZÁV�R 

Cílem práce bylo navrhnout výztuž na ú	inky zatížení p�sobící na danou stropní desku. 

Byly provedeny výpo	ty v programu Scia, které byly ov��eny zjednodušenou metodou. 

Vzniklé nep�esnosti jsou p�i srovnávání výsledk� zp�sobeny pravd�podobn� r�znými 

osovými vzdálenostmi, geometrií desky a jejími krajními podporami.  

Navržení výztuže na max. ohybový moment v jednotlivých osách u spodního okraje 

zajistí jednodušší provád�ní a kladení na stavb�, avšak bude použito více výztuže. 

V ur	itých místech jsou velké rezervy v momentové únosnosti, což je zp�sobeno

dodržením minimálního stupn� vyztužení. Pozornost byla zam��ena p�i návrhu výztuže 

u horního okraje. Zejména idealizaci moment� a poté návrhu výztuže. K návrhu výztuže 

byl pro zjednodušení použit program Microsoft Office Excel. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL�

Velká písmena latinské abecedy 

A pr��ezová plocha  

Ac pr��ezová plocha betonu 

As pr��ezová plocha betoná�ské výztuže 

As,max maximální pr��ezová plocha betoná�ské výztuže 

As,min minimální pr��ezová plocha betoná�ské výztuže 

As,reg nutná pr��ezová plocha betoná�ské výztuže 

Asw pr��ezová plocha smykové výztuže 

Ecm se	nový modul pružnosti betonu

Es návrhová hodnota modulu pružnosti betoná�ské oceli 

EI ohybová tuhost 

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

L délka 

M ohybový moment 

MEd návrhová hodnota p�sobícího vnit�ního ohybového momentu  

MRd moment na mezi únosnosti  

Mtot celkový sou	tový moment  

N normálová síla  

NEd návrhová hodnota p�sobící normálové síly (tah nebo tlak) 
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Qk charakteristická hodnota prom�nného zatížení 

VEd návrhová hodnota posouvající síly 

Malá písmena latinské abecedy 

a vzdálenost 

b celková ší�ka pr��ezu  

bw ší�ka stojiny pr��ezu  

cmin minimální hodnota krytí výztuže  

cmin,b minimální hodnota krytí výztuže s p�ihlédnutím k požadavk�m soudržnosti 

cmin,dur minimální hodnota krytí výztuže s p�ihlédnutím k podmínkám prost�edí 

cnom nominální hodnota krytí výztuže  

d pr�m�r; hloubka 

d ú	inná výška pr��ezu 

dg nejv�tší jmenovitý rozm�r zrna kameniva 

e výst�ednost; excentricita 

fc pevnost betonu v tlaku 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stá�í 28 dní 

fcm pr�m�rná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctk charakteristická pevnost betonu v dost�edném tahu 

fctd návrhová pevnost betonu v dost�edném tahu 
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fctm pr�m�rná hodnota pevnosti betonu v dost�edném tahu 

fy mez kluzu betoná�ské výztuže 

fyd návrhová mez kluzu betoná�ské výztuže 

fyk charakteristická mez kluzu betoná�ské výztuže 

fywd návrhová mez kluzu betoná�ské smykové výztuže 

h výška

h celková výška pr��ezu  

k sou	initel 

l (nebo L) délka; rozp�tí 

lb navržená kotevní délka 

lb,min minimální kotevní délka 

lb,rqq návrhová kotevní délka 

l0 délka pro stykování výztuže, ú	inná délka 

l0,min minimální délka pro stykování výztuže 

mxD+ dimenza	ní ohybový moment p�i horním povrchu ve sm�ru osy x 

mxD- dimenza	ní ohybový moment p�i spodním povrchu ve sm�ru osy x 

myD+ dimenza	ní ohybový moment p�i horním povrchu ve sm�ru osy y 

myD- dimenza	ní ohybový moment p�i spodním povrchu ve sm�ru osy y 

t tlouš�ka 

u0 první kontrolovaný obvod na protla	ení 

ui i-tý kontrolovaný obvod na protla	ení
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uout minimální obvod, kde není pot�eba smykové výztuže  

Rd,c únosnost betonu bez smykové výztuže 

Rd,cs únosnost betonu se smykovou výztuží

Rd,cmax návrhová hodnota maximální smykové odolnosti v protla	ení 

x vzdálenost neutrální osy od nejvíce tla	eného okraje 

z  rameno vnit�ních sil 

Malá písmena �ecké abecedy 

� úhel; pom�r 

β úhel; pom�r; sou	initel  

� díl	í sou	initel 

γC díl	í sou	initel betonu 

γG díl	í sou	initel stálého zatížení G

γMdíl	í sou	initel vlastnosti materiálu, zahrnující nejistoty vlastností materiálu, 

geometrických odchylek a použitého výpo	etního modelu 

γQ díl	í sou	initel prom�nného zatížení Q 

�1 sou	initel závislý na kvalit� podmínek v soudržnosti a poloze prutu b�hem  

  betonáže 

�2 sou	initel závislý na pr�m�ru prutu 

ζ reduk	ní sou	initel; rozd�lovací sou	initel 
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εc pom�rné stla	ení betonu 

εcu mezní pom�rné stla	ení betonu 

εu pom�rné p�etvo�ení betoná�ské nebo p�epínací oceli p�i maximálním zatížení 

θ úhel 

λ sou	initel definující ú	innou výšku 

ν sou	initel redukce pevnosti betonu v tlaku p�i porušení smykovou trhlinou

ρl stupe
 vyztužení  

ρmax maximální stupe
 vyztužení  

ρmin minimální stupe
 vyztužení  

ρw stupe
 vyztužení smykovou výztuží 

σc tlakové nap�tí v betonu 

φ pr�m�r prutu betoná�ské výztuže nebo kanálku pro p�epínací vložku 

ψ sou	initele, kterými se definují reprezentativní hodnoty prom�nného zatížení 

ψ0 pro kombina	ní hodnoty 

� rozd�lovací sou	initel 
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