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Abstrakt 

Předmětem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit železobetonovou monolitickou 

lokálně podepřenou desku. Jedná se o stropní desku nad 1NP v typickém podlaží 

administrativní budovy, která je navržena jako čtyřpodlažní. Půdorysný tvar desky je 

šestiúhelník, takže sloupy nejsou uspořádány pravidelně. Výpočet byl proveden v softwaru 

SCIA Engineer metodou konečných prvků a ověřen zjednodušenými metodami. Výstupem 

práce je výkresová dokumentace tvaru a vyztužení ŽB desky .  

  

Klíčová slova 
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statický výpočet, metoda náhradních rámů  

  

  

  

Abstract 

The subject of bachelor‘s thesis is to design and assess point-supported reinforced concrete 

slab. It is a floor slab above the 1st floor of a typical floor of an office building, which is 

designed as a four-storey. The shape in plan of the slab is a hexagon, so that the columns are 

not arranged regularly. The structural design was performed in Scia Engineer Finite Element 

Method and verified by simplified methods. The output of this work is drawings of shape and 

reinforcement of reinforced concrete slab.  
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ÚVOD 

 

 Bakalářská práce se zabývá železobetonovou konstrukcí administrativní budovy. 

Budova je navržena jako 4 – podlažní s jádrem uprostřed půdorysné plochy, jedná se o 

monolitické desky lokálně podepřené sloupy. Půdorys objektu je nepravidelný 

šestiúhelník, takže uspořádání sloupů není zcela pravidelné. Pro opláštění budovy jsou 

použity fasádní panely, které jsou na části objektu prosklené a na zbytku hliníkové 

s jádrem z minerální vlny. Panely jsou osazovány na svislé ocelové profily, které jsou 

bodově kotveny do stropních desek. 

 

 

POPIS KONSTRUKCE 

 

 Objekt se skládá ze 4 lokálně podepřených desek o tloušťce 260 mm se 

ztužujícím jádrem uprostřed půdorysu. Železobetonové jádro s tloušťkou stěny 250 mm 

přebírá veškeré vodorovné zatížení celého objektu (zejména zatížení větrem, které se 

přenáší z obvodového pláště do stropních desek) a slouží jako schodišťový prostor 

s výtahovou šachtou. Nejdelší půdorysný rozměr objektu je 39,7 m, tudíž není nutná 

dilatace stropních desek. Konstrukční výška podlaží je 3,5 m a světlá výška 3,24 m. 

Konstrukce je navržena pro kancelářské využití, proto zde nejsou pevné dělící příčky a 

zatížení příčkami se uvažuje jako plošné užitné. Mezi ostatní stálé zatížení je 

započítáno zatížení od obvodového pláště, který je bodově kotven do stropních desek, 

takže je zatížení aplikováno jako bodové síly na okraji desky. 
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ŘEŠENÁ KONSTRUKCE 

  

Předmětem této bakalářské práce je vymodelování, výpočet a posouzení 

monolitické železobetonové lokálně podepřené desky nad 1NP ve čtyřpodlažním 

administrativním objektu. Uprostřed půdorysu je deska vetknutá do ztužujícího jádra, 

jinak je podepřena bodově. Deska je namodelována ve 2D v softwaru SCIA Engineer. 

Bodové podpory jsou nastaveny jako virtuální sloupy o rozměrech 450 x 450 mm. 

V místě vetknutí desky do ztužujícího jádra je liniová podpora. Co se týká zatížení se 

kterými se na kostrukci uvažuje, jsou to tyto: vlastní tíha, ostatní stálé zatížení (podlaha, 

omítka, obvodový plášť, schodiště), příčky (plošné, užitné), užitné zatížení. Zatížení 

větrem se neuvažuje, protože všechny jeho účinky přebírá železobetonové ztužující 

jádro. Neuvažuje se ani se zatížením sněhem, neboť počítáme desku nad 1NP ve 

čtyřpodlažním objektu. 

 

 

MATERIÁLY 

  

Beton: C 25/30    Ocel: B500B 

  fck = 25 MPa     fyk = 500 MPa 

  γc = 1,50     γs = 1,15 

fcd = 16,67 MPa    fyd = 434,78 MPa 

fctm = 2,6 MPa    Es = 210 GPa 

Ecm = 31 GPa    εyd = 2,17 ‰ 

Εcu3 = 3,5 ‰ 

Konzistence S3     

Frakce kameniva 16 mm 

Prostředí XC1 

 

 

 

 



LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽB DESKA       MAREK MAZURA 

4 

 

 

 

VÝPOČET 

 

 Konstrukce je namodelována a vypočtena v softwaru SCIA Engineer. 

Železobetonová deska je namodelována ve 2D a počítána metodou konečných prvků 

(MKP). Ověření správnosti výpočtu softwaru se provedlo metodou náhradních rámů 

(MNR), protože metoda součtových momentů (MSM) nebyla možná kvůli 

nepravidelnému uspořádání sloupů. Náhradní rám je vymodelován jako 2D kostrukce 

složená ze sloupů a průvlaků, na který působí stejné zatížení jako na desku, ale 

přenásobené zatěžovací šířkou. Srovnání výsledků s minimálními odchylkami ukázalo, 

že výpočet je správný. Na konstrukci je aplikováno 6 zatěžovacích stavů, které jsou 

následně kombinovány  podle rovnic 6.10 a), b), dle návrhové skupiny STR a GEO 

(Soubor B). S těmito kombinacemi byl proveden výpočet a dimenzování výztuže na 

MSÚ. Dimenzování výztuže jsem provedl pomocí softwaru MS office Excel po zadání 

ohybových momentů vypočtených softwarem SCIA Engineer. Stejné kombinace byly 

použity pro posouzení smykové únosnosti kolem podpor a navržení výztuže proti 

řetězovému zřícení. Pro posouzení na MSP jsem zadal charakteristickou a kvazistálou 

kombinaci pro výpočet a posouzení nelineárního průhybu s dotvarováním. 

 

 

ZÁVĚR 

 

 Cílem práce bylo vhodné namodelování konstrukce v softwaru a výpočet 

vnitřních sil konstrukce pro nadimenzování výztuže, který byl ověřován jinými 

metodami. Z ověřených výsledků byla nadimenzována výztuž: na ohybový moment, 

smyková (protlačení), proti řetězovému zřícení. Pro veškerou navrženou výztuž byla 

zpracována výkresová dokumentace. 
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