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Základní stavební výkresy zpracovávaného objektu: půdorysy jednotlivých podlaží, řezy, geotechnické 

poměry, apod. 

 

Platné návrhové normy a technické předpisy: 

ČSN EN 1990 včetně změny A1: Zásady navrhování konstrukcí; 

ČSN EN 1991-1 až 7: Zatížení stavebních konstrukci; 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby; 

ČSN EN 206: Beton: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

 

Další literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce. 

  

Pro zadaný objekt proveďte statický návrh vybraných částí konstrukce. Řešení proveďte pomocí 

dostupného MKP programu. Dále proveďte kontrolu výsledků pomocí vhodné zjednodušené ruční metody. 

Práce bude obsahovat dimenzování vybrané části konstrukce (dle zadání vedoucího), výkres tvaru a 

výztuže dimenzované části. Ostatní činnosti a případná zjednodušení zadané konstrukce provádějte v 

souladu s pokyny vedoucího bakalářské práce. Práce bude zpracována v rozsahu vědomostí, které 

odpovídají znalostem posluchače bakalářského studijního programu. 

 

Požadované výstupy: 

 

Textová část (obsahuje průvodní zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených směrnic) 

Přílohy textové části: 

P1. Použité podklady, studie  

P2. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím práce) 

P3. Výkresová dokumentace (v rozsahu určeném vedoucím práce) 

 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x).  

Popisný soubor závěrečné práce (1x). 

 

Bakalářská práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě a pro ÚBZK 1x na CD.  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 

uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 

VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

Vedoucí bakalářské práce 

 

  



 

 

Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce 

administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. Konkrétně je v práci řešen nejvíce 

namáhaný vnitřní sloup v 1. NP a bodově podepřená, křížem vyztužená, železobetonová stropní 

deska nad 1. NP s obvodovým ztužujícím trámem. Konstrukce je navržena a posouzena na 

mezní stav únosnosti dle ČSN EN 1992-1-1 ed2, včetně změny Z1 z května 2016. 

železobetonová konstrukce, administrativní objekt, bodově podepřená stropní deska, křížem 

vyztužená stropní deska, ztužující trám, sloup, mezní stav únosnosti, ČSN EN 1992-1-1 

This bachelor thesis deals with the static solution of the loadbearing reinforced concrete 

structure of the administrative three-storey building. Specifically, the most loaded inner column 

on the ground floor and the point-supported, two way, reinforced concrete floor slab above the 

ground floor with a circumferential shear beam are solved. The structure is designed and 

checked for the ultimate limit state according to standard ČSN EN 1992-1-1 ed2, including the 

Z1 amendment from May 2016. 

reinforced concrete structure, administrative building, point-supported floor slab, two-way 

floor slab, shear beam, column, ultimate limit state, ČSN EN 1992-1-1 

 

  



 

 

Jiří Pražan Železobetonová nosná konstrukce administrativní budovy. Brno, 2016. 8 s., 76 s. 

příl. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a 

zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. František Girgle, Ph.D.  

 

  



 

 

V prvé řadě děkuji svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Františku Girglemu, Ph.D.  

za ochotu a čas, který mi věnoval při konzultacích, ve kterých mi předal spoustu cenných rad, 

připomínek k dané problematice a odborných zkušeností.  
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Hlavním úkolem této bakalářské práce je návrh a posudek vybraných železobetonových částí 

administrativní budovy. Objekt se nachází v Jinočanech u Prahy a je dilatačně oddělen z jedné 

strany od výrobní haly a z druhé strany od administrativní budovy. 

Vybrané části pro statický posudek jsou: stropní deska 1. NP, ztužující žebro a sloup v 1. NP. 

Výkresová dokumentace bude zpracována v BIM software REVIT 2017, který je určen pro 

tvorbu informačního modelu budovy. 

V první části statického výpočtu se zabývám stanovením zatížení, předběžných rozměrů 

nosných částí konstrukce a následně správně zvoleným statickým modelem v programu SCIA 

Engineer. Návrh výztuže a posudky vybraných částí budou provedeny podle evropských norem, 

a to zejména ČSN EN 1992-1-1 ed2, včetně změny Z1 z května 2016. 

 

 
 

 
Objekt je založen na základových patkách a pasech. Základy nebyly v bakalářské práci řešeny. 

 

 
Svislou nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové železobetonové stěny o tloušťce 200 mm. 

Dále pak vnitřní sloupy kruhového průřezu o průměru 300 mm a dva sloupy u schodišťového 

otvoru o rozměrech 400×200 mm. Výška sloupů v 1. NP je 3400 mm, v 2. NP a 3. NP je 3100 

mm. 

Nenosnou svislou konstrukcí objektu je jedna obvodová stěna tvořená pórobetonovým zdivem 

YTONG tloušťky 300 mm a sádrokartonové příčky tloušťky 100 mm, které rozdělují vnitřní 

prostor objektu. 

 

 
Vodorovnou nosnou konstrukcí objektu je monolitická, železobetonová, bodově podepřená 

stropní deska. Deska má tloušťku 220 mm a je řešena jako bezhlavicová s rovným podhledem. 

Je použit beton třídy C25/30, třída prostředí XC1a betonářská výztuž je navržena z oceli 

B500B. Jednotlivé charakteristické hodnoty materiálů jsou uvedeny v příloze            P2. Statický 

výpočet.  

Deska je z jedné a částečně i z druhé strany lemovaná okrajovým ztužujícím trámem, ostatní 

strany jsou podepřeny ztužujícími železobetonovými stěnami.  

 

 
Objekt se nachází v lokalitě, které přísluší podle mapy sněhových oblastí sněhová oblast II. 

Zatížení sněhem je tedy uvažováno: s = µ1 ∙ Ce ∙ Ct ∙ sk = 0,8 ∙ 1,0 ∙ 1,0 ∙ 1,0 = 0,8 kN/m2 

Vodorovné zatížení od působení větru bude přeneseno dostatečně tuhými obvodovými zdmi 

do základů budovy. Zatížení větrem má na posuzované části konstrukce jen minimální vliv. 

Jednotlivé hodnoty zatížení působící na konstrukci jsou uvedeny v příloze P2. Statický výpočet. 

Byly stanoveny na základně podkladové výkresové dokumentace a v souladu s platnými 

příslušnými normami, včetně všech změn. 
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Výpočtový model pro zjištění vnitřních sil stropní desky byl vytvořen v programu SCIA 

Engineer 16. Důležitým faktorem pro získání reálných výsledků z programu je správné zvolení 

výpočtového modelu a jeho podepření tak, aby byla zohledněna smyková tuhost podepření. 

Přetvoření výpočtového modelu se tak může nejvíce přiblížit reálnému přetvoření, ke kterému 

dochází vlivem působení zatížení na vyšetřovanou konstrukci.   

Síť konečných prvků byla nastavena na průměrnou velikost prvku 0,2 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro zjištění maximálních vnitřních sil sloupu v 1. NP byl zvolen globální výpočtový model celé 

konstrukce. Na tento model bylo následně aplikováno veškeré zatížení, které působí na 

konstrukci během navrhované doby životnosti. 

Správnost výpočtu vnitřních sil na globálním modelu konstrukce bude ověřena porovnáním 

normálové síly v hlavě sloupu 1. NP ve zjednodušeném modelu s normálovou silou v hlavě 

sloupu 2. NP. v globálním modelu. 
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Výsledné hodnoty vnitřních sil z výpočtového programu byly ověřeny vhodnou ruční metodou. 

Ověření vnitřních sil bylo provedeno metodou náhradních rámů. Metodu náhradních rámů je 

možné použít při splnění podmínek dle [7]. Konstrukce tyto podmínky splňuje. Metoda je 

založena na principu náhradního výseku konstrukce, ve kterém se zohledňují jednotlivé tuhosti 

prvků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledné hodnoty vnitřních sil z metody náhradních rámů byly srovnány s výsledky 

výpočtového programu. U podporového momentu 𝑴𝟔𝟓 byl zjištěn největší rozdíl hodnot 

ohybových momentů 34,56 %. Tento rozdíl byl zapříčiněn blízkostí schodišťového otvoru. 

Ověření výsledků bylo označeno za přijatelné. Pro dimenzování byly použity dimenzační 

momenty z programu SCIA Engineer 16. 
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Je nutné se řídit předpisem o bezpečnosti práce. 

Při provádění navrhované konstrukce je nutné se řídit normou ČSN EN 206. 

Bednění navrhovaných konstrukcí musí být dostatečně tuhé, aby konstrukce po odbednění 

vyhovovaly požadavkům na maximální odchylky konstrukce. 

Betonářská výztuž je navržena Z oceli třídy B500B. Je nutné dodržet minimální 

požadovanou krycí vrstvu výztuže. Pro desku D1.1 je to při obou površích 20 mm, pro 

ztužující trám T1.1 je to 25 mm a pro sloup S1.1 je to 25 mm. 

Výroba betonu, betonáž a ošetřování musí být provedeno dle platných norem, včetně všech 

změn. Konzistence čerstvého betonu musí být S3.  

Je nutné se řídit prováděcí normou ČSN EN 13670: TŘÍDA PROVÁDĚNÍ – 1 

         TŘÍDA OŠETŘOVÁNÍ - 1  

 
Dle platných norem byla navržena konstrukce, která vyhoví na mezní stav únosnosti a mezní 

stav použitelnosti. Mezní stav použitelnosti byl posouzen na základě splnění podmínky 

ohybové štíhlosti [6]. Podrobný statický výpočet vybraných částí konstrukce je v příloze     P2. 

Statický výpočet.  

Výstupem této bakalářské práce jsou výrobní výkresy výztuže stropní desky 1. NP a vnitřního 

sloupu v 1. NP. 
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NP  nadzemní podlaží 

𝑓𝑐𝑘  charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

𝑓𝑐𝑑  návrhová pevnost betonu v tlaku 

𝑓𝑐𝑡𝑚  průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

𝑓𝑐𝑡𝑘0,05  pevnost v tahu betonu – pětiprocentní kvantil 

𝑓𝑐𝑡𝑑  návrhová pevnost betonu v tahu 

𝐸𝑐𝑚  sečnový modul pružnosti betonu 

𝜀𝑐𝑢3  mezní poměrné stlačení betonu 

𝑓𝑦𝑘  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

𝑓𝑦𝑑  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

𝑓𝑦𝑤𝑑  návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 

𝐸𝑠  návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 

𝜀𝑦𝑑  mezní poměrné protažení oceli 

𝑞𝑘  proměnné zatížení 

𝛾𝑠  dílčí součinitel spolehlivosti betonářské oceli 

𝛾𝑐  dílčí součinitel spolehlivosti betonu 

𝛾𝐺  součinitel stálého zatížení 

𝛾𝑄  součinitel proměnného zatížení 

𝜓0  kombinační součinitel 

𝜉  kombinační součinitel 

mxD-  hodnota dimenzačního ohybového momentu ve směru x, dolní okraj 

myD-  hodnota dimenzačního ohybového momentu ve směru y, dolní okraj 

mxD+  hodnota dimenzačního ohybového momentu ve směru x, horní okraj 

myD+  hodnota dimenzačního ohybového momentu ve směru y, horní okraj 

𝐼𝑐  tuhost příčle desky 

𝐼𝑡  moment tuhosti průřezu v kroucení ztužujícího trámu 

b  šířka rámového výseku 

𝐺𝑐𝑏  modul pružnosti ve smyku okrajového krouceného prvku 

𝐼𝑠  moment setrvačnosti 

𝜆  štíhlost  

𝛽𝑡  součinitel kroucení 

𝐴𝑐  průřezová plocha betonu 

𝐴𝑠  průřezová plocha betonářské výztuže 

𝐴𝑠,𝑝𝑟𝑜𝑣  navržená plocha výztuže 

𝐴𝑠,𝑟𝑒𝑞  potřebná plocha výztuže  

𝐴𝑠,𝑤  průřezová plocha smykové výztuže 

L  účinné rozpětí 

𝑀𝐸𝐷  návrhová hodnota ohybového momentu 

𝑁𝐸𝐷  návrhová hodnota normálové síly 
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