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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá posouzením stávající stropní desky a návrhem nové 

bodově podepřené, monolitické, železobetonové stropní desky 4NP Esslerovy přádelny 

v Brně a návrhem typického sloupu v tom samém podlaží, za účelem zvýšení budovy o 

jedno patro. Návrh stropní desky byl proveden pomocí programu SCIA Engineer, 

využívajícím metodu konečných prvků a ověřen ručním výpočtem pomocí metody 

součtových momentů. Návrh sloupu byl proveden ručním výpočtem. Při návrhu se 

postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 -1201. 

Výsledkem práce je návrh výztuže stropní desky a sloupu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Železobetonová monolitická konstrukce, lokálně podepřená stropní deska, 

sloup, protlačení, řetězové zřícení, interakční diagram, vnitřní síly, výztuž, mezní stav 

únosnosti 

 ABSTRACT 

This bachelor's thesis concerns with an analysis of existing ceiling concrete slab 

and design of locally supported monolithic reinforced concrete slab of fourth floor of 

Essler's textil factory in Brno and design of a typical column of the same floor. Design 

of ceiling concrete slab was accomplished in software SCIA Engineer, which uses finite 

element method and was verified by manual calculation using the method of 

cumulative moments. Column design was made by hand calculation. Design was made 

in accordance with applicable standards. The result is a reinforced slab and reinforced 

column. 

KEYWORDS 

 Reinforced concrete structure, locally supported ceiling slab, column, 

punching, chaincrash, interaction diagram, internal forces, reinforcement, ultimate 

limit state  
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ÚVOD 

 Úkolem mé bakalářské práce bylo navrhnout řešení rekonstrukce 

stávající průmyslové budovy Esslerovy přádelny v Brně v Obřanech. Bylo požadováno 

zvýšení budovy o jedno podlaží a ponechání stávající fasády z důvodů zachování 

historického vzhledu. Práce posuzuje za prvé možnost prostého nadvýšení konstrukce 

při vyrovnání spádu střechy zásypem a za druhé odbourání stávající střešní a stropní 

konstrukce včetně sloupů a návrh konstrukcí nových. Obsahem mé práce byl pouze 

návrh a posouzení desky a sloupů nesoucích nové podlaží. Únosnost zbytku stávající 

konstrukce nebyla uvažována. Výstupem je výkresová dokumentace v příloze P2 a 

Statický výpočet v příloze P1. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název stavby: Bývalá přádelna Brno-Obřany 

Místo stavby: Fryčajova 5, Brno 

 

1.2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

Železobetonový monolitický skelet je tvořen 5-ti nosnými rámy a má 4NP. 

Celkové půdorysné rozměry budovy jsou 32,55m x 34,15m. Rozpětí polí kolmo na 

rovinu rámu je 5,15m, krajní pole má rozpětí 8,4m. Rozpětí polí v rovině rámu je 

8,25m, 8,0m, 8,0m a 8,25m. Každý rám je tedy tvořen 5 sloupy, na které jsou uloženy 

průvlaky. Na průvlacích jsou uloženy po 2m trámy nesoucí stropní desku. 

Konstrukční výšky jednotlivých podlaží jsou 5,25m, 4,05m, 4,0m a 4,785m. 

Objekt je zastřešen plochou střechou se světlíky. Celková výška budovy je 18,385m. 

Založení je provedeno pomocí betonových stupňovitých patek. Obvodový plášť budovy 

je tvořen výplňovým cihelným zdivem a okny. 

2. PŘEDBĚŽNÝ PRŮZKUM 

Spolu s Bc. Lenkou Bažantovou jsme provedly zaměření stávajícího stavu 

konstrukce. Pro zaměření jsme použily metr a laserový dálkoměr. Měřidla zapůjčil 

vedoucí bakalářské práce doc. Ing. Ladislav Klusáček, CSc. 

Z naměřených hodnot byly zhotoveny výkresy stávajícího stavu. Na několika 

místech konstrukce bylo provedeno odkrytí výztuže za účelem zjištění jejího tvaru a 

polohy. Stávající výztuž je hladká kruhovitého profilu. Dle ČSN ISO 13822 Zásady 
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navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí bylo určeno, že jde o výztuž 

C 34. Tvar a rozměry základů byly převzaty z dřívějšího průzkumu konstrukce. 

3. . MATERIÁLY 

Nebyly provedeny žádné diagnostické zkoušky betonu ani výztuže, proto byl při 

výpočtu únosnosti stávajících prvků uvažován beton C 12/15 a výztuž C 34 s fyd=180 

MPa. 

Pro návrh nové konstrukce bude použita výztuž B500B. Betonovaná deska a 

sloupy jsou navrženy z betonu C25/30Stupeň vlivu prostředí je XC1. 

 STÁVAJÍCÍ NOVÝ 

BETON C12/15 

fck=12 MPa 

fcd=8 MPa 

εcu3=3,50 ‰ 

fctm=1,6 MPa 

 

C25/30  

fck=25 MPa 

fcd=16,67 MPa 

εcu3=3,50 ‰ 

fctm=2,6 MPa 

 

VÝZTUŽ (OCEL) C 34 

fyd=180 MPa 

fyk=260 MPa 

Es=200 GPa 

εyd=0,9 ‰ 

B500B 

fyd=434,783 MPa 

fyk=500 MPa 

Es=200 GPa 

εyd=2,174 ‰ 

 

4. . PODKLADY PRO VÝPOČET ZATÍŽENÍ A KOMBINACÍ ZATÍŽENÍ 

Hodnoty stálého a užitného zatížení jsou stanoveny dle ČSN EN 1991-1-1 

Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná 
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zatížení pozemních staveb. Charakteristická hodnota užitného zatížení pro budovy 

kategorie A je qk= 2,0kN/m2. 

 Dále je uvažováno zatížení sněhem dle ČSN EN 1991-1-1 Zatížení konstrukcí – 

Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem. Z mapy sněhových oblastí ČR bylo 

zjištěno, že objekt leží v oblasti I. Charakteristická hodnota zatížení sněhem pro tuto 

oblast je sk=0,7kN/m2. 

Zatížení větrem nebylo ve výpočtu uvažováno. 

Kombinace zatížení jsou provedeny dle ČSN EN 1990: Zásady navrhování 

konstrukcí. Použity jsou kombinační rovnice 6.10a a 6.10b: 

 

V kombinacích jsou použity tyto součinitele: γG= 1,35 

γQ= 1,50 

ψ0=0,5 (zatížení sněhem) 

ψ0=0,6 (zatížení větrem) 

 

5. STATICKÝ VÝPOČET 

5.1 STATICKÉ ŘEŠENÍ 

 Deska tloušťky 310 mm je řešena jako bodově podepřená. Bodové 

podpory tvoří sloupy o rozměru 410x410 mm. 

5.2 STATICKÝ VÝPOČET 

 Výpočet vnitřních sil je proveden pomocí programu SCIA Engineer. 

Výstupní údaje jsou ověřeny pomocí ručního výpočtu ohybových momentů na desce 

metodou součtových momentů. Výsledky daly přiměřenou shodu. Proto pro 
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dimenzování výztuže byly použity výsledné hodnoty vnitřních sil z programu.  

 Pro posouzení průřezu a návrh výztuže na protlačení byly také použity hodnoty 

reakcí ve sloupech získané z programu SCIA a ověřena jejich správnost ručním 

výpočtem kombinací. Výstupy z programu viz příloha P3. 

6. DIMENZOVÁNÍ 

 Deska (plocha 1095,32m2, tloušťka 310 mm) 

Byla navržena horní a dolní ohybová výztuž desky ve směrech x a y (viz. Statický 

výpočet a výkresy D1.2.4 a D1.2.6). V horní i dolní rovině v obou směrech byla 

navržena výztuž 8/300 mající kromě nosné funkce i funkci konstrukční. Při návrhu další 

ohybové výztuže byla tato výztuž uvažována a její plocha započítána do celkové plochy 

výztuže.  

 Dále byla navržena výztuž proti protlačení sloupů. Byly srovnány výpočty dle 

ČSN a ETA a programu od firmy Schoeck. Pro jednotlivé sloupy byly navrženy smykové 

lišty (viz. statický výpočet a výkres D1.2.5) 

 Sloup (rozměr 410x410x3000mm) 

Byla navržena nosná výztuž 8φ25 a třmínky φ8mm. 

7. PROVÁDĚNÍ 

Stávající sloupy a stropní deska 3NP budou odbourány a bude ponechána pouze 

výztuž paty sloupů, minimální délky 900mm. Touto výztuží budou propojeny nové 

sloupy se stávající konstrukcí. Vnější stávající nenosná vyzdívka bude ponechána 

včetně krajních sloupů (nebudou uvažovány ve výpočtu). Nové okrajové sloupy budou 

spřaženy se stávajícími okrajovými sloupy pomocí trnů. Ty budou navrtány a chemicky 

vlepeny do stávajících sloupů a přivařeny k výztuži nových sloupů. 

Stropní deska bude betonována do systémového bednění. Bednění musí být 

dostatečně tuhé, aby nedocházelo k nežádoucím odchylkám. Odbednění proběhne 

nejdříve po 28 dnech. Během provádění musí být veškerá výztuž zabezpečena proti 

přetvoření a porušení. Musí být dodržena tloušťka krycí vrstvy a výztuž musí být 



 

15 
 

kladena podle armovacích výkresů. Veškeré postupy a procesy (včetně výroby a 

dopravy) betonáže se řídí dle platných norem.  
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PRŮVODNÍ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU 

Strana 1-3 

Posouzení první varianty zvýšení stávající konstrukce o patro. Stávající střešní 

konstrukce by byla zasypána zásypem a na ten by byla vybetonována nová stropní 

deska a následně konstrukce nového patra a střechy. Byla posouzena ohybová 

únosnost průvlaku v nejvíce namáhaném průřezu. Průvlak byl uvažován jako spojitý i 

prostý nosník. Příznivější kombinace vnitřních sil byla uvažována při posouzení. Průvlak 

nevyhověl na ohybovou únosnost. Proto jsem dále posuzovala druhou variantu řešení - 

novou stropní desku. 

Strana 4-5 

Tato kapitola se zabývá návrhem rozměrů jednotlivých prvků konstrukce - 

předběžných rozměrů sloupu a tloušťky desky. Tloušťka desky je navržena s 10% 

rezervou, aby vyhověla limitní štíhlosti a nemusela být posuzována na 2. mezní stav - 

průhyby. 

Strana 5-6 

Výpočet zatížení desky a kombinace zatížení. Byly použity kombinace 6.10a a 

6.10b. 

Strana 6- 9 

Výpočet vnitřních sil metodou součtových momentů pro ověření výsledku 

programu SCIA Engineer pro vnitřní pole splňující podmínky metody součtových 

momentů. Momenty byly rozděleny do jednotlivých sloupových a mezi sloupových 

pruhů pomocí součinitele β zohledňujícího torzní tuhost průřezu 

Strana 10 

Srovnání výsledků výpočtu vnitřních sil MSM a programu SCIA. Srovnání dalo 

dobrou shodu. V dalších výpočtech byly uvažovány hodnoty získané z programu SCIA. 

Strana 11-21 

Posouzení ohybové únosnosti desky a návrh ohybové výztuže. Výpočet krytí 

výztuže - třída prostředí XC1. Tabulky posouzení a výztuže a tabulky rozmístění 
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navrhované výztuže. Výpočet kotevních délek a minimálních délek pro stykování 

výztuže. 

Strana 21-32 

Návrh výztuže na protlačení. Kontrolní ruční výpočet kombinace zatížení a 

vnitřních sil a jejich následné srovnání s hodnotami z programu SCIA. Posouzení 

nevyztuženého průřezu. Návrh výztuže podle ČSN. Návrh výztuže dle ETA. Návrh dle 

programu firmy Schoeck Bole. Srovnání výsledků. Návrh výztuže pro celou oblast 

desky.  

Strana 32 

Posouzení limitní štíhlosti. Deska vyhoví na limitní štíhlost a proto nemusím 

posuzovat 2.MS - průhyby. 

Strana 33 

Návrh výztuže na řetězové zřícení dle ČSN 73 1201. Posouvající síly od podpor 

byly rozděleny v poměru odpovídajícím poměru rozpětí ve směrech x a y. Na tyto síly 

byla navržena výztuž přiléhající k dolnímu povrchu. Výztuž byla pro zjednodušení 

navržena spojitá po celé délce konstrukce. 

Strana 34-42 

Návrh a posouzení sloupu 3NP. Výpočet jednotlivých bodů interakčního 

diagramu. Výpočet vnitřních sil v jednotlivých sloupech. Posouzení jednotlivých sloupů 

pomocí interakčního diagramu. 
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ZÁVĚR 

Výstupem bakalářské práce je návrh a posouzení železobetonové stropní desky 

a sloupu podle platných norem a předpisů. Součástí jsou výkresy výztuže. 

Stropní deska je navržena na 1. mezní stav únosnosti. Základním rastrem obou 

povrchů i směrů je výztuž Ø8 mm v osové vzdálenosti 300 mm, do které jsou přidávány 

další pruty, aby vytvořily rozestup min 70mm. Součástí posouzení je i návrh smykových 

lišt firmy Schoeck a výztuže proti řetězovému zřícení. 

Součástí bakalářské práce jsou výkresy výztuže jednotlivých nadimenzovaných prvků. 

Pro sloup je navrženo 8 prutů Ø25 mm, které budou polohově stabilizovány 

pomocí třmínků Ø8 mm. V místě nad patou a pod hlavou sloupu budou třmínky 

zhuštěny. 

Únosnost sloupu byla ověřena interakčním diagramem, který, z důvodu 

totožných rozměrů i velikosti výztuže, postačí pro posouzení sloupu v obou směrech 

namáhání. Pro výpočet vnitřních sil jsem použila program SCIA ENGINEER.  

Návrh stropní desky i sloupu vyhoví na 1. mezní stav únosnosti podle ČSN EN 

1992 – 1 - 1. 

2. mezní stav jsem posuzovala pouze pro maximální průhyby. Od výpočtu bylo 

možné upustit, protože průřez desky splnil podmínky stanovené dle ČSN 1992-1-1 

7.4.2. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Ac… Průřezová plocha betonu 

As… Průřezová plocha betonářské výztuže 

As,max… Maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

s,min …Minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,req… Nutná průřezová plocha betonářské výztuže 

b… Šířka 

c… Krytí výztuže betonem 

CRd,c… Součinitel pro výpočet únosnosti ve smyku 

d …Účinná výška 

dg … průměr kameniva 

fbd… Mezní napětí v soudržnosti 

Fc… Tlaková síla f 

fcm … Pevnost betonu v tlaku – průměrná 

fcm(t) … Pevnost betonu v tlaku – průměrná v čase t 

fctd… Návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

fctm… Pevnost betonu v tahu – průměrná 

fyd… Mez kluzu oceli – návrhová 

fyk… Mez kluzu oceli – charakteristická 

gk… Stálé zatížení – charakteristické 

lbd… Návrhová kotevní délka 

lb,min… Minimální kotevní délka 

8 

lb,rqd… Základní požadovaná kotevní délka 



 

21 
 

MEd … Návrhový moment od zatížení 

MRd… Moment na mezi únosnosti 

mxD- … Dimenzační ohybový moment – směr x – spodní líc 

mxD+ … Dimenzační ohybový moment – směr x – horní líc 

myD- … Dimenzační ohybový moment – směr y – spodní líc 

myD+ Dimenzační ohybový moment – směr y – horní líc 

qk… Nahodilé zatížení – charakteristické 

s… Osová vzdálenost výztuže 

smax… Maximální osová vzdálenost výztuže 

t… Čas ve dnech 

VEd… Návrhová posouvající síla 

VRd,c … Návrhová únosnost ve smyku u prvku bez smykové výztuže 

x… Výška tlačené části betonu 

zc… Rameno vnitřních sil 

α1 … Součinitel tvaru 

α2… Součinitel krytí  
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