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Cílem bakalářské práce je navrhnout vybrané konstrukce vícepodlažního 

obchodního domu. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobetonový skelet. Pro 

práci byla vybrána železobetonová lokálně podepřená stropní deska nad nejnižším 

patrem, vnitřní sloup, základová patka a montované železobetonové schodiště.  

Železobetonová monolitická konstrukce, obchodní centrum, lokálně podepřená 

stropní konstrukce, sloup, základová patka, prefabrikované schodiště. 

The aim of the bachelor thesis is to design selected structures of the multi-storey 

department store. The supporting structure is a cast in place reinforced concrete 

frame. A reinforced concrete flat above the lowest floors, an inner column, a 

foundation pad and a prefabricated reinforced concrete staircase were selected 

for the work. 

Cast-in-place reinforced concrete structure, office building, locally supported floor 

slab, column, foundation pad, wall, precast staircase. 
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Tématem této bakalářské práce je navrhnout a posoudit stropní konstrukci pro 

vícepodlažní, železobetonovou budovu obchodního centra. Navrhovaná a posuzovaná 

stropní konstrukce bude dle zadání lokálně podepřená deska. Deska bude podepřena 

železobetonovými sloupy bez hlavic. Byl vybrán jeden typický vnitřní sloup pro návrh, 

výpočet a posouzení včetně propíchnutí. Dále bylo navrženo a nadimenzováno 

dvouramenné, prefabrikované schodiště. 

Podkladem pro výpočet bylo půdorysné schéma stropní konstrukce, informace o 

počtu podlaží, konstrukční výška podlaží, zatížení a únosnost základové zeminy. 

Navrhované prvky obchodního domu popisují přiložené statické výpočty a 

výkresové dokumentace.  

 

 

Obr. 1 Schéma tvaru stropní konstrukce  
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Jedná se o čtyř podlažní nepodsklepené obchodní centrum s plochou 

střechou situované v obci Krnov. Ve všech podlažích objektu jsou navrženy 

obchody, restaurace nebo prodejny potraviny. Parkování je umožněno venku před 

budovou obchodního centra. Půdorys objektu je ve tvaru L, se zaobleným vnějším 

rohem, o opsaných rozměrech 66,00 x 30,00 m.  

 
Objekt je situován vzhledem ke světovým stranám a okolní zástavbě. Hlavní 

vstup do objektu je umístěn na jižní straně. Obvodový plášť je tvořen skleněnými 

tabulemi, které zajišťují přirozené prosvětlení stavby. Dispoziční řešení je voleno 

s ohledem na nosný systém, který je tvořen železobetonovým skeletem a 

ztužujícími konstrukcemi. Ve ztužujícím monolitickém jádru o vnitřním rozměru 

6,7 x 5,7 m je situováno montované schodiště a výtahová šachta. Konstrukce 

tvořící jednotlivé dispozice obchodů jsou tvořeny nenosnými, snadno 

přemístitelnými, sádrokartonovými příčkami. Konstrukční výška jednotlivých 

podlaží je 4,2 m. 

 
Nosnou konstrukci celého objektu tvoří železobetonový monolitický skelet 

z betonu C25/30. Beton je vyztužen betonářskou ocelí třídy B500B. Schodiště 

v objektu je navrhováno jako prefabrikované. 

 

Objekt je založen na železobetonových základových patkách o rozměru 3 x 

3  x 1 m. Vnitřní ztužující stěny jsou založeny na základových pasech, které nebyly 

v rámci bakalářské práce řešeny. 

 
Obr. 2 Řez patkou  

 

Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy. Sloupy mají 

půdorysný tvar čtverce o rozměrech 500 x 500 mm. Hlavní nosnou výztuž tvoří 4 

Ø20, doplněnými dvojstřižnými třmínky Ø8 po 300 mm. Další konstrukční výztuž je 

tvořena 4 Ø6 a třmínky Ø6 po 300 mm. Krytí výztuže je navrženo 35 mm. Sloupy 

jsou rozmístěny v rozpětích 7 x 6 m. 
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Nenosné dělící konstrukce jsou tvořeny sádrokartonovými příčkami 

s příslušnou protipožární odolností. 

Obvodový plášť je tvořen skleněnými tabulemi. 

 
 Obr. 3 Řez sloupem 

 

Vodorovné nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovou, lokálně 

podepřenou, monolitickou stropní deskou. Stropní deska je podepřena 

železobetonovými sloupy bez hlavic. Strop je navržen s konzolovým vyložením, se 

kterým bylo nutno počítat ve výpočtu i při modelování. Vypočítaná tloušťka desky 

je 280 mm. Výztuž je navržena prutová v průměrech Ø10 a Ø12 v obou směrech. 

V místech podepření sloupy je navrženo smykové vyztužení pomocí lišt Shöck Bole 

ø12 a výztuž proti řetězovému zřícení 4ø20. Krytí výztuže desky je navrženo 35 

mm. 

 
Obr. 4 Schéma tvaru 

 

Nosnou konstrukci střechy tvoří stejná monolitická deska jako pro stropní 

konstrukci. 

Schodiště je navrženo jako prefabrikované. Schodiště je dvouramenné, jedno 

rameno je tvořeno 13ti stupni o šířce 161,5 mm a výšce 310 mm.  
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Obr. 5 Schodiště 

 
Beton:  C25/30 

    

charakteristická hodnota v tlaku fck =  25 MPa 

návrhová hodnota fcd =  16,667 MPa 

charakteristická hodnota v tahu fctm = 2,6 MPa 

materiálový součinitel ϒc =  1,5  

 εcu3 =  3,5 ‰ 

 

Ocel:  B500B 

    

charakteristická hodnota v tlaku a tahu fyk =  500 MPa 

návrhová hodnota fyd =  434,78 MPa 

materiálový součinitel ϒs =  1,15  

 εyd =  2,17 ‰ 

 

 
Výpočet byl zpracováván podle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 

a Čsn 73 1201. 

 

 

 

Pro výpočet sloupů, které lokálně podpírají deskovou konstrukci stropu, byl 

vymodelován celý model obchodního domu v obecné soustavě XYZ programu Scia 

Engineer 17.1. Dále ke konkrétnímu výpočtu byl dle zadání vybrán vnitřní sloup, 

konkrétně sloup „C4“.  
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 Obr. 6 Výpočtový model pro sloup 

 

Pro ruční výpočet stropní konstrukce byla použita metoda součtových 

momentů. Pro tuto metodu byl model rozdělen do sloupových a středních pruhů. 

 
Obr. 7 Rozdělení desky na sloupové a střední pruhy 

 

Ruční výpočet byl ověřen v programu Scia Engineer 17.1.  Model stropní 

desky je tvořen 2D konstrukcí ve směru XY. Deska byla modelovaná jako soustava 



 

6 

 

dílčích desek, které svými rozměry odpovídaly rozmístění rastru sloupů. Okraj desky 

je ponechán volný. Dále byly určeny a vymodelovány sloupové a střední pruhy, které 

sloužily pro výpočet jednotlivých pruhů. Softwarový výpočet byl proveden třikrát 

s použitím různých druhů podpor. Jako první byly použity sloupové podpory, dále 

pevné a nakonec 1,5 násobek délky sloupu s vetknutím. V místech ztužujících zdí 

byly použity liniové podpory.  

 
Obr. 8 Výpočtový model pro desku – sloupové podpory 

 

 
Obr. 9 Výpočtový model pro desku – pevné podpory 
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Obr. 10 Výpočtový model pro desku – 1,5 násobek výšky sloupu s vetknutím 

 

Pro návrh a posouzení prefabrikovaného schodiště byly vytvořeny dva 

modely v programu Scia Engineer 17.1. Schodiště bylo modelováno jako 2D prutový 

prvek pro provozní stav a 2D deskový model pro montážní stav schodiště. 

Konstrukce je řešena jako prostý nosník se sklonem 27,5° a délkou ramene 4,431m. 

Schodišťové rameno tvoří schodišťová deska o tloušťce 150 mm a 13 schodišťových 

stupňů o rozměrech 161,5 mm x 310 mm. 

  
Obr. 11 Výpočtový model pro schodiště – provozní stav 
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Obr. 12 Výpočtový model pro schodiště – montážní stav, prutový model 

 

 
Obr. 13 Výpočtový model pro schodiště – montážní stav, deskový model 

 

 
Jednotlivé zatěžovací stavy jsou definovány pro dané výpočtové modely ve 

statickém výpočtu. 

 
V této bakalářské práci jsem navrhla lokálně podepřenou stropní desku, 

sloup, patku a prefabrikované schodiště. Stropní desku jsem vymodelovala jako 2D 

stropní konstrukci se třemi druhy podpor v programu Scia Engineer 17.1. a spolu 

s ručním výpočtem pomocí metody součtových momentů jsem provedla porovnání 

výsledků. Výsledky se mírně lišily vlivem zaokrouhlování a jiných faktorů, nicméně 

varianta sloupových podpor a sloupů s vetknutím vycházela téměř totožně. 

Pro návrh smykových lišt, které jsem navrhla proti protlačení, jsem použila 

software firmy Schöck Bole 2.12.00. Výsledek jsem ověřila také ručním výpočtem. 

V další fázi jsem vymodelovala stropní konstrukci spolu se sloupy. To vedlo ke 

zjištění vnitřních sil sloupů a pro návrh výztuže vybraného vnitřního sloupu. Pro 

posouzení sloupu posloužil interakční diagram vypracovaný v programu Microsoft 

Excel 2010 v rámci statického výpočtu. 
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Zjištěné vnitřní síly sloupů byly dále použity pro návrh železobetonové patky 

vybraného sloupu. 

Na závěr jsem provedla návrh a posouzení prefabrikovaného schodiště. 

Nosnou konstrukci schodišťových ramen tvoří schodišťová deska s vybetonovanými 

schodišťovými stupni. Schodiště bylo modelováno jako 2D prutový prvek a 2D 

deskový model.  

Zpracovávání bakalářské práce pro mě bylo velkým přínosem v oblasti práce 

se softwarovým programem Scia Engineer, ve kterém jsem si vyzkoušela různé 

druhy modelování konstrukcí a jejich vzájemné porovnání. 
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P1 Použité podklady 

 Půdorys 1.NP 

P2 Výkresová dokumentace 

 Tvar stropní konstrukce nad 1.NP 

 Dolní výztuž desky nad 1.NP 

 Horní výztuž desky nad 1.NP 

 Výztuž sloupu a základové patky 

  Výztuž montovaného schodiště 

P3 Statický Výpočet 

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

Popisný soubor závěrečné práce (1x) 

 


