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Abstrakt 

BakaláUská práce je zamEUená na návrh monolitické železobetonové lokálnE podepUené stropní 
desky bytového domu. Součástí práce je i návrh jednoho vybraného sloupu a schodištE. 
Stropní deska se nachází ve druhém nadzemním podlaží a sloup v prvním nadzemním 
podlaží. Výpočet vnitUních sil je proveden ve výpočetním programu SCIA Engineer 17.1. 
Výsledky ze softwaru jsou porovnány s výsledky ruční zjednodušené metody. Posouzení 
konstrukce je provedeno dle ČSN EN 1992-1-1. 
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Abstract 

The main subject of this bachelor thesis is focused on the design of reinforced concrete locally 
supported slab of a apartment building. Another part includes the design of a one selected 
column and stairway. The slab is located on the second floor and column on the first floor. 
Calculation of the internal forces is is created at computer software system Scia Engineer 
17.1. The Results of the software are compared with the result of the simplified manual 
method. The calculation method is based on ČSN EN 1992-1-1. 
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1 ÚVOD 
 
PUedmEtem bakaláUské práce je staticky vyUešit monolitickou železobetonovou lokálnE 
podepUenou stropní desku, sloup a schodištE bytového domu. VnitUní síly byly zjištEny 
metodou konečných prvk] s použitím softwaru SCIA Engineer 17.1. Výsledky z výpočtového 
softwaru byly ovEUeny pomocí zjednodušené metody. Do vyšetUované stropní desky byla 
navržena výztuž na ohyb, dále výztuž proti UetEzovému zUícení a proti protlačení. Výztuž proti 
protlačení byla navržena dvEma zp]soby. Byly navrženy svaUované žebUíčky a také smykové 
lišty. Navržená výztuž byla následnE zakreslena do pUiložených výkres]. 
 
 

2 POPIS OBJEKTU 
Tešený bytový d]m má 3 nadzemní podlaží. Konstrukční výška podlaží je 3, 2m. V každém 
patUe se nachází 2 velkometrážní byty vzájemnE oddElené akustickou stEnou.  Jednotlivá patra 
mají stejnou dispozici. Vodorovné síly jsou zde pUeneseny pomocí ztužujících 
železobetonových stEn. ZastUešení objektu je Uešeno pomocí jednopláš[ovou nepochozí 
plochou stUechou. Spojení mezi jednotlivými patry je zajištEno pomocí dvouramenného 
schodištE s mezipodestou, které je umístEno ve ztužujícím jádUe. Obvodový pláš[ je Uešen 
pomocí tvárnic YTONG P2 tlouš[ky 300 mm. Objekt je dále zateplen pomocí expandovaného 
polystyrenu tlouš[ky 150 mm. 
 

3 POPIS KONSTRUKCE 
 

3.1 SVISLÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 
Stropní deska je podporována ztužujícím jádrem a sloup. Všechny sloupy mají čtvercový tvar 
o rozmEru 0,4 x 0,4 m. Osové vzdálenosti sloup] jsou 6,0 x 6,0 m. Ztužující stEny mají 
tlouš[ku 0,3 m. Výška sloup] a ztužujících stEn je 3,2 m. V rámci bakaláUské práce není 
Uešena ztužující stEna. 
 

3.2 VODOROVNÉ KONSTRUKČNÍ PRVKY 
 
LokálnE podepUená železobetonová deska je podporována ztužujícími stEnami a sloupy. 
Navržená tlouš[ka desky je 240 mm. Deska je navržena bez pUesahu a hrana desky tedy lícuje 
s vnEjší hranou krajního sloupu. 
 

3.3 SCHODIŠTD 
 
SchodištE je navrženo jako monolitické dvouramené s mezipodespou. ŠíUka schodiš[ového 
ramene je 1,5 m a šíUka mezipodesty je 1,77 m. 
  



4 MATERIÁLY 
 
Veškeré navržené konstrukce budou z betonu C 25/30 a oceli B 500 B. StupeO vlivu prostUedí 
XC1 – suché nebo stále mokré – budovy s nízkou vlhkostí 
 
Beton C25/30: 
 - fck = 25 MPa 
 - fctm = 2,6 MPa 
 - Ecm = 31 MPa 
 - icu,3 = 3,5 ‰ 
 - ic2 = 2,0 ‰ 
 
Ocel B 500 B: 
 - fyk = 500 MPa 
 - Es = 200 GPa 
 - iyd = 0,002175 % 
 

5 ZATÍŽENÍ 
 
Do stálého zatížení je uvažováno s vlastní tíhou, podlahou, vnitUním zdivem – mezibytovou 
pUíčkou, stUešním pláštEm a obvodovým pláštEm. V nahodilém zatížení je uvažováno se 
zatížením užitným, snEhem a také s lehkými pUemístitelnými pUíčkami ze sádrokartonu. 
V užitném zatížení je uvažováno s kategorií A: Obytné plochy a plochy pro domácí činnosti. 
SnEhová oblast je kategorie III. Pro kombinace bylo vytvoUeno 21 zatEžovacích stav] a pro 
sloup byl vytvoUen navíc 22. zatEžovací stav – sníh. 
 
 

6 VNITTNÍ SÍLY 
 
VnitUní síly byly zjištEny z pomocí programu Scia Engineer 17.1. Pro stropní desku je zde 
vytvoUen 2D model. Pro dimenzování výztuže do desky byly návrhové ohybové momenty 
zpr]mErovány na šíUku pUíslušného pruhu a poté porovnány s výsledky z ruční metody. Pro 
vyšetUování vnitUních sil sloupu je v programu vytvoUený 3D model. 
 

7 DIMENZOVÁNÍ 
 
Stropní deska je dimenzována na ohyb, proti UetEzovému zUícení a nakonec také na smyk 
Ěprotlačeníě. Pro dimenzování na ohybový moment je vytvoUena pUi horním i spodním 
povrchu sí[ z výztuže o pr]mEru 10 mm. V místech, ve kterých sí[ nepUenese ohybové 
momenty je dovyztužena. Rozteče výztuže jsou zvoleny po 100, 200 a 400 mm a použité 
pr]mEry jsou 10 a 14 mm. Proti protlačení byla navržena smyková výztuž ze žebUíčk] i 
smykové lišty. Pro sloup je navrženo Ř prut] o pr]mEru 14 mm. 
 



8 ZÁVDR 
 
Jednotlivé navrhované prvky, které byly pUedmEtem této bakaláUské práce, byly navrženy podle 
platných norem a zásad. Posouzení všech Uešených prvk] je vyhovující. Stropní deska m]že být 
v nEkterých místech mírnE pUedimenzována. Je to zapUíčinEno dimenzováním s ohledem na snížení 
pracnosti armování. Konstrukce by mohla být navržena hospodárnEji pokud by bylo dimenzováno na 
každý ohybový moment v každém poli zvláš[. Ke všem Uešeným prvk]m byly zpracovány výkresy 
betonáUské výztuže. 
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Seznam použitých zkratek a symbol] 
 
Ab   plocha zatížení vnitUního sloupu 

As  plocha výztuže 

As,min   minimální plocha výztuže 

As,max   maximální plocha výztuže 

As,req   nutná plocha výztuže 

Asw   plocha smykové výztuže 

Asw,min   minimální plocha smykové výztuže 

A   součinitel vyjadUující vliv dotvarování 

B   součinitel vyjadUující vliv vyztužení 

C   součinitel vyjadUující vliv pomEru moment] na koncích sloupu  

Ce   součinitel expozice závislý na typu krajiny 

Ct   tepelný součinitel 

cnom   nominální krycí vrstva 

cmin   minimální krycí vrstva 

〉cdev   pUídavek k minimální krycí vrstvE zohledOující možné odchylky 

cmin,b   minimální krycí vrstva s pUihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur   minimální krycí vrstva s pUihlédnutím k podmínkám prostUedí 

〉cdur ,け   pUídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 

d1   vzdálenost tEžištE výztuže od taženého okraje 

d   účinná výška pr]Uezu 

dg   maximální frakce kameniva 

Ecm   modul pružnosti betonu 

Es   modul pružnosti oceli 

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck   charakteristická pevnost betonu v tlaku  

fctm   pevnost betonu v tahu 

fyd   návrhová pevnost oceli v tahu a tlaku 

fyk   charakteristická mez kluzu 

gd   návrhová hodnota zatížení 

gk   charakteristická hodnota zatížení 

hs   výška desky 

hs,min   minimální výška desky 

lbd   návrhová kotevní délka 

lb,rqd  základní kotevní délka 

lb,min   minimální kotevní délka 



l0   návrhová délka pUesahu 

mxD-   momenty pUi spodním povrchu desky pro smEr X 

myD-   momenty pUi spodním povrchu desky pro smEr Y 

mxD+   momenty pUi horním povrchu desky pro smEr X 

myD+   momenty pUi horním povrchu desky pro smEr Y 

Mx,tot   celkový součtový moment 

MEd   návrhová hodnota ohybového momentu 

MRd   moment na mezi únosnosti 

NEd   návrhová hodnota normálové síly 

Sk   charakteristická hodnota zatížení snEhem 

sr   vzdálenost svislých prut] smykové výztuže 

st   vzdálenost obvod] smykové výztuže 

u0   obvod sloupu 

ui   délka i-tého kontrolovaného obvodu 

uout   délka obvodu, ve kterém již není nutná smyková výztuž 

x   poloha neutrální osy 

zc   rameno vnitUních sil 

ZS   zatEžovací stav 

icu3   mezní pUetvoUení betonu 

iyd   minimální pUetvoUení výztuže 

そlim   limitní štíhlost sloupu 

ちEd  maximální smykové napEtí 

Vrd,cs   návrhová hodnota únosnosti ve smyku pUi protlačení se smykovou výztuží 

ちmin   minimální smykové napEtí 

ちRd,max   návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku 

ちRd,c   návrhová hodnota únosnosti ve smyku pUi protlačení bez smykové 
 


