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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá návrhem statického řešení vybraných částí nosné 
konstrukce parkovacího domu – stropní deska běžného podlaží, vybrané sloupy, 
schodiště. Analýza nosné konstrukce je provedena softwarem s využitím metody 
konečných prvků, výsledky jsou ověřeny zjednodušenými metodami výpočtu 
ručně. Návrh konstrukcí je proveden dle platných norem.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Železobetonová konstrukce, lokálně podepřená stropní deska, sloup, schodiště, 
metoda konečných prvků  

ABSTRACT  

The diploma thesis deals with design of structural system of selected parts of load-
bearing structure of car park – common floor slab, selected columns, staircase. The 
Finite Element Method software is used to analyse the load-bearing structure, the 
results are verified by simlyfied hand-done calculation. The design of structures 
is done according to valid standards.  

KEYWORDS  

Reinforced concrete structure, point-supported floor slab, column, staircase, Finite 
Element Method (FEM)  
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ÚVOD 
Tato diplomová práce řeší vybrané prvky železobetonové nosné 

konstrukce parkovacího domu.  Těmito vybranými prvky jsou, stropní lokálně 

podepřená deska běžného podlaží, sloupy s různými průřezy a schodišťová 

deska. Je řešen jeden ze dvou dilatačních celků konstrukce parkovacího domu. 

Konstrukce je posouzena metodou konečných prvků v softwaru SCIA Engineer, 

pro návrh jednotlivých částí jsem použil software FIN EC 2019. Výsledky jsou 

ověřeny zjednodušenými metodami ručního výpočtu. 

 

OBECNÉ INFORMACE 
Parkovací dům má obdélníkový půdorys o rozměrech 34,200 x 78,250 m, 

z těchto rozměrů vyčnívá ještě kruhová rampa spojující jednotlivá podlaží. Objekt 

je rozdělen do 2 dilatačních celků. Vybral jsem si dilatační celek, který zahrnuje 

ztužující jádro. Rozměry vybraného celku jsou 34,200 x 52,200 m. Výška celého 

objektu je 19 m a je rozdělen do 6 podlaží. Objekt je kvůli své prostornosti 

částečně zapuštěn do svahu. Metr za zapuštěnou stranou parkovacího domu je 

zřízena mikropilotová záporová stěna kotvená přes ŽB trámy do svahu, na 

konstrukci parkovacího domu tudíž nepůsobí tlak zeminy. Objekt je navržen pro 

parkování cca 500 osobních automobilů, dále bude využíván jako terminál pro 

autobusy. V nejnižším podlaží je zázemí pro obsluhu.  

KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
Nosnou konstrukci objektu tvoří lokálně podepřené železobetonové desky 

s přiznanými sloupovými hlavicemi. Ve vnitřním prostoru jsou desky podepřené 

sloupy obdélníkového průřezu, po obvodu jsou podepřeny buď ŽB stěnami, nebo 

jsou lemovány ztužujícím žebrem a podepřeny sloupy i na obvodu. Sloupy mají 

různé průřezy podle umístění v konstrukci a jejich výšky. Desku nad 1PP 

podepírají v ½ půdorysu sloupy s kruhovým průřezem, které jsou vysoké přes 2 

běžná podlaží, zde byl vynechán strop nad 2PP, aby byla možná obslužnost 

autobusy. Ostatní sloupy mají obdélníkové průřezy. Konstrukce je ve 

vodorovném směru ztužena středovým jádrem tvořeným stěnami. Jádro slouží 

jako výtahová šachta a schodišťový prostor. 
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ZALOŽENÍ 
Objekt je založen na velkoprůměrových pilotách o délkách cca 3 – 11 m, 

které jsou vetknuté do horniny R3. Toto založení je pod nosnými sloupy. Stěny 

jsou založeny na ŽB základových pasech. 

NOSNÉ KONSTRUKCE 
SVISLÉ KONSTRUKCE 

Konstrukční výšky podlaží jsou 3,15 m (2PP, 1PP) a 2,9 m (1NP – 4NP). 

Sloupy kruhového průřezu mají průměr 500 mm a jsou vysoké 6,3 m. 

Obdélníkové sloupy mají průřezy rozměrů 750 x 250 mm, 750 x 300 mm, 500 x 

300 mm a 500 x 250 mm, výšky těchto sloupů jsou 3,15 m nebo 2,9 m.  Sloupy 

jsou rozmístěny pravidelně převážně v rastru o rozměrech 8,25 x 8,15 m. 

Železobetonové stěny jsou navrženy v tloušťkách 200 mm a 250 mm, výšky stěn 

jsou taktéž 3,15 m nebo 2,9 m. 

VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Stropní desky mají tloušťku 220 mm s tím, že čtvercové hlavice v místě 

sloupů s půdorysným rozměrem 2,7 x 2,7 m mají tloušťku 420 mm, jsou tedy 

rozšířeny o 200 mm oproti desce.  Tam, kde nejsou desky po obvodě vetknuty do 

stěny ale jsou podepřeny sloupem, je navrženo ztužující žebro s průřezem 1,18 x 
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0,25 m. Stropní desky jsou v mírném spádu ke středové podélné ose objektu 

kvůli odvodnění povrchů, tento spád bude ve statickém návrhu zanedbán. 

SCHODIŠTĚ 

Šikmé schodišťové desky budou zhotoveny jako prefabrikáty, které se 

budou průběžně zabudovávat do konstrukce. Mezipodesty budou vykonzolovány 

ze stěn jádra pomocí vylamovacích lišt. Prefabrikát šikmé schodišťové desky 

bude následně posazen jako prostý nosník na ozub v desce hlavní podesty a 

mezipodesty. 

OSTATNÍ 
Konstrukci bude po dokončení zdobit textilní fasáda. Střešní souvrství 

bude navrženo s ohledem na zatížení pojížděním. Veškeré betonové povrchy 

budou opatřeny adekvátní povrchovou úpravou, aby bylo zamezeno degradaci 

betonu. Sloupy budou chráněny zámečnickými prvky před mechanickým 

poškozením. Stavba se nachází v oblasti IV pro působení větru a v oblasti VIII co 

se týká zatížení sněhem. Konstrukce spadá do kategorie F pro určení užitného 

zatížení dle EC. 

 

MATERIÁLY 
Beton 

C 30/37 XC3 XD1 XF2 S3 

C 40/50 XC XD1 XF2 S3 

 

Ocel 

B 500B (R 10 505) 
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ZATÍŽENÍ 
Stálé 

Vlastní tíha 

Fasáda 

Proměnné 

Užitné – kategorie budov F 2,5 kN/m2 

Klimatické 

Sníh – oblast VIII 

Vítr – oblast IV 
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KOMBINACE ZATÍŽENÍ 

 

ZÁVĚR 
Vybrané konstrukce byly navrženy a posouzeny dle platné legislativy, kontrolní ruční 

výpočty ukázaly správnost výsledků. 
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