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ABSTRAKT  
Bakalářská práce se zabývá řešením nosné železobetonové konstrukce 
administrativní budovy. V první části práce jsou stanoveny vnitřní síly výpočetním 
softwarem, které jsou dále použity pro dimenzování lokálně podepřené stropní 
desky nad 1.NP a charakteristického sloupu. Správnost výpočtu je potvrzena 
metodou rámových výseků s využitím deformační metody. Druhá část řeší 
posouzení konstrukcí na mezní stav únosnosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1. 
V závěru jsou zpracovány výkresy tvaru a výztuže stropní desky a charakteristického 
sloupu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
lokálně podepřená stropní deska, sloup, ČSN EN 1992-1-1, metoda rámových 
výseků, mezní stav únosnosti, železobeton 

ABSTRACT  
The bachelor's thesis deals with the solution of the load-bearing reinforced concrete 
structure of an administrative building. In the first part of the work, the internal 
forces are determined by computer software, which are further used for 
dimensioning the locally supported ceiling slab above the 1st floor and the 
characteristic column. The accuracy of the calculation is confirmed by the method 
of frame cut-outs using the deformation method. The second part deals with the 
assessment of structures for the ultimate limit state in accordance with ČSN EN 
1992-1-1. Finally, drawings of the shape and reinforcement of the ceiling slab and 
the characteristic column are processed.  

KEYWORDS  
locally supported ceiling slab, column, ČSN EN 1992-1-1, method of frame cut-outs, 
ultimate limit state, reinforced concrete 
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1 ÚVOD 
Předmětem bakalářské práce je statické řešení nosné železobetonové konstrukce 

administrativní budovy.  

V první části je stanoveno zatížení ovlivňující nosné konstrukce a proveden 

předběžný návrh nosných prvků. Pomocí softwaru pracující na základě metody 

konečných prvků jsou získány vnitřní síly a jejich kombinace. Správnost výsledků je 

potvrzena ručním výpočtem metodou rámových výseků.  

Druhá část práce se zabývá návrhem a posouzením výztuže na ohyb a protlačení ve 

stropní desce nad 1.NP a charakteristickém sloupu. Dle výpočtů jsou dále vytvořeny 

výkresy výztuže a tvaru. 

Celá práce je provedena v souladu s evropskými normami a národními přílohami. 

2 POPIS OBJEKTU 
Stavební objekt se nachází v centru Prahy. Budova má celkem dvanáct pater sloužící 

pro administrativní účely, je vysoká přibližně 47 m a rozprostírá se na 1642 m2. 

Nosnou část objektu tvoří stropní desky členité po výšce budovy, podepřené sloupy, 

stěnovým jádrem a ztužujícími stěnami. Objekt není připojen k okolní zástavbě.  

Budova je opláštěná skleněnou fasádou, místy vyplněnou tepelnou izolací. Výškově 

patra spojují dvě dvouramenné schodiště. Zastřešení tvoří jednoplášťová střecha. 

Pod každým stropem se nachází podhled pro rozvody. 

3 POPIS NOSNÉ KONSTRUKCE 

3.1 ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

Budova je vzhledem k místním podmínkám založena na velkoprůměrových pilotách. 

Piloty jsou spojené s železobetonovou převázkou navazující na železobetonovou 

základovou desku tloušťky 300 mm. Pootočení spodní podpory sloupů v místě 

napojení na základovou konstrukci je uvažováno nulové. 

3.2 SVISLÉ KONSTRUKCE 

Většinu svislých konstrukcí tvoří rastr čtvercových monolitických železobetonových 

sloupů s roztečí 8,1 m na 7,5/8,1 m. Po obvodu stojí sloupy s šířkou 500 mm a uvnitř 

osového systému s šířkou 600 mm.  

Uvnitř budovy nahrazuje dvě sloupové pole stěnové jádro o tloušťce stěn 300 mm. 

Uvnitř jádra se nachází první schodiště, a řada stěn tloušťky 300 mm pro vytvoření 

průchozích chodeb a olemování výtahových šachet.  
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Ve dvou rozích objektu se nachází ztužující stěny tloušťky 250 mm křížené do L.  

Výška svislých konstrukcí po výšce objektu je následující: 

• V 1.NP mezi horní hranou základové desky a dolní hranou stropní desky 

4100 mm 

• V 2.NP – 11.NP mezi horní hranou předešlého stropu a dolní hranou stropní 

desky 3550 mm 

• V 12.NP mezi horní hranou předešlého stropu a dolní hranou střešní desky 

3370 mm 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Schéma rozmístění nosných konstrukcí v řezu 



 

5 
 

3.3 VODOROVNÉ KONSTRUKCE 

Vodorovnou konstrukcí je po celé výšce objektu monolitická železobetonová stropní 
deska lokálně podepřená. Po patrech se půdorysně lehce mění, ve všech však má 
tloušťku 300 mm.  

4 POUŽITÉ MATERIÁLY A KRYTÍ VÝZTUŽE 
Pro svislé konstrukce je použit beton C50/60 s třídou prostředí XC1 a konzistencí 
zkouškou sednutím kužele S4. Dle ČSN EN 206+A1. 

Pro vodorovné konstrukce je použit beton C30/37 s třídou prostředí XC1 a 
konzistencí zkouškou sednutím kužele S3. Dle ČSN EN 206+A1. 

Všechny konstrukce jsou vyztuženy betonářskou výztuží typu B500B dle ČSN EN 
10080. 

Krytí betonářské výztuže je stanoveno dle ČSN EN 1992-1-1 na 25 mm u 
vodorovných konstrukcí a 30 mm u svislých konstrukcí. 

5 PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ 
Zatížení sněhem je stanoveno dle ČSN EN 1991-1-3. Objekt se nachází v I. sněhové 

oblasti, které přísluší charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

sk=0,7 kN/m2. Při výpočtu bylo uvažováno s normálním typem krajiny a standartním 

odtávání sněhu ze střechy. 

Účinky zatížení od působení větru bude v tomto objektu přebírat stěnové jádro a 

ztužující stěny, které by v tomto případě byly na tyty účinky dimenzovány. 

Obrázek 2 – Půdorysné schéma rozmístění svislých nosných konstrukcí 
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Stálé a užitné zatížení je stanoveno v souladu s ČSN EN 1991-1-1 a specifikacemi 

danými výrobci použitých stavebních materiálů, podrobněji viz P2. Statický výpočet. 

Pro získání extrémního namáhání konstrukce jsou použity zatěžovací šachy a pásy. 

6 STATICKÉ ŘEŠENÍ STROPNÍ DESKY NAD 1.NP 
Pro získání vnitřních sil v konstrukci je použit software pracující metodou konečných 
prvků. Model konstrukce je zpracován jako 2D deska. V místě podepření sloupy se 
nacházejí sloupové podpory s nakonfigurovanou tuhostí sloupu dle skutečných 
rozměrů. V oblasti napojení na stěny je podepření realizováno liniovými podporami 
s tuhostmi stěn dle podkladů. Plošná síť konečných prvků je o velikosti 0,3 m a 
v oblasti bodových a liniových podpor je lokálně zhuštěna.  
 

 

7 KOMBINAČNÍ ROVNICE 
Pro získání nejextrémnějších návrhových kombinací zatížení pro mezní stav 

únosnosti jsou použity obálkové kombinační rovnice 6.10a a 6.10b dle ČSN EN 1990. 

 

8 OVĚŘENÍ VNITŘNÍCH SIL RUČNÍM VÝPOČTEM 
Pro ověření správnosti výsledků softwaru je zvolen doporučený postup dle ČSN 73 

1201. Jedná se o metodu náhradních rámů, kdy je z celé konstrukce vyjmut pás 

náhradního rámu.  

Obrázek 3 - Zobrazení sítě MKP 
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Jednotlivým prvků ve výseku se přiřadí jejich tuhost dle geometrie průřezu a jeho 

materiálu. Využitím deformační metody, řešením řady soustav rovnic a 

přerozdělením celkových momentů do daných pozic, které určuje metoda byly 

shledány vnitřní síly z MKP programu jako uspokojující pro další použití. 

 
 

 

popis místo 
M - Ruční 
výpočet 

M - SCIA 
Engineer 

Rozdíl 
[%]  

 1 podpora -88,88 -57,45 35,4  

 1-2 pole 54,07 52,06 3,7  

 2 podpora -126,35 -127,57 -1,0  

 2-3 pole 48,28 46,94 2,8  

 3 podpora -112,54 -110,57 1,8  

 3-4 pole 41,37 35,16 15,0  

 4 podpora -125,62 -123,18 1,9  

 4-5 pole 58,36 62,69 -7,4  

 5 podpora -101,94 -55,04 46,0  
       

9 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ STROPNÍ DESKY 

9.1 OHYB 

Výztuž na ohyb je navržena na základní návrhové hodnoty ohybových momentů, 
které zahrnují působení kroutících momentů. Návrh a posouzení je provedeno 
v souladu s ČSN EN 1992-1-1. 

Při obou površích je zvolen základní rastr výztuže dle minimálního stupně vyztužení.  

Obrázek 4 – Půdorys 
uvažovaného výseku 

Obrázek 5 - Řez uvažovaného výseku konstrukce 
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V dolní zóně jsou příložky dimenzovány na zbylý moment, který základní síť není 

schopná vykrýt. 

Příložky v horní zóně jsou dimenzovány na šířku doporučenou ČSN 73 1201. 

9.2 PROTLAČENÍ 

Pro smykové síly nutné pro posouzení protlačení byly uvažovány hodnoty reakcí 

z 2D modelu stropu. 

V místech, kde deska dle ČSN EN 1992-1-1 nevyhověla byly navrženy lišty se 

smykovými trny dle ETA 13/0076 pomocí softwaru Schöck Bole, jehož správnost byla 

potvrzena ručním výpočtem na vnitřním sloupu. 

9.3 OZUB U SCHODIŠTĚ 

Dimenzování a posouzení výztuže ozubu desky je realizováno použitím 

zjednodušeného modelu pracujícím na principu náhradní příhradoviny. 

9.4 ŘETĚZOVÉ ZŘÍCENÍ 

Výztuž na řetězové zřícení je dimenzována dle ČSN EN 1992-1-1. Navržená výztuž by 

při selhání sloupu měla zabránit kolapsu celé konstrukce. 

9.5 MEZNÍ STAV POUŽITELNOSTI 

Použitím metody omezení poměru rozpětí k účinné výšce je shledáno, že za běžných 

okolností nevzniknou na konstrukci nadměrné průhyby.  

10 VÝPOČTOVÝ MODEL PRO SLOUPY 
Postup získání vnitřních sil pro sloupy je použit rozšířený 2D model desky, ten je 

převeden do 3D rozhraní. Podpory jsou nahrazeny skutečnými pruty a stěnami, 

které jsou podepřeny. Tímto způsobem je vytvořeno pět odlišných modelů podlaží, 

které vycházejí se zadaných podkladů. Jejich reakce jsou vždy sečteny v daných 

skupinách zatížení a s nimi jsou zatíženy sloupy ve stropu nad 1.NP. Z návrhových 

kombinací tak vzešly síly, které jsou dále použity pro dimenzování výztuže ve sloupu. 

Srovnání s ručním výpočtem je zobrazeno v další tabulce. 
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typ sloupu místo 
N - SCIA 
Engineer 

N - Ruční 
výpočet 

Rozdíl 
[%]  

 

600x600 

2 - C 8 540 

12 271 

-43,69  

 2 - D 13 071 +6,12  

 2 - E 12 730 +3,61  

 3 - C 10 317 -18,94  

 4 - C 11 638 -5,44  

 

500x500 

1 - D 7 449 

8 203 

-10,12  

 2 - F 5 441 -50,76  

 3 - F 6 235 -31,56  
 4 - B 8 895 +7,78  

11 DIMENZOVÁNÍ A POSOUZENÍ SLOUPU 
Posouzení výztuže je realizováno na nejvíce zatíženém sloupu v 1.NP. 

Namáhání sloupu je stanoveno s působením účinků prvního řádu, druhý řád je 

vyloučen skrze limitní štíhlost. 

Posouzení výztuže je provedeno prvními třemi body interakčního diagramu a je 

omezeno nehomogenitou průřezu. Sloup je také posouzen na působení tlaku 

s šikmým ohybem. 

12 ZÁVĚR 
Řešené konstrukce jsou navrženy a posouzeny na mezní stav únosnosti a 

použitelnosti dle platných norem a předpisů. Výsledky použitých programů jsou 

potvrzeny ručním výpočtem. Na základě výpočtů jsou zpracovány výkresy tvaru a 

výztuže. 
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AutoCAD 2015 s nástavbou RECOC - vázaná výztuž 

SCIA Engineer 18.1  

SCIA Engineer 19.1 

Microsoft Office 2016 

Schöck Bole 2.13.09 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
bm běžný metr 

EC eurokód 

EPS expandovaný polystyren 

��� sečnový modul pružnosti betonu 

�� modul pružnosti betonářské oceli 

��� návrhová pevnost betonu v tlaku 

��� charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

����;
,
� dolní kvantil pevnosti betonu v tahu 

����;
,� horní kvantil pevnosti betonu v tahu 

���� střední hodnota pevnosti betonu v tahu 

��� návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

��� charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

HI hydroizolace 

MKP metoda konečných prvků 

MRV metoda rámových výseků 

MSÚ mezní stav únosnosti 

MSP mezní stav použitelnosti 

NP nadzemní podlaží 

PZ parozábrana 

qk charakteristická hodnota užitného zatížení 

SDK sádrokarton 

TI teplená izolace 

ZS zatěžovací stav 

γ objemová tíha materiálu 
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SEZNAM PŘÍLOH 
P1. Použité podklady 

P2. Statický výpočet 

P3. Výkresová dokumentace 

 P3.1 Strop nad 1.NP – Tvar 

 P3.2 Strop nad 1.NP – Dolní výztuž 

 P3.3 Strop nad 1.NP – Horní výztuž 

 P3.4 Výztuž sloupu SL1.1 

 

 

 


