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Abstrakt 

Cílem této vysokoškolské kvalifikační práce je navrhnout železobetonovou 

monolitickou stropní konstrukci typického podlaží. Jedná se o lokálně podepřenou desku 

tloušťky 250 mm nepravidelného tvaru. Rozpětí polí je 6 x 6 m s přesahem 1,2 m. Uvnitř 

objektu je schodiště s výtahovou a instalační šachtou, obehnané monolitickou 

železobetonovou stěnou tloušťky 300 mm. Konstrukční výška podlaží je 3500 mm. Sloupy 

mají průřez 450/450 mm. V této práci byla provedena analýza metodou konečných prvků, 

statický návrh a výkresová dokumentace stropní desky.  

Klíčová slova 

Železobeton, monolitická stropní konstrukce, návrh, deska, výztuž, protlačení, ohyb, 

řetězové zřícení, zatížení, zatěžovací stavy  

Abstract 

The aim of this qualification thesis is to design a reinforced concrete monolithic 

ceiling construction of typical floor. It concerns locally supported panel that is 250 mm thick 

and of irregular shape. The spread of the span is 6 x 6 m with the overshoot of 1,2 m. Inside 

the building there is a staircase with a lift and a plumbing stack that is surrounded by the 

monolithic reinforced concrete wall that is 300 mm thick. The structural height of the floor is 

3500 mm. The pillars` cross-sections are 450/450 mm. An analysis using the end-element 

method, a static design and a drawing documentation of the ceiling panel were conducted 

within this thesis.  

Keywords 

Reinforced concrete, monolithic ceiling construction, design, panel, framework, dent, 

flection, chain fall, weight, states of loading 
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1 ÚVOD 

Úkolem této bakalářské práce bylo navrhnout monolitickou stropní konstrukci 

typického podlaží polyfunkční budovy. Provést analýzu ve výpočetním programu metodou 

konečných prvků s ověřením zjednodušenou metodou, posouzení podle mezního stavu 

únosnosti a vypracování výkresové dokumentace. 

Stropní konstrukce je lokálně podepřená. Její analýzu jsem provedla v programu SCIA 

Engineer 2009 a ověřila Metodou konečných prvků. Maximální ohybové momenty nad 

podporami, vzaté z řezu konstrukcí v programu, jsou redukovány grafickou metodou. Špice 

momentů jsou oříznuty ve výšce průniku ohybového momentu a líce sloupu, a následně je 

velikost momentů přepočítána na šířku pruhu, zpravidla 3 m. Kvůli bezpečnosti, jsou takto 

získané momenty zvětšeny o 20% (viz příloha P4: Řešení vnitřních sil a výstupy výpočetního 

programu). Podle mezního stavu únosnosti byla navržena výztuž na ohyb, protlačení a 

řetězové zřícení. Protlačení vnitřního sloupu je ověřeno také v programu Schöck BOLE (viz 

příloha P2: Statický výpočet). Výkresová dokumentace byla vypracovaná v rozsahu výkresu 

tvaru konstrukce, výkres výztuže horního povrchu desky, výkres spodní výztuže a výkres 

smykové výztuže. 

2 POPIS OBJEKTU 

Objekt je pětipodlažní, se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. 

Konstrukční výška všech podlaží je 3,5 m. Jedná se o budovu mezi komunikacemi svírajícími 

ostrý úhel. Ten je na budově řešen obloukem, který na jedné straně pokračuje šikmo přes 

jednu řadu sloupů. Budova je rozdělena pravoúhlým systémem sloupů. V jádru objektu jsou 

sloupy nahrazeny železobetonovým jádrem, obsahujícím schodiště, výtahovou šachtu a 

instalační šachtu. Délka objektu je 26,4 m, šířka 20,4 m. Zastřešení plochou střechou a 

založení na základových patkách není v bakalářské práci řešeno. Obvodovou konstrukci tvoří 

keramické zdivo Porotherm 19 AKU, zateplené 130 mm polystyrenu, doplněné o liniové okno 

výšky 1,5 m. 
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3 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 

3.1 Svislé prvky 

Svislé nosné prvky tvoří systém železobetonových čtvercových sloupů o straně 

450 mm a monolitické jádro se stěnou tloušťky 300 mm a vnitřních rozměrech 5,55 x 5,55 m. 

Výztuž stěn bude zatažená do stropní desky. Osová vzdálenost sloupů je v obou směrech 

6,0 m. 

Monolitické deskové schodiště tvoří dvakrát zalomená deska oboustranně vetknutá 

v místě podest do stěn. Schodiště je dvouramenné, se sklonem 32°. V každém rameni je 10 

stupňů výšky 175 mm a šířky 280 mm. Schodišťové rameno délky 2520 mm má šířku 

1400 mm. Šířka podesty je 1630 mm, šířka mezipodesty je 1400 mm. 

3.2 Vodorovné prvky 

Vodorovné prvky tvoří v každém podlaží stropní deska tloušťky 250 mm. Ta je 

rozdělená systémem sloupů na 4 x 3 pole, o rozměrech 6 x 6 m. Deska má od osy sloupu 

přesah 1200 mm. 

4 NÁVRH KONSTRUKCE 

4.1 Použité materiály 

Pro návrh byl použit beton C25/30, konzistence S2, a ocel B410. Jejich materiálové 

charakteristiky viz příloha P2: statický výpočet. 

Bylo počítáno s životností 80 let – kategorie návrhové životnosti S4, stupeň vlivu 

prostředí XC1. 

Užité průměry prutů výztuže jsou 18 mm pro řetězové zřícení, ohyb 8 mm; 10 mm; 

14 mm a 18 mm a smyk 6 a 7 mm. Maximální délka prutu je 9000 mm. Stykování ohybové 

výztuže 400 mm a výztuže proti řetězovému zřícení 500 mm. 
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4.2 Zatížení, řešení vnitřních sil 

Stálé liniové zatížení tvoří obvodové zdivo včetně zateplení a liniové okno. Stálé 

rovnoměrné zatížení je způsobeno tíhou navrhované desky, podhledu a podlahy. 

Nahodilé zatížení je od provozu a přemístitelných příček. 

Devět zatěžovacích stavů a čtrnáct jejich kombinací, bylo vytvořeno ručně v programu 

SCIA Engineer 2009. Výstupy ze softwaru byly ověřeny zjednodušenou Metodou konečných 

prvků (obě metody výpočtu a jejich srovnání, viz příloha P4: řešení vnitřních sil a výstupy 

výpočetního programu). 

4.3 Návrh konstrukce 

4.3.1 Ohybová výztuž 

Krytí výztuže je 35 mm. Výztuž ve směru „y“ je blíže k líci desky, ve směru „x“ je 

blíže ke středu průřezu. 

Spodní výztuž má zpravidla délku vzdálenosti os sloupů, zvětšenou o stykování 

přesahem. Přesah 400 mm se ob jeden prut výztuže střídá nalevo a napravo od sloupu, 

ve vzdálenosti 500 mm od jeho osy. Výztuž zpravidla není zkracována, z důvodu následného 

nedodržení maximální vzdálenosti prutů výztuže 300 mm. Pruty, které mohli být zkráceny, 

jsou zkráceny 830 mm od osy sloupu, což je součin 0,15 a světlého rozpění sloupů 5550 mm. 

Výztuž je v jednotlivých pruzích po stejných vzdálenostech, nebo po jejich násobcích, 

z důvodu možnosti stykování. Dochází tak k mírnému navýšení plochy výztuže a k složitější 

kombinaci průřezů jednotlivých prutů. 

Horní prutová výztuž ve sloupových pruzích má délku zpravidla 3800 mm, tj. větší 

než velikost součinu 0,3 a světlého rozpětí sloupů 5550 mm od líce sloupu k okraji výztuže. 

Pruty, které mohly být zkráceny, mají délku 2670 mm, tj. konec prutu od líce sloupu rovna 

součinu 0,2 krát světlé rozpětí sloupů. V mezipodporových pruzích jsou jednotlivé pruty 

délky 3000 mm, tj. větší než vzdálenost konce prutu od líce sloupu rovna 0,22 krát světlé 

rozpětí sloupů. V místech křížení mezipodporových pruhů desky je prutová výztuž nahrazena 

KARI sítí ϕ8/150/150 mm o rozměrech 3 x 3 m. 



5 

 

4.3.2 Výztuž proti řetězovému zřícení 

Jsou navrženy čtyři pruty průměru 18 mm, které jsou stykovány přesahem 500 mm ob 

jeden prut ve třetinách rozpětí. 

4.3.3 Smyková výztuž 

Pro vnitřní a krajní sloupy jsou navrženy čtyři řady výztuže, o průměru 6 mm. Pro 

rohové sloupy je navrženo osm řad výztuže průměru 7 mm. 

5 ZÁVĚR 

V této práci byl navržen konstrukční systém lokálně podepřené železobetonové desky. 

Vnitřní síly byly stanoveny metodou konečných prvků, a to programem SCIA Engineer 2009 

a ověřeny zjednodušenou metodou součtových momentů. Na mezní stav únosnosti byla 

navržena ohybová výztuž, výztuž proti řetězovému zřícení a smyková výztuž. Smyková 

výztuž pro vnitřní sloup byla navíc alternativně vypočtena i softwarem Schöck BOLE.
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