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B4) Řešení vnitřních sil a výstupy výpočetního programu. 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x), Popisný soubor závěrečné 
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Abstrakt  
 
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením nosné části železobetonové 
monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou 
typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup SR3a a 
stropní desky nad 1. NP. Posouzení je provedeno na mezní stav únosnosti, příčel 
PS navíc na mezní stav přetvoření. 
 
Klíčová slova  
 
železobetonový rám, železobetonový skelet, nosná konstrukce, železobeton, beton, 
ocelová výztuž, mezní stav únosnosti, mezní stav přetvoření, zatížení, zatěžovací 
stavy, vnitřní síly, dimenzování, rámová příčel, sloup, stropní deska, posouzení na 
ohyb, posouzení na smyk, průhyb, výkres tvaru, výkres výztuže  
 
Abstract  
 
The bachelor’s thesis describes the design of the load-bearing part of the reinforced 
monolithic frame concrete structure of the home for the elderly. The subject of 
assessment are the typical elements of the load-bearing skeleton in the 1st floor: 
frame rung PS, beam T5, column SR3a and the ceiling plate above the first floor. The 
assessment is made for ultimate limit states, moreover for frame rung PS the 
deflection control is provided, too. 
 
Keywords 
 
reinforced concrete frame, reinforced concrete, concrete, reinforcing steel, ultimate 
limit state, deflection control, loads, load cases, internal forces, dimensioning, 
frame rung, column, floor slab, bending assessment, assessment of the shear, 
deflection, drawing documentation of shape, drawing documentation of 
reinforcement 
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DOMOV DŮCHODCŮ, DILATAČNÍ CELEK P-T, TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

1. Úvod 
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením části železobetonové 
monolitické rámové konstrukce domova důchodců. Předmětem posouzení jsou 
typické prvky nosného skeletu v 1. NP: příčel PS, podélný trám T5, sloup SR3a a 
stropní deska nad 1. NP. Posouzení je provedeno na mezní stav únosnosti, příčel PS 
navíc na mezní stav přetvoření. 
Návrh konstrukce vychází z dodaných výkresů architektonicko-stavebního řešení, 
které jsou součástí přílohy B1) Použité podklady. 
Návrh, výpočet a posouzení obsahuje příloha B2) Statický výpočet; výkresy 
navrženého řešení obsahuje příloha B3) Výkresová dokumentace. 
 

2. Popis objektu  
Objekt domova důchodců je samostatně stojící budovou o třech nadzemních a 
jednom podzemním podlaží. Půdorys je obdélníkový, rozměrů 65,34 x 21,26 m. 
Střecha s plechovou krytinou je sedlová o sklonu 7°, vynášená dřevěnými vazníky. 
Předmětem statického řešení je krajní dilatační celek mezi osami P-T o vnějších 
rozměrech 16,68 x 21,26 m. V tomto celku je 1. PP a 1. NP projektováno pro 
kuchyňský provoz, 2. NP a 3. NP obsahuje obytné pokoje obyvatel domu. 
Konstrukčním systémem je ve spodních dvou podlažích železobetonový monolitický 
skelet, doplněný obvodovým zdivem a výtahovou šachtou z keramických tvárnic. 
2. a 3. NP je tvořeno zděnými stěnami. 
Mimo zmíněných obvodových stěn tl. 400 mm a vnitřní nosné schodišťové stěny tl. 
250 mm sestává nosná konstrukce z příčných železobetonových rámů v osách Q, R, 
S, podélných trámů v osách 4, 5 a stropních desek o tl. 150 mm. 
Každý příčný rám obsahuje příčel šířky 200 mm a výšky 400 mm, která je jedním 
koncem uložena na obvodovém zdivu, přibližně v polovině rozpětí je monoliticky 
spojena se sloupem průřezu 200 x 250 mm a na druhém konci se sloupem průřezu 
200 x 1800 mm. 
Podélné trámy mají stejný průřez jako příčle. 
 

3. Použité materiály 
Veškeré navrhované prvky jsou zhotoveny z betonu třídy C25/30 s předepsaným 
stupněm konzistence čerstvé směsi S3. Ocelová výztuž je třídy B420. 
 
Beton C25/30 
Charakteristická pevnost betonu v tlaku (válcová):  f�� = 25 MPa 

Návrhová pevnost betonu v tlaku:    fcd=
fck

γc

=
25

1,5
=16,67 MPa 

Charakteristická průměrná pevnost betonu v tahu:  f���= 2,2 MPa 
Charakteristická pevnost betonu v tahu (5% kvantil):  f���,�,���= 1,8 MPa 

Modul pružnosti betonu:      E�� = 30 GPa 
Mezní poměrné přetvoření betonu:    ε��� = 3,5 ‰ 
Rozměr největšího zrna kameniva:    d� ≤ 32 mm 
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Ocel B420 
Charakteristická mez kluzu oceli:    f�� = 420 MPa 

Návrhová mez kluzu oceli:     fyd=
fyd

γc

=
420

1,15
=365,22 MPa 

Modul pružnosti oceli:     E� = 200 GPa 
 
Minimální tloušťka krycí betonové vrstvy:  c = 25 mm 
 

4. Zatížení, zatěžovací stavy 
Na řešené prvky působí zatížení stálé – vlastní tíha a proměnné – užitné.  
Účinky klimatických zatížení jsou přenášeny obvodovými zděnými nosnými 
konstrukcemi a ztužující šachtou výtahu (viz výkres tvaru 1. NP). Tyto prvky budou 
navrženy na toto namáhání. Posouzení těchto prvků není předmětem této práce. 
Zatížení stálé je rozděleno na čtyři zatěžovací stavy, ZS1 až ZS4. 
Užitné zatížení je modelováno jako plošné o intenzitě 1,50 kN/m2 (obytné budovy dle 
ČSN EN 1991-1-1). Toto zatížení je rozděleno do šesti zatěžovacích stavů pro 
vyvození extrémů ohybových momentů v jednotlivých polích prutů a desek. 
Hodnoty vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací stavy jsou stanoveny programem 
Dlubal RFEM 4.10.1920 metodou konečných prvků na prostorovém modelu části 
konstrukce. 
 

5. Kombinace zat ěžovacích stav ů 
Jednotlivé zatěžovací stavy jsou kombinovány s použitím rovnice 6.10. dle ČSN EN 
1990. 

� � ,!. #$,!"+"�' . ("+"�),*. +$,*" + " � �),,. -�,,. +$,,
,.*!/*

 

Dílčí součinitele zatížení pro MSÚ – doporučené hodnoty pro pozemní stavby, 
kategorie budova A, obytné plochy. 
� = 1,35  �) = 1,5  -� = 0,7 
Výsledky pro jednotlivé kombinace jsou určeny programem MS Excel 2007. 
 

6. Návrh prvk ů konstrukce 
Návrh, dimenzování a posouzení jednotlivých prvků rámu je provedeno podle normy 
ČSN EN 1992-1-1.  
Podrobný výpočet obsahuje příloha B2) Statický výpočet této bakalářské práce. 
Součástí bakalářské práce jsou výkresy výztuže, obsažené v příloze B3) Výkresová 
dokumentace. 
 

7. Závěr 
Výsledkem této bakalářské práce je stanovení typů a počtů výztuží pro nosnou 
konstrukci zadaného objektu a vypracování výkresů pro provedení této konstrukce. 
Prvky byly navrženy na mezní stav únosnosti popř. mezní stav přetvoření tak, aby 
vyhověly podle platných norem. 
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