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Abstrakt 

 Tato bakalářská práce zpracovává návrh a posouzení železobetonové stropní 

desky obchodního domu, zejména na ohyb a protlačení, dále se zabývá návrhem 

konzolového trámu. Vstupní hodnoty vnitřních sil vycházejí z výpočetního programu 

Scia Engineer 2012 – Studentská verze a jsou ověřeny metodou součtových 

momentů.  

Klíčová slova 

 Stropní deska, beton, ocel, protlačení, metoda součtových momentů, 

zatěžovací stavy, posouvající síla, smyk, ohybový moment, řetězové zřícení  

Abstract 

 This thesis handles the design and assessment of reinforced concrete slabs 

store, especially the bending and punching, discusses the design cantilever beam. 

Input values of internal forces based on the calculation of Scia Engineer 2012 - 

Student version and are verified by summation of moments. 
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 Slab, concrete, steel, punching, method of summation moments, load cases, 

shear strength, shear, bending moment, chain collapse 
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Úvod 

Předmětem bakalářské práce je návrh a posouzení ŽB desky nad 1. podlažím 

obchodního domu. Obchodní dům má celkem tři patra. Deska byla namodelována 

v programu Scia – Engineer 2012 – Studentská verze. Vnitřní síly byly ověřeny ruční 

metodou. Dále bylo  použito programů MS Word a Excel a dále program AutoCAD 

2011 – Studentská verze. 

Architektonické a dispoziční řešení 

Objekt je situován v intravilánu města Banská Bystrica. Obchodní centrum se nachází 

na spojnici několika významných tras. V blízkosti se nachází autobusové nádraží.    

První a druhé podlaží objektu bude využíváno pro obchod a služby. Třetí patro bude 

využíváno jako kancelářské prostory. Budova je nepodsklepená. Půdorysný tvar je 

obdélníkový s délkami hran 40 m x20 m. Celková zastavěná plocha je 800 m2. 

Budova je na jedné straně vyložená konzolou, která opticky rozčlení stavbu. Má také 

za úkol uvolnit komunikační prostor pro pěší kolem stavby, který by byl stavbou na 

plný půdporys omezen. Dále v horním podlaží může být využit volný prostor pro 

terasu, který může být využívána pro relaxaci. Cílem bylo vytvořit stavbu, která 

vzhledem k okolní zástavbě nebude zasahovat do architektonické koncepce území. 

Pro přístup k objektu je vybudován chodník ze zámkové dlažby, který je napojen na 

stávající pěší komunikace. 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací budou v prostoru stavby vytyčeny všechny inženýrské 

stavby. Bude stanoveno příslušné ochranné pásmo jednotlivých sítí. Při zemních 

prací budou dodržována ochranná pásma a pokyny správců sítí. Vzhledem 

nepodsklepení budovy nebudou výkopové práce obsáhlé. Při provádění základového 

výkopu bude základová spára převzata příslušným odborníkem. Je třeba dbat na 

ochranu základové spáry a posledních 10 cm odstranit až těsně před betonáží 

základů. 
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Základy 

Základy budovy budou vytyčeny geodetem dle PD. Založení objektu bude na 

monolitických patkách z betonu  C 16/20. Dimenze není předmětem bakalářské 

práce. 

Konstrukční řešení 

Objekt je navržen jako desková konstrukce podporována bodově sloupy bez hlavic. 

Konstrukční výška je 4,2 m. Plášť budovy bude tvořen skleněným obvodovým 

pláštěm uchyceným na nosné konstrukci. Ve středu bude ztužující jádro, které 

spolupůsobí s ŽB deskou. ŽB deska je navržena na ohybové momenty v jednotlivých 

polích, které rozdělují konstrukci. Návrh výztuží je počítám ve dvou na sebe kolmých 

směrech rovnoběžných s okrajem desky. Prostor v jádru bude využit pro přepravu 

osob, v rámci budovy, pomocí výtahu. Dále je uvnitř budovy velký otvor pro umístění 

eskalátorů, který vytváří galerii uvnitř budovy. Uvnitř budovy se počítá 

s přemísťovatelnými příčkami, které zajistí variabilitu dispozice. Konstrukční materiál 

se skládá z betonu C 30/37 a oceli B500B. 

Střešní konstrukce 

Nad objektem bude řešena plochá střecha. Dbát se hlavně musí na správné 

dimenzování odtoků a zamezení udržování vody v „kalužích“. Izolace bude 

provedena natavovanou folií. 

Vliv stavby na životní prostředí 

 Stavba ani její provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Na stavbě 

budou použity běžné technologie, které neohrožují životní prostředí. Se vzniklými 

odpady bude nakládáno dle příslušných zákonů. Vytříděný stavební odpad je nutno 

likvidovat povoleným způsobem, např. recyklací nebo uložením na povolenou 

skládku. 
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Obecné požadavky na výstavbu 

 Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zejména dodržení práce ve výškách a 

nad volnou hloubkou. Všichni zúčastnění pracovníci musí být seznámeni s předpisy 

před zahájením prací a jsou dále povinni používat při práci předepsané osobní 

ochranné pomůcky podle předpisů. Na staveniště bude zamezen přístup 

nepovolaných osob. 

Použité zdroje 
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Seznam použitých symbolů 

A  plocha 

a  pořadnice k těžišti 

Ac  plocha betonu 

Ast  plocha betonářské výztuže 

c  betonová krycí vrstva 

cnom  nominální hodnota betonové krycí vrstvy 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 



Stránka  5  
 

Es  modul pružnosti betonářské výztuže 

fcd  návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v tahu 

fyd návrhová hodnota meze kluzu betonářské oceli 

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

gd  návrhová hodnota stálých složek zatížení 

gk  charakteristická hodnota stálých složek zatížení 

hs  výška stropní desky 

lbd  kotevní délka 

MEd  ohybový moment od účinků zatížení 

MRd  ohybová únosnost 

zc  rameno vnitřních sil 

x  tlačená plocha betonu 

VEd  posouvající síla od účinků zatížení 

VRdc  smyková únosnost 

γc  dílčí součinitel vlastností materiálu pro beton 

γs  dílčí součinitel vlastností materiálu pro ocel 

εc  přetvoření betonu 

εs  přetvoření oceli 

ν  poissonův součinitel 

σ  napětí v betonářské výztuži 

Seznam příloh: 

P1) Použité podklady 

P2) Statický výpočet 

P3) Výkresová dokumentace 

P4) Řešení vnitřních sil a výstupy výpočetního programu 

 


