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Abstrakt 
Cílem bakalářské práce je statické řešení vybraných ţelezobetonových částí objektu včetně 
výkresové dokumentace. Práce popisuje návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu a 
schodišťové desky podle 1. a 2. mezního stavu. Součástí práce je příloha popisující postup 
modelování krovu. Pro výpočet vnitřních sil byl pouţit software Scia Engineer. 
  
Klíčová slova 
ţelezobetonová stropní deska, schodiště, krov, zatíţení, vnitřní síly, dimenzování, výztuţ  
  
Abstract 
The aim of the bachelor´s thesis is the static solution of the selected parts of the reinforced 
concrete object with drawing documentation included. Project describes the design and 
assessment of the monolitic slab structure and stairway slab by the first and second limit 
state. As the part of the thesis is the attachment describing the process of modeling the truss 
structure. For calculation of the internal forces was used software Scia Engineer. 
 
Keywords 
reinforced concrete slab, stairway slab, truss, load, internal forces, design of structures, 
reinforcement 
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1 ÚVOD 

Cílem této bakalářské práce bylo vypracování statického řešení vybraných ţelezobetonových 

částí zadaného objektu, konkrétně monolitické ţelezobetonové stropní konstrukce a 

schodiště. Pro stanovení účinků od zatíţení bylo předepsáno pouţití výpočetního softwaru. 

V rámci práce bylo stanoveno posouzení stropu podle 1. a 2. mezního stavu, nadimenzování 

výztuţe a vypracování výkresu tvaru a výkresů výztuţe řešených částí. 

2 POPIS OBJEKTU 

Jedná se o rodinný dům situovaný v obci Krnov, městské části Horní předměstí, v oblasti 

určené pro výstavbu rodiných domů. Objekt je dvoupodlaţní, nepodsklepený, o celkové 

zastavěné ploše 177,47 m2 a podlahové ploše 300,55 m2.  

Oblast spadá do II. sněhové oblasti, II. větrné oblasti a III. kategorie terénu. 

Konstrukční systém je stěnový, nepravidelný, s celkem pěti, vzhledem k velikosti objektu 

mohutnými, ţelezobetonovými pilíři v exteriéru, které nemají ze statického hlediska velké 

opodstatnění – podpírají ze severní strany přístřešek nad garáţí a hlavním vstupem, ze 

strany jiţní částečně konstrukci balkónu, avšak stabilita objektu na nich nezávisí – jejich 

hlavním účelem je dotvářet architektonický výraz stavby. 

Veškeré svislé nosné konstrukce jsou vytvořeny systémem ztraceného bednění VELOX. 

Obvodové stěny mají celkovou mocnost 370 mm, vnitřní nosné stěny 220 mm, obě  

s nosným ţelezobetonovým jádrem tloušťky 150 mm. Výztuţ nosného jádra je tvořena 

prostorovými ocelovými trigony. Podrobnější geometrie a skladba nosného systému je patrná 

z výkresové dokumentace v příloze této práce P1 POUŢITÉ PODKLADY. 

3 POPIS ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ 

Při návrhu geometrie nosných částí objektu byl maximálně respektován původní návrh dle 

výkresové dokumentace. 

3.1 Krov 

Objekt je zastřešen konstrukcí dřevoocelového krovu. Hlavní část střechy je obdélníková, 

tvar je sedlový, s polovalbou a velkým vikýřem na východní straně a malým vikýřem na 

straně jiţní. Je podpírán šesti ocelovými sloupky vetknutými přes ocelové kotevní desky do 

stropní konstrukce. Popis kotvení a provedení bude přesněji rozebrán v bodě č. 7.1. Kotevní 
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desky. Stanovení reakcí od sloupků a jedné nároţní krokve bylo stěţejní pro stanovení 

zatíţení na strop, proto byla problematika modelace krovu více řešena v samostatné příloze 

P4 KROV. 

3.2 Schodiště 

Schodiště spojující 1. a 2. nadzemní podlaţí bylo navrţeno jako monolitická ţelezobetonová 

zalomená schodišťová deska o konstantní tloušťce 160 mm s nadbetonovanými 

schodišťovými stupni z prostého betonu. Šířka ramen je konstantní 1200 mm, šířka podesty 

je dvojnásobná, tj. 2400 mm. Délky ramen jsou různé, a to - u nástupního ramene pro 

8, u výstupního ramene pro 10 stupňů. Uloţení nástupního ramena je na vlastním základu a 

je s ním provázáno předpřipravenou výztuţí na stykovací délku pro dosaţení plného 

vetknutí. Podesta je monoliticky spojena s nosným jádrem obvodové stěny po celé její šířce, 

tj. 150 mm. Výstupní rameno je provázáno se stropní deskou. 

3.3 Stropní deska 

Stropní deska byla navrţena jako spojitá přes celý půdorys objektu. Její tvar je pravoúhlý, ale 

nepravidelný, s otvorem pro schodiště ve střední části u jiţního okraje. Na severní a 

jihozápadní straně prochází do exteriéru a tvoří tak konstrukci balkónu a přístřešku nad 

garáţí. Bylo navrţeno její dodatečné zateplení kontaktní tepelnou izolací z EPS tloušťky 120 

mm pro minimalizaci tepelných mostů. Konstrukce je podepřena liniově obvodovými a 

vnitřními nosnými stěnami na šířce 150 mm a pěti sloupy v exteriéru – 3x 820 x 200 mm, 1x 

1100 x 250 mm a 1x 400 x 250 mm. Horní povrch konstrukce je ve výšce 2,88 m nad 

podlahou 1. NP. 

4 MATERIÁLY 

BETON C30/37  

charakteristická hodnota pevnosti v tlaku   fck = 30 MPa 

 střední hodnota pevnosti v tahu    fctm = 2,9 MPa 

 5% kvantil charakteristické hodnoty pevnosti v tahu fctk,0,05 = 2,0 MPa 

 sečnový modul pruţnosti betonu    Ecm = 32 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   γc = 1,5 

 

OCEL B500 B – výztuž 

 charakteristická hodnota pevnosti v tahu na mezi kluzu fyk = 500 MPa 

 modul pruţnosti      Es = 200 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   γs = 1,15 
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OCEL S235  – kotevní desky, kovové prvky krovu 

 mez kluzu       fy = 235 MPa 

 mez pevnosti       fu = 360 MPa 

 modul pruţnosti v tahu, tlaku     E = 210 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu    γM = 1,15 

 

OCEL 4.8  – spřahovací trny, spojovací materiál krovu 

 mez kluzu       fy = 320 MPa 

 mez pevnosti       fu = 400 MPa 

 

DŘEVO C24  – dřevěné prvky krovu 

 charakteristická pevnost v ohybu    fm,k = 24 MPa 

 charakteristická pevnost v tahu    ft,0,k = 14 MPa 

         ft,90,k = 0,4 MPa 

 charakteristická pevnost v tlaku    fc,0,k = 21 MPa 

         fc,90,k = 2,5 MPa 

 střední hodnota modulu pruţnosti    E0,MEAN = 11 GPa 

         E90,MEAN = 0,37 GPa 

5 ZATÍŢENÍ 

V této kapitole budou shrnuty uvaţované zatěţovací stavy včetě pouţitých hodnot na 

jednotlivé řešené konstrukce. Podrobný výpočet je uveden v příloze P2 STATICKÝ 

VÝPOČET. 

5.1 Krov 

Všechna zatíţení byla uvaţována jako liniová, působící na jednotlivé krokve. Byla pouţita 

největší zatěţovací šířka 1 m. Na konstrukci krovu bylo uvaţováno 7 zatěţovacích stavů 

rozdělených do 3 skupin zatíţení, a to : 

LG1 vlastní tíha - generovaná automaticky výpočetním programem na základě 

zadaných průřezů a materiálů, pro komplikovanost geometrie konstrukce nelze uvést 

jedotnou hodnotu 

 stálé zatížení        0,7606 kN/m 

LG2 sníh plný - hlavní část střechy (37°)    0,613 kN/m 

   - vikýř (41,2°)      0,501 kN/m 
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LG3 vítr příčný shora 

 vítr příčný zdola - zatíţení dle jednotlivých oblastí - F 0,425 kN/m 

         - G 0,425 kN/m 

         - H 0,299 kN/m 

         - I 0 kN/m 

 vítr podélný zleva 

 vítr podéllný zprava - zatíţení dle jednotlivých oblastí - F -0,667 kN/m 

         - G -0,849 kN/m 

         - H -0,516 kN/m 

         - I -0,303 kN/m 

Reakce od jednotlivých zatěţovacích stavů byly pouţity dále pro stanovení zatíţení na 

stropní desku. 

5.2 Schodiště 

Na konstrukci schodišťové desky byly uvaţovány 3 zatěţovací stavy rozdělené do 2 skupin 

zatíţení, a to : 

LG1 vlastní tíha     4,000 kN/m2 

 stálé zatížení - nástupní rameno  2,437 kN/m2 

   - podesta   0,560 kN/m2 

   - výstupní rameno  2,363 kN/m2 

LG2 užitné zatížení    2,000 kN/m2 

Reakce od jednotlivých zatěţovacích stavů byly pouţity dále pro stanovení zatíţení na 

stropní desku. Pro výpočet 1. mezního stavu byly vytvořeny kombinace dle rovnic 6.10a a 

6.10b, pro výpočet 2. mezního stavu potm kombinace kvazistálá. 
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5.3 Stropní deska 

Na konstrukci stropní desky byly uvaţováno 14 zatěţovacích stavů rozdělených do 4 skupin 

zatíţení, a to : 

Skupina zatíţení Zatěţovací stavy Popis 

LG1 ZS1 Vlastní tíha 

ZS2 Stálé 
Stálé 

LG2 ZS3 Sníh plný Nahodilé 

LG3 ZS4 Vítr příčný shora 

ZS5 Vítr příčný zdola 

ZS6 Vítr podélný zleva 

ZS7 Vítr podélný zprava 

Nahodilé výběrové 

LG4 ZS8 Uţitné plné 

ZS9 Uţitné ŠACH1 

ZS10 Uţitné ŠACH2 

ZS11 Uţitné PRUH1 příčný 

ZS12 Uţitné PRUH2  příčný 

ZS13 Uţitné PRUH1 podélný 

ZS14 Uţitné PRUH2 podélný 

Nahodilé výběrové 

 

Vzhledem k tomu, ţe hodnoty zatíţení u některých stavů jsou totoţné, liší se pouze 

rozmístěním na konstrukci pro dosaţení pokud moţno nejnepříznivějších zatěţovacích 

podmínek, budou dále uvedeny hodnoty zatíţení obecně. 

Vlastní tíha         5,000 kN/m2 

Stálé zatížení - plovoucí podlaha      1,965 kN/m2 

   - keramická daţba vnitřní     2,240 kN/m2 

   - keramická dlaţba venkovní     2,020 kN/m2 

   - přístřešek nad garáţí     1,536 kN/m2 

   - nadezdívky (dále rozpočítány na jednotlivé výšky) 4,458 kN/m2 

 + reakce od schodiště + reakce od krovu (viz příloha P2 STATICKÝ VÝPOČET) 

Sníh plný       0,8 kN/m2 

 + reakce od krovu (viz příloha P2 STATICKÝ VÝPOČET) 
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Vítr   - zatíţení dle jednotlivých oblastí - F -0,894 kN/m2 

        - G -0,596 kN/m2 

        - H -0,348 kN/m2 

        - I+ 0,099 kN/m2 

        - I- -0,099 kN/m2 

 + reakce od krovu (viz příloha P2 STATICKÝ VÝPOČET) 

Užitné zatížení - kategorie A – stropní konstrukce    2,000 kN/m2 

   - přemístitelné příčky s vlastní tíhou do 2,0 kN/m délky 0,800 kN/m2 

   - kategorie A – balkóny     2,500 kN/m2 

   - zábradlí       0,5 kNm/m 

 + reakce od schodiště (viz příloha P2 STATICKÝ VÝPOČET) 

Pro výpočet 1. mezního stavu byly vytvořeny kombinace dle rovnic 6.10a a 6.10b, pro 

posouzení dle 2. mezního stavu byly vytvořeny kvazistálé kombinace pro beton. 

6 NÁVRH 

6.1 Schodiště 

Vnitřní síly ve schodišťové desce jsou velmi malé, maximální hodnoty ohybových momentů 

v podélném směru se pohybují v řádech kN, ve směru příčném 5x aţ 7x menší, proto byla 

navrţena výztuţ na minimální plochu výztuţe, a to jak pro horní, tak pro spodní povrch 

hlavní nosná výztuţ v podélném směru Ø 8mm á 220 mm o ploše 2,28 .10-4 m2, rozdělovací 

výztuţ Ø 8 mm á 400 mm o ploše 1.26 .10-4 m2. Pro dodrţení krycí vrstvy a výškové polohy 

prutů byly navrţeny bodové plastové distanční profily DINKI 20/4-12 a kovové liniové 

DISTOL 90 mm. 

Při návrhu výztuţe bylo pouţito 7 různých druhů prutů o celkové délce 190,340 m a 

hmotnosti 75,184 kg. 

Posouzení na smyk vyhovělo bez nutnosti smykové výztuţe. 

Hodnota maximálního průhybu je 0,2 mm v místě polovině délky výstupního ramena. Při 

porovnání s limitní hodnotou, stanovenou včetně dotvarování hodnota vyhověla s velkou 

rezervou. 

Byla navrţna pracovní spára mezi stropní a schodišťovou deskou ve vzdálenosti 350 mm za 

zlomem výstupního ramene na spodní straně. Tuto vzdálenost je nutné dodrţet z důvodu 

bezproblémového provázání výztuţí obou konstrukcí. 
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6.2 Stropní deska 

Návrh výztuţe stropní desky byl proveden na základě vypočtených hodnot vnitřních sil při 

obou površích, ve dvou na sebe kolmých směrch x a y.  

Celá deska byla při horním i dolním povrchu pokryta základní sítí prutů dle minimální nutné 

plochy výztuţe, a to Ø 8 mm á 200 mm o ploše 2,51.10-4 m2/m, která přenese ve směru x 

ohybový moment 17,818 kNm, ve směru y 16,945 kNm. Místa větších ohybových mometů, 

tzv. špiček, které tato síť nepřenese, byla doplněna dodatečnou výztuţí Ø 8 mm nebo 

Ø 14 mm dle oblastí, jak je patrné s výkresů výztuţe v příloze P3 VÝKRESOVÁ 

DOKUMENTACE. Celkem bylo pouţito 31 různých délek prutů o celkové hmotnosti 

1809,020 kg. Pro dodrţení  krytí a výškové polohy prutů byly navrţeny bodové betonové 

distanční profily DRUFA – MOTYL 30 mm a kovové liniové podloţky DISTOL 110 mm. 

Posuzení na smyk vyhovělo bez nutnosti smykové výztuţe, i přes patrná místa vyšších 

posouvajících sil, která však nepřekročila líc podpory. Protoţe uvaţuji vetknutí desky v 

podporách, není nutné tyto lokální špičky řešit. 

Posouzení na protlačení vyhovělo u všech sloupů bez nutosti návrhu výztuţe na protlačení. 

Taktéţ byla posouzena místa uloţení kotevních desek pod sloupky krovu, které působí na 

desku soustředěným namáháním na poměrně malé ploše. Rovněţ nebylo třeba navrhovat 

přídavnou výztuţ. 

Hodnota maximálního nelineárního průhybu včetně dotvarování při kvazistálé kombinaci 

zatíţení pro beton je 4,5 mm v oblasti otvoru pro schodiště. Při porovnání této hodnoty 

s limitní průhyb vyhověl s rezervou. 

7 SPECIFIKA A PROVÁDĚNÍ 

7.1 Kotevní desky 

Ocelové desky pro kotvení sloupků krovu jsou navrţeny z ocelové desky tloušťky 20 mm o 

rozměrech 200 x 200 mm a ze čtyř spřahovacích trnů délky 150 mm. Kompletovány budou in 

situ. Samotné navaření trnú bude provedeno v souladu s EN ISO 14555 a to obloukovým 

svařováním v ochranné atmosféře. Keramické krouţky budou součástí dodávky trnů. 

Kotevní desky budou zabetonovány do stropní konstrukce tak, aby horní líc lícoval s horním 

povrchem hotové stropní desky, pro moţnost pozdějšího navaření profilů sloupků. 
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7.2 Provádění 

Pro betonáţ řešených částí objektu je nutné, aby podporující konstrukce stěn a pilířů byly 

zcela vystavěny a byla ověřena jejich plná únosnost. Dále musí být nachystána výztuţ pro 

provázání konstrukcí, a to vytaţena ze stěn pro konstrukci stropu a ze základu pro ukotvení 

schodiště.  

Bednění musí být sestaveno dle pokynů výrobce, musí být přesné, pevné, těsné, únosné a 

prostorově tuhé. Po sestavení je třeba vnitřní povrch opatřit odbedňovacím olejem, výztuţ 

s ním nesmí přijít do styku. Při armování je třeba klást důraz na správné osazení a 

rozmístění výztuţí a průběţně kontrolvat, jestli nedošlo k manipulačnímu znehodnocení 

prutů. Samotná betonáţ musí být provedena v souladu s platnými předpisy. 

Je vhodné zároveň s betonáţí odlít zkušební vzorek normových rozměrů, tj. tvaru kvádru o 

délce hrany 150 mm pro ověření vlastností betonové směsi. 

Výsledná geometrie musí odpovídat návrhu. Povolená odchyka výšky výsledné konstrukce je 

5 mm na 2 m délky. 

Během celého procesu provádění musí být dodrţovány předpisy BOZP. 

8 ZÁVĚR 

Tato bakalářská práce má slouţit jako závěrečný projekt dokazující zvládnutí látky 

bakalářského studia, schopnost aplikace získaných teoretických znalostí na konkrétní 

problém a samozřejmě schopnost samostatné práce, leč pod taktovkou vedoucího. 

Mě osobně samotné zpracovávání naučilo pohlíţet na problém komplexněji, spojit znalosti 

z různých odvětví a rozvrhnout své časové moţnosti.   
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SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

Ac  plocha betonové části 

Acc  tlačená plocha betonu 

As (Ast)  plocha výztuţe 

As,max  maximální povolená plocha výztuţe 

As,min  minimální poţadovaná plocha výztuţe 

As,rqd  poţadovaná plocha výztuţe 

b  šířka 

Ce  součinitel expozice 

cmin  minimální hodnota krycí vrstvy 

Δcdev  montáţní tolerance velikosti krycí vrstvy při provádění 

cnom  jmenovitá hodnota betonové krycí vrstvy 

cmin,b  minimální hodnota krycí vrstvy s přihlédnutím k poţadavku soudrţnosti 

cmin,dur  minimální hodnota krycí vrstvy s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

Ct  tepelný součinitel 

d  účinná výška průřezu 

Ecm  sečnový modul pruţnosti betonu 

Es  modul pruţnosti oceli 

fbd  mezní napětí v soudrţnosti 

fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fck  chrakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fctd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

fctk,0,05  5% kvantil charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tahu 

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v tahu 

Fcc  tlaková síla v betonu 

Fst  tahová síla ve výztuţi 

fyd  návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu na mezi kluzu 

fyk  charakteristická hodnota pevnosti oceli v tahu na mezi kluzu 

gd (Gd)  návrhová hodnota stálého zatíţení  

gk (Gk)  charakterristická hodnota stálého zatíţení  

h  výška průřezu 

lbd  návrhová kotevní délka 

lb,min  minimální kotevní délka 
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lb,rqd  základní kotevní délka 

MEd  návrhová hodnota ohybového momentu 

MRd  návrhová hodnota momentové únosnosti  

Mx(y)D+  hodnota dimezačního ohybového momentu ve směru x (y) při horním povrchu 

Mx(y)D+  hodnota dimezačního ohybového momentu ve směru x (y) při spodním povrchu 

qd (Qd)  návrhová hodnota nahodilého zatíţení  

qk (Qk)  charakterristická hodnota nahodilého zatíţení  

R  reakce 

s  světlá vzdálenost výtuţe 

sk  charakteristická hodnota zatíţení sněhem na zemi 

smin (smax)  minimální (maximální) světlá vzdálenost výztuţe  

t  tloušťka 

u0  obvod soupu 

u1  obvod prvníh kontrolovaného průřezu 

x  vzdálenost neutrálné osy od tlačeného povrchu 

z  rameno vnitřních sl 

x, y, z  označení souřadnicových os 

 

γ  objemová tíha materiálu 

γc  součinitel spolehlivosti betonu 

γG  součinitel stálého zatíţení 

γP  součinitel předpětí 

γQ  součinitel proměnného zatíţení 

γs  součinitel spolehlivosti ocelové výztuţe 

εyd  přetvoření oceli na mezi kluzu 

μi  tvarový součinitel zatíţení sněhem 

ρ  stupeň vyztuţení 

σsd  napětí ve výztuţi 

Ø  průměr prutu výztuţe 

ψ  kombinační součinitel 

  



- 13 - 
 

SEZNAM PŘÍLOH 
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