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Abstrakt 
  
Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové monolitické 
konstrukce patrových garáží – lokálně podepřenou deskou, rampou a trámem. Konstrukce 
byla posouzena na mezní stav únosnosti. Analýza byla provedena programem SCIA 
Engineer 2012. Výsledky byly ověřeny metodou součtových momentů. 
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Abstract 
 
The bachelor’s thesis deals with the design and assessement of monolithic reinforced 
concrete structure of a multi-storey garage – with locally supported slab, ramp and beam. 
Structural analysis was performed for the ultimate limit state. The analysis was performed 
by SCIA Engineer 2012. The results were validated by the method of summation moments. 
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1. ÚVOD 
 
Ve své bakalářské práci jsem se zabýval konstrukcí patrových garáží. Jedná se o objekt 
tvořený dvěmi nadzemními podlažími. Nosná konstrukce střechy tvoří třetí podlaží, které 
je také využito pro parkování vozidel. Konstrukčně se jedná o železobetonovou 
monolitickou konstrukci. Stropní konstrukce jsou tvořeny deskami lokálně podepřenými 
sloupy a vetknutými do výtahové šachty.  
Podrobně jsem se zabýval návrhem stropní desky v úrovni 2.NP. Dále také návrhem rampy 
pro vozidla mezi 1.NP a 2.NP a trámy, které tuto rampu podpírají. 
Řešen byl pouze jeden dilatační celek desky, který má rozměry 36,1 m x 37,2 m. 
Součástí práce je statický výpočet, výkresy tvaru a výztuže konstrukcí a porovnání 
výpočetních modelů – metody součtových momentů, 2D a 3D modelu desky ve 
výpočetním programu Scia Engineer 2012.
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2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
 

2.1 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM 
 
Jedná se o železobetonový monolitický skelet. Stropní desky jsou lokálně podepřeny 
sloupy, osová vzdálenost sloupů je 6 m, 6,4 m, 7,2 m, 7,7m. V jednom směru je 5 polí, 
v druhém směru je 6 polí. Konstrukční výška je 2,850 m, světlá výška je 2,200 m. Objekt 
je tedy určen pouze pro osobní automobily, případně nižší dodávkové vozy. 
 
2.2 STROPNÍ DESKY 
 
Železelobetonové stropní desky mají konstantní tloušťku 300 mm, v okolí sloupů (z 
důvodů obepnutí výztuží proti propíchnutí) je krytí výztuže 55 mm.  Výztuž u spodního 
okraje má průměry 10 a 14 mm, výztuž u horního okraje desky má průměry 10 a 14 mm, 
navíc je uprostřed polí u horního okraje konstrukční výztuž – kari-sítě průměru 8 mm, 
rastru 150/150 mm. Staticky se jedná se o lokálně podepřené desky, vyztužené v obou 
směrech. V okolí sloupů bude výztuž proti propíchnutí tvořená žebříčky, výztuže průměru 
8 mm. Třída betonu je C 25/30, stupeň vluvu prostředí jsem stanovil jako XD3 – střídavě 
mokré a suché prostředí, koroze způsobena chloridy z posypových solí, které se do objektů 
v zimním období budou dostávat na kolech vozidel. Betonářská výztuž má označení 
B500B (dle EN 10080 a ČSN 420139). 
 
2.3 RAMPY 
 
Železobtonové rampy pro automobily mají sklon 13 %. Staticky se jedná o spojitou desku 
přes 3 pole, pnutou v jednom směru a spolupůsobící s trámy. Tloušťka rampy je 250 mm. 
Třída betonu je C 25/30, stupeň vluvu prostředí jsem stanovil jako XD3 – střídavě mokré a 
suché prostředí, koroze způsobena chloridy z posypových solí. Betonářská výztuž bude 
použita B500B. Krytí výztuže je 55 mm (hodnota je zvýšená z důvodů obepnutí výztuží 
proti propíchnutí, která se nachází u rohových sloupů – při zlomech desky). 
 
2.4 TRÁMY 
 
Železobetonové trámy podporující rampy mají rozměry 400 / 500 mm. Účinné průřezy 
trámů mají spolupůsobící šířku zasahující do ramp. Trámy jsou na koncích vetknuty do 
sloupů. 
Třída betonu je C 25/30, stupeň vluvu prostředí jsem stanovil jako XC3 – střídavě vlhké 
prostředí – koroze způsobená karbonatací (trámy nebudou v kontaktu s automobily). Krytí 
betonu tedy bude 35 mm. Betonářská výztuž bude použita B500B. 
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2.5 SLOUPY 
 
Železobetonové sloupy mají čtvercový průřez o straně 400 mm. Celkové délky sloupů jsou 
6850 a 9200 mm. 
 
2.6 VÝTAHOVÁ ŠACHTA 
 
Výtahová šachta je tvořena železobetonovými stěnami o tl. 400 mm. V šachtě se nachází 
výtah se strojovnou a únikové schodiště. Šachta slouží k vodorovnému ztužení objektu. 
 
2.7 SCHODIŠTĚ 
 
Železobetonové schodiště je umístěno v pravé polovině ztužujícího jádra. Jedná se o desku 
podepřenou dvěmi schodišťovými trámy. 
 
2.8 ZÁKLADY 
 
Jelikož ve výkresových podkladech není k dispozici výkres základových konstrukcí, nelze 
určit o jaký typ základů se jedná. 
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3. ZÁVĚR 

 
Jako návrhové hodnoty vnitřních sil byly zvoleny výsledky z 3D modelu, který vystihuje 
nejlépe chování konstrukce v prostoru. Výsledky z 2D modelu jsou srovnatelné a při 
dalším návrhu by bylo vhodnější rovnou modelovat lokálně podepřenou desku pouze ve 
dvou rozměrech, jelikož je modelování mnohem jednodušší a časově méně náročné (navíc 
zatížení od větru - které bylo na modelování nejobtížnější - má na výsledky zanedbatelný 
vliv). Po ověření jednoho sloupového a středového pruhu metodou součtových momentů 
jsem navíc došel k uspokojivé shodě s modely. 
V bakalářské práci jsem se zabýval pouze deskou, při reálném návrhu by byla také důležitá 
interakce s podložím a způsob založení, případně možný pokles podpor, který by měl vliv 
na vnitřní síly v konstrukci. 
Dále jsem se v seminární práci detailněji zabýval zatížením konstrukcí sněhem. Porovnával 
jsem metodiku dle ČSN EN 1990, ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 1991-1-3 s již neplatnou 
normou ČSN 73 0035. Prakticky jsem si poté porovnával výsledky obou metod na řešené 
konstrukci patrových garáží.
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