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Abstrakt  

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit vybrané prvky železobetonové 
montované skladovací haly. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program Dlubal 
RFEM 5.03. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.  
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Abstract 
The aim of bacelor thesis was design and assessment choosed elements of reinforced 
concrete precast store hall. Computational software Dlubal RFEM 5.03 used to calculate 
internal forces. Calculation in acordance with applicable standards.  
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1. ÚVOD 

V bakalářské práci se zabývám návrhem železobetonové montované skladovací 

haly, která se nachází ve Slavkově u Brna. Cílem bylo vytvořit odpovídající 3D model 

nosné konstrukce včetně návrhu předběžných dimenzí jednotlivých prvků a aplikovat na 

něj možná působící zatížení. Následně na vybrané prvky konstrukce vytvořit 

nejnepříznivější kombinace výsledků vnitřních sil a posoudit na mezní stavy únosnosti a 

použitelnosti ve shodě s příslušnými normami. Součástí návrhu každého prvku je výkres 

výztuže a tvaru. Dále byl vytvořen výkres skladby celé konstrukce. Konkrétně byly 

vybrány Vaznice V1, Průvlak P1 a Sloup S5, které byly řešeny včetně jejich vzájemných 

montážních styků. Součástí statického výpočtu je i porovnání výsledků vnitřních sil ruční 

metodou a výpočetním programem Dlubal RFEM 5.03. 

2. POPIS KONSTRUKCE 

Jedná se o jednopodlažní skladovací halu. Konstrukce je řešena jako samostatný 

dilatační celek, který je součástí rozsáhlejšího objektu. Půdorysné osové rozměry řešené 

konstrukce jsou 33,6 * 50,4 m. Výška konstrukce včetně atiky je 13,8m nad úrovní 

projektovaného počátku. Nosný systém je tvořen nosnými sloupy v osových 

vzdálenostech 16,8 m v obou směrech. V kratším směru jsou na sloupy uloženy průvlaky, 

které společně se sloupy vynášejí vaznice kladené kolmo na průvlaky v osových 

vzdálenostech 5,6 m. Na delší straně objektu jsou vytvořena čela konstrukce pomocí 

mezilehlých sloupů a ztužidel, zatímco na kratší straně jsou umístěny mezilehlé sloupy 

připojené k průvlaku tak, aby nepřenášely svislé zatížení od průvlaku, a slouží tudíž 

pouze jako nosná konstrukce obvodového pláště.  

Zastřešení bylo vytvořeno pomocí střešního pláště skládajícího se z hydroizolační 

folie Dekplan 76, tepelně izolačních vrstev Isover S12 respektive Isover T10 a 

trapézového plechu SATJAM T135/310 kladeného na vaznice vytvářející spád 1,7º. Jako 

obvodový plášť byl použit stěnový izolační panel Kingspan KS1000 AWP kladený 

horizontálně. Obvodový a střešní plášť neuvažuji ve výpočtu jako tuhý. V zadání 

bakalářské práce nebyla uvažována vnitřní konstrukce pro obsluhu skladu a založení 

konstrukce. 
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3. KONSTRUKČNÍ PRVKY 

Předběžné dimenze jednotlivých prvků byly provedeny pomocí empirických 

vztahů. Dimenze vodorovných prvků závisely na překonávaném rozpětí a svislé prvky 

jsem volil vzhledem k návaznosti na vodorovné prvky a také na jejich výšce.  

Vaznice byla navržena jako T-průřez s náběhy v podporách o celkové výšce 

v typické části 1000 mm a šířce horní příruby 400 mm. Šířka pásnice je 150 mm. Přesný 

návrh rozměrů je uveden ve statickém výpočtu. 

Průvlak byl navržen také jako T-průřez s náběhy v podporách o celkové výšce 

v typické části 1300 mm a šířce horní příruby 600 mm. Šířka pásnice je 200 mm. Přesný 

návrh rozměrů je také uveden ve statickém výpočtu. Ztužidla byla navržena dimenze 

400*300 mm. 

Hlavní nosné sloupy byly navrženy vzhledem ke styku s průvlaky 600*600 mm. 

Mezilehlé sloupy na delší straně, které vynášejí ztužidla, mají rozměry 600*400 mm a 

mezilehlé sloupy umístěné u průvlaků mají 500*300 mm.  

Uvedené hodnoty jsou uvedeny ve skladebných rozměrech. 

4. POUŽITÉ MATERIÁLY: 

BETON C35/45 

Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku fck = 35,0 MPa 

Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γc = 1,5 

Návrhová pevnost v tlaku fcd = 23,33 MPa 

Charakteristická pevnost betonu v tahu fctm = 3,2 MPa 

Charakteristická pevnost betonu v tahu (5% kvantil) fctk;0,05 = 2,2 MPa 

Modul pružnosti betonu Ecm = 34,0 GPa 

Mezní poměrné přetvoření betonu ϵcu3 = 3,5 ‰ 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500B 

Charakteristická mez kluzu oceli fyk = 500,0 MPa 

Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu γs = 1,15 

Návrhová mez kluzu oceli fyd = 434,78 MPa 

Modul pružnosti oceli Es = 200,0 GPa 
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5. ZATÍŽENÍ 

Na konstrukci bylo uvažováno zatížení dvojího typu a to zatížení stálé a zatížení 

proměnné. Stálé zatížení je tvořeno vlastní tíhou prefabrikovaných dílců a střešního 

respektive obvodového pláště. Jako proměnné zatížení byly uvažovány možné 

technologické podvěsy, jako proměnné bylo zvoleno proto, jelikož není známa tíha a 

poloha vedení instalací, dále klimatické proměnné zatížení ve formě sněhu a větru. 

Vlastní tíha vodorovných prefabrikovaných dílců byla do 3D modelu vzhledem 

k proměnnému průřezu zadávána tak, aby co nejvíce odpovídala skutečnosti a 

vyvozovala na sloupy skutečné účinky zatížení. Při samotném posuzovaní jednotlivých 

vodorovných prvků byla vlastní tíha uvažována jako spojité zatížení závislé na ploše 

průřezu, objemové tíze železobetonu a na teoretické délce nosníku. U vlastní tíhy 

obvodového a střešního pláště je nutné brát v ohledu podpůrnou konstrukci atiky včetně 

vyvozujících účinků zatížení. 

Proměnné zatížení možných technologických podvěsů bylo stanoveno na základě 

odhadu. Proměnné klimatické zatížení sněhem a větrem odpovídá sněhové respektive 

větrné oblasti, v obou případech se jedná o oblast II. Následně byla získaná klimatická 

zatížení upravena na jednotlivé oblasti vzhledem ke tvaru konstrukce. 

Poté bylo vytvořeno celkem patnáct zatěžovacích stavů: 

ZS1 Zatížení stálé: vlastní tíha železobetonové konstrukce 

ZS2 Zatížení stálé: vlastní tíha ostatní konstrukce 

ZS3 Zatížení proměnné: technologické podvěsy 

ZS4 Zatížení proměnné: užitné na střechách 

ZS5 Zatížení proměnné: sníh nenavátý 

ZS6 Zatížení proměnné: sníh navátý (příčný) 

ZS7 Zatížení proměnné: sníh navátý (podélný) 

ZS8 Zatížení proměnné: vítr příčný zleva (oblast I - sání) 

ZS9 Zatížení proměnné: vítr příčný zleva (oblast I - tlak) 

ZS10 Zatížení proměnné: vítr příčný zprava (oblast I - sání) 

ZS11 Zatížení proměnné: vítr příčný zprava (oblast I - tlak) 

ZS12 Zatížení proměnné: vítr podélný zleva (oblast I - sání) 

ZS13 Zatížení proměnné: vítr podélný zleva (oblast I - tlak) 

ZS14 Zatížení proměnné: vítr podélný zprava (oblast I - sání) 

ZS15 Zatížení proměnné: vítr podélný zprava (oblast I - tlak) 
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6. KOMBINACE VÝSLEDKŮ 

Kombinace výsledků vnitřních sil byly vytvářeny ručně ze zatěžovacích stavů samostatně 

pro každý posuzovaný prvek.  

Kombinace výsledků podle mezního stavu únosnosti byly tvořeny podle: 

Rovnice 6.10a ∑ γ�,�G�,���	 " + "γ�P" + "γ�,	ψ�,	Q�,	" + "∑ γ�,�ψ�,�Q�,���	  

Rovnice 6.10b ∑ ξ�γ�,�G�,���	 " + "γ�P" + "γ�,	Q�,	" + "∑ γ�,�ψ�,�Q�,���	  

Pro druhý mezní stav jsem použil kvazistálou kombinaci výsledků podle: 

Rovnice 6.16b ∑ G�,���	 " + "P" + "∑ ψ�,�Q�,���	  

Při výpočtu jsou používal následující součinitele dle ČSN EN 1990: 

Dílčí součinitele spolehlivosti: 

Stálé zatížení nepříznivé: γG,sup = 1,35 

Stálé zatížení příznivé: γG,inf = 1,0 

Proměnné zatížení nepříznivé: γQ = 1,50 

Kombinační součinitele: 

Proměnné zatížení – technologické podvěsy ψ0 = 0,9 ψ2 = 0,3 

Proměnné zatížení - sníh ψ0 = 0,5 ψ2 = 0,0 

Proměnné zatížení - vítr ψ0 = 0,6 ψ2 = 0,0 

Redukční součinitel stálých nepříznivých účinků ξ = 0,85 

7. DIMENZOVÁNÍ PRVKŮ: 

7.1. SLOUP S5: 

Jedná se o střední podpůrný sloup o rozměrech 600*600 mm umístěný na průniku os č.8 

a D. Vnitřní síly byly vzaty z výsledků zatěžovacích stavů vytvořené výpočetním 

programem. Následně byly ručně pro příčný a podélný směr vytvořeny čtyři extrémní 

kombinace výsledků, konktétně maximální a minimální ohybový moment a k nim 

odpovídající normálové a posouvající síly a maximální a minimální normálovou sílu a 

k nim odpovídající ohybový moment společně s posouvající silou. Následně bylo nutné 

z důvodu nevyhovění štíhlostního kritéria sloupu zvýšit hodnoty ohybových momentů o 

účinky druhého řádu, účinná výška sloupu byla stanovena jako jeden a půl násobek výšky 

sloupu. Navržen byl beton C35/45 a ocel B500B. Na základě předpokládaných průměrů 

výztuže ϕ25, třídě konstrukce S4 a stupni vlivu prostředí XC1 stanovena minimální 

hodnota krycí vrstvy betonu cnom = 30,0mm. Návrh podélné tahové výztuže je 20ϕ25 o 

celkové ploše As = 98,2.10-4 m2. Jako příčná výztuž navrženy třmínky ϕ8. Pro posouzení 

průřezu použity tři body interakčního diagramu, konkrétně body 2, Z a 3, další body 
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interakčního diagramu nejsou nutné. Dalším krokem bylo navržení vyztužení konzoly na 

uložení průvlaku, návrh kotevního trnu a elastomerového ložiska z důvodu spojení s 

navazovanými prvky. Na závěr proveden posudek prvku ve stadiu výrobním, skladování 

a další manipulace. Prvek vyhověl a navrženy přepravní úchyty a bezešvá ocelová trubka 

pro montáž sloupu do základového kalichu. Při montáži nutno navrhnout překlápěcí 

konstrukci z důvodu osazení montážní trubky.  

7.2. VAZNICE V1: 

Vaznice se v konstrukci nachází na ose č. 8. Chová se jako prostý nosník uložený na 

sloupech, který plní také funkci ztužení v příčném směru při zatížení větrem. Toto 

hledisko bylo bráno v úvahu při návrhu výztuže v oblasti podpor a také při návrhu 

kotevních trnů. Zatížení bylo převzato z 3D modelu a aplikováno na prostý nosník o 

teoretické vzdálenosti podpor L1 = 16,5m. Materiály vaznice navrženy beton C35/45 a 

ocel B500B. Minimální krycí vrstva betonu byla stanovena na základě výše uvedených 

kritérií hodnotou cnom = 25,0mm. Na vzniklé vnitřní síly vytvořeny kombinace výsledků 

pro získání maximálního ohybového momentu uprostřed rozpětí My,Ed = 729,82 kNm a 

na něj navržena hlavní tahová výztuž 6ϕ22, As = 22,81.10-4 m2. Po rozdělení materiálu 

výztuže a návrhu smykové výztuže v typické části vaznice byl použit pro vyztužení 

v oblasti podpor velmi zjednodušený model náhradní příhradoviny pro zachycení 

vodorovné síly a návrh svislých třmínků. Po vyztužení v oblasti podpor byl posouzen 

druhý mezní stav použitelnosti na mezní průhyb a šířku trhlin. Obě kritéria vyhověla 

limitním požadavkům. Na závěr byl opět prvek posouzen ve stádiu výrobním, skladování 

a montáže a navrženy přepravní úchyty. 

7.3. PRŮVLAK P1: 

Průvlak se v konstrukci chová podobně jako vaznice jako prostý nosník, který zároveň 

plní funkci vodorovného ztužení v podélném směru. Toto hledisko opět zohledněno při 

návrhu výztuže v oblasti podpor a při návrhu kotevních trnů. Postup výpočtu byl shodný 

jako u vaznice, bylo převzato zatížení ze zatěžovacích stavů v 3D modelu a aplikováno 

na prostý nosník se vzdáleností teoretických podpor L2 = 15,9 m. Materiály byly 

navrženy beton C35/45 a ocel B500B. Minimální krycí vrstva betonu cnom = 25,0mm. Na 

vzniklé vnitřní síly byly použity kombinace výsledků a tím získán maximální ohybový 

moment My,Ed = 2212,0 kNm, navržena hlavní tahová výztuž 15ϕ22, As = 57,0.10-4 m2. 

Po rozdělení materiálu výztuže a návrhu smykové výztuže v typické části vaznice byl 

použit pro vyztužení v oblasti podpor velmi zjednodušený model náhradní příhradoviny 
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pro zachycení vodorovné síly a návrh svislých třmínků. Po vyztužení v oblasti podpor byl 

posouzen druhý mezní stav použitelnosti na mezní průhyb a šířku trhlin. Obě kritéria 

vyhověla limitním požadavkům. Na závěr znovu prvek posouzen ve stádiu výrobním, 

skladování a montáže a navrženy přepravní úchyty. 

8. ZÁVĚR: 

V bakalářské práci se zabývám návrhem a posouzením vybraných výše uvedených prvků, 

včetně výkresové dokumentace v podobě výkresu výztuže, výkresu tvaru a výkresu 

celkové skladby konstrukce. Při návrhu prvků jsem se snažil o celistvý pohled na jejich 

skutečnou funkci v konstrukci definovanou okrajovými podmínkami shodnými s 3D 

modelem vytvořeným ve výpočetním programu. Posouzení je provedeno s platnými 

normami. Podrobný postup výpočtu je součástí přílohy P2 – Statický výpočet. 

9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ: 

9.1. NORMY A LITERATURA: 

[1] ČSN EN 1990: Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, ČSNI 03/2004 

[2] ČSN EN 1991-1: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, ČSNI 03/2004 

[3] ČSN EN 1992-1-1: Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby, ČSNI 07/2007 

[4] ZICH, Miloš a kol. Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů, Praha:  

Dashöfer, 2010, 145 s. ISBN 978-80-86897-38-7. 

[6] Bažant Z., Čírtek L., Štěpánek P., Betonové konstrukce II, Modul M06, Betonové 

konstrukce montované – část 2, Brno 2006 

[6] SEMRÁD, Karel a SZÜCS, Csaba. Řešené příklady betonových konstrukcí pomocí 

příhradové analogie. Vypracováno v rámci projektu FRVŠ 2311/2009/G1 

[7] Časopis beton. Časopis beton [online] – dostupné z: http://www.betontks.cz/ 

9.2. SEZNAM POUŽITÝCH PROGRAMŮ: 

Autodesk AutoCAD 2013 

Dlubal RFEM 5.03 

Microsoft Office Word 2010 

Microsoft Office Excell 2010 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 

fck Charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku 

γc Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu betonu 

fcd Návrhová pevnost v tlaku 

fctm Charakteristická pevnost betonu v tahu 

fctk;0,05 Charakteristická pevnost betonu v tahu (5% kvantil) 

Ecm Modul pružnosti betonu 

ϵcu3 Mezní poměrné přetvoření betonu 

fyk Charakteristická mez kluzu oceli 

γs Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu oceli 

fyd Návrhová mez kluzu oceli 

Es Modul pružnosti oceli 

ZS Zatěžovací stav 

Gk Charakteristická hodnota stálého zatížení 

Qk Charakteristická hodnota proměnného zatížení 

γG Dílčí součinitel spolehlivosti pro stálé zatížení 

γQ Dílčí součinitel spolehlivosti pro stálé zatížení 

ψ Kombinační součinitel 

ξ Redukční součinitel stálých nepříznivých účinků 

ϕ Průměr výztuže 

cnom Minimální krycí vrstva betonu 

As Celková plocha betonářské výztuže 

L Teoretická vzdálenost podpor 

My,Ed Maximální návrhový ohybový moment ve směru y 

11. SEZNAM PŘÍLOH: 

P1 Použité podklady 

P2 Statický výpočet 

P3 Výkresová část 

 


