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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na návrh a posouzení monolitických stropních desek 

nejvyšších podlaží, průvlaků a vybraných sloupů polyfunkčního domu. Výsledkem je 

statický výpočet a výkresová dokumentace.  

  

Klíčová slova 
nosná konstrukce, stropní deska, železobeton, beton, výztuž, ohyb, průvlak, překlad, 

smyk, průhyb, železobetonový sloup, interakční diagram  

  

  

  

Abstract 
Bachelor thesis is focused on the design and evaluation of monolithic ceiling slabs from 

the highest floors, beams and selected columns of multifunctional building. The result is 

a static calculation and drawings documetation.  

  

Keywords 
load-bearing structure, floor slab, reinforced concrete, concrete, reinforcement, bending 

moment, beam, lintel, shear, deflection, reinforced concrete column, interaction diagram  
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  ÚVOD 

 
V bakalářské práci se zabývám návrhem a posouzením železobetonových stropních 

konstrukcí dvou nejvyšších pater, což znamená stropní konstrukcí nad druhým 

nadzemním podlažím a nad třetím nadzemním podlažím polyfunkčního domu 

v Hodoníně na základě sehnaných podkladů. Kromě stropních desek se bakalářská 

práce zabývá návrhem a posouzením okenních železobetonových překladů 

a železobetonových průvlaků a posouzením sloupů v druhém nadzemním podlaží. 

Navrhované konstukce byly posouzeny dle platných eurokódů a předpisů. 

Výstupem práce je statický výpočet přiložený jako příloha P3 a výkresy tvaru a výztuže 

přiložené jako příloha P2. 
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1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
Objekt polyfunkčního domu je samostatně stojící budova skládající se ze tří 

nadzemních podlaží a plochou nepochozí střechou obehnanou atikou ve výšce 

10620mm. Nad střechu vystupuje strojovna výtahu. Výtah je samostatná konstrukce.  

Budova má tvar zkoseného U a všechna patra mají stejný půdorysný rozměr. Hlavní 

vstup do budovy se nachází z jižní strany. 

Konstrukční výška prvního nadzemního podlaží je 3600mm, druhého 

nadzemního podlaží 3300mm a třetího nadzemního podlaží je 3000mm. 

V prvním nadzemním podlaží se po obou stranách vchodu nachází obchody 

a v zadní části objektu kryté garáže. Podlaha v 1NP je řešena keramickou dlažbou a 

průmyslovou stěrkou v garážích. 

Ve druhém nadzemním podlaží se nachází administrativní místnosti - kanceláře 

s potřebným zázemím. Podlahy jsou řešeny keramickou dlažbou a v kancelářích 

kobercovými čtverci. 

Ve třetím nadzemním podlaží se nachází tři byty a společný sklad. Byt v pravé 

části je velikosti 1+kk, v levé části se nachází byt 1+kk a v zadní části domu se nachází 

největší byt, který se skládá z obývacího pokoje s kuchyňským koutem, předsíně, 

koupelny, ložnice a šatny. 

 

 

 

2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 

2.1. Svislé konstrukce 

Svislé nosné konstrukce jsou zhotoveny ze zdících prvků Porotherm. Obvodové 

zdi jsou sendvičové skládající se z prvků Porotherm šířky 250mm, tepelné izolace 

tloušťky 150mm, vzduchové mezery  a zavěšené fasády. Nosné zdivo uvnitř budovy je 

Porotherm tloušťky 250mm na tenkovrstvou zdící maltu a vnitřní nosné zdivo mezi byty 

je provedeno z akustického zdiva Porothem na tenkovrstvou zdící maltu. Příčky jsou 

vyzděny z dílců  Porothem  tloušťky 100mm a 150mm. 

Schodišťvý prostor s výtahovou šachtou je obezděn železobetonovými zdmi 

tvořícími ztužující jádro. Tyto nosné zdi v projektu nejsou řešeny. 

V každém patře se po obvodu v přední části domu nachází železobetonové 

sloupy o rozměru 250mmx250mm, mezi které je osazena skleněná výplň. Uvnitř 

budovy se nachází dva železobetonové sloupy o rozměru 250mmx350mm, které tvoří 

podpory pro uložení průvlaků. 

 

2.2 Vodorovné konstrukce 

Hlavní vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické desky, na 

kterých jsou uloženy podlahy a zespodu zavěšeny podhledy. Desky mají nesymetrický 

tvar a jsou podepřeny nosnými zdmi o tloušťce 250mm, sloupy 250x250mm 

a 250x350mm. Stropní desky jsou vyztuženy ve dvou směrech. Bakalářská práce se 

zabývá návrhem a posouzením desek nad 2 nejvyššími patry tj. nad 2NP a 3NP. Stropní 
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deska nad druhým nadzemním podlažím má tloušťku 220mm a deska nad třetím 

nadzemním podlažím má tloušťku 210mm. Desky jsou navrženy z betonu C20/25 a 

oceli B500B. 

Překlady uvažujeme monolitické železobetonové přímo spojené se stropní 

deskou. Překlady mají šířku 250mm a uložení všech překladů uvažujeme 250mm. 

Průvlaky podporující stropní desku jsou uvažovány železobetonové monolitické  

tloušťky 250mm. 

Pozední věnec je uvažován železobetonový monolitický šířky 250mm a výšky 

250mm, který je jako celá fasáda opatřen vnějším zateplovacím systémem. Pozední 

věnce nejsou dále v práci řešeny. 

 

2.3 Schodiště 
Schodiště je řešeno jako železobetonové monolitické. Jedná se o tříramenné 

levotočivé schodiště se dvěma podestami. Šířka schodišťových ramen je 1200mm. 

Schodiště je uložené na stěnách a je pokryto kamenou dlažbou. Schodiště v bakalářské 

práci není více řešeno. 

 

2.4 Střecha 
Objekt je zastřešen plochou nepochozí střechou, jejíž konstrukční část tvoří 

železobetonová monolitická stropní deska tl.210mm nad třetím nadzemním podlaží. 

 

2.5 Základy 
Objekt bude založen na základových pilotách, které v této práci nejsou řešeny. 

 

 

3 STATICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Vnitřní síly v trámových a sloupových konstrukcích a ve stropních deskách nad 

druhým a třetím nadzemním podlažím byly řešeny 2D modelem, který byl vytvořen 

v programu SCIA Engineer 15.3. Desky byly v tomto programu řešeny metodou 

konečných prvků a velikost sítě pro výpočet byla zvolena 200x200mm. Detailní řešení 

a posouzení desek, překladů, průvlaků a vybraných sloupů je popsáno a vypočítáno 

v příloze P3-Statický výpočet. 

 

3.1 Deska nad 2NP 
Na konstrukci bylo zadáno celkem osm zatěžovacích stavů. Zatěžovací stav 1 až 

4 byl od stálého zatížení, které působí na stropní desku, což je vlastní tíha, podlahy, 

schodiště a liniová zatížení od nosných zdí a příček. Zatěžovací stav 5 až 8 byl od 

užitného zatížení a jeho šachů. Užitné zatížení uvažujeme různé pro místnosti obytné 

budovy, schodiště, chodby a sklad. Programem byly vygenerovány kombinace pro 

MSÚ podle rovnice 6.10 a kombinace pro MSP- kvazistálé. 

Výsledy získané z programu jsme ověřila ručně zjednodušenou metodou. 

Vybrala jsem si z desky 1 pole, u kterého jsme ověřila výsledný moment od užitného 

zatížení, výsledný moment vyšel  podobný, takže můžeme předpokládat, že výsledky 

z programu SCIA Engineer jsou správné. 

Desku jsem pro dimenzování rozdělila na šest polí. Spodní výztuž v obou 

směrech jsem volila průměru 10mm po 150-200mm. Horní výztuž jsem nad podporama 

volila průměru 10mm a 14mm. Krytí bylo zvoleno 35mm pro třídu prostředí XC1, 

minimální krytí je však 20mm. 
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Pro posouzení MSP- průhybu jsem si vybrala nejvíce namáhanou část desky, což 

bylo pole 1. Průhyb byl zjištěn z programu SCIA pro kvazistálou kombinaci. Skutečný 

průhyb jsem zjistila přenásobením hodnot z programu poměrem tuhosti betonového 

průřezu a tuhosti ideálního průřezu. Deska mi vyhověla jak na krátkodobý tak i na 

dlouhodobý průhyb. 

 

3.2 Deska nad 3NP 
Na konstrukci desky nad třetím nadzemním podlažím bylo zadáno pět 

zatěžovacích stavů. Zatěžovací stav 1-3 byl od stálého zatížení, které zahrnuje vlastní 

tíhu desky, tíhu atiky a tíhu střešního pláště. Zatěžovací stav 4 byl od užitného zatížení 

pro nepřípustné střechy s vyjímkou běžné údržby a oprav a zatěžovací stav 5 byl od 

klimatického zatížení sněhem pro sněhovou oblast I. 

Desku jsem pro dimenzování rozdělila na sedm polí. Spodní výztuž v obou 

směrech byla volena průměru 10mm po 250mm. Horní výztuž jsme volila průměru 

10mm po 150mm-200mm. Krytí bylo zvoleno 35mm pro třídu prostředí XC1, 

minimální krytí je však 20mm. 

Kotevní délky byly vypočítány pro každou výztuž zvlášť dle pravidel pro 

kotvení, avšak ve výkrese výztuže jsem ji mírně pozměnila, kvůli co nejmenším rozdílů 

délek výztuží v celé desce. 

 

3.3 Překlady a průvlaky 
Překlady i průvlaky jsem uvažovala hned pod stropní konstrukcí tj.propojené se 

stropní deskou a s uložením 250mm na podporách. U každého překladu a průvlaku jsem 

si spočítala efektivní šířku, na kterou jsem v programu SCIA roznesla zatížení. Na 

výsledné momenty jsem navrhla vyztužení.  

U většiny překladů jsem volila výztuž průměru 10mm, u nejvíce namáhaných 

průvlaků jsem se však dostala až na průměr výztuže 20mm. U nejvíce namáhaných 

prvků, kde vycházely čtyři výztuže nebo více jsem provedla vykrytí materiálu 

a zkrácení některých výztuží. Krytí pro překlady i průvlaky jsem uvažovala 30mm pro 

třídu prostředí XC1.  

Překlady a průvlaky jsem nadimenzovala i na posouvající síly navržením 

smykové výztuže. U překladů vycházela výztuž dle konstrukčních zásad, takže jsem 

zvolila průměr 6mm pro 300mm. U některých průvlaků musela být výztuž více 

zhuštěna. 

Pro posouzení průhybu jsem si vybrala průvlak s největším průhybem od 

kvazistálé kombinace, což byl průvlak P2.2. Průvlak vyhověl na krátkodobý 

i dlouhodobý průhyb. 

 

3.4 Sloupy 
Pro dimenzování a posouzení sloupů jsem si vybrala dva sloupy z druhého 

nadzemního podlaží, které byly nejvíce namáhány, sloup o rozměru 250x250mm 

a sloup o rozměru 250x350mm. Pro oba sloupy vyhověly dvě výztuže průměru 20mm 

v každém směru. Krytí hlavní nosné výztuže jsem volila 40mm. Smyková výztuž stačí 

dle konstrukčních zásad, takže jsem zvolila výztuž o průměru 6mm po 250mm se 

zhuštěním u paty a hlavy viz výkres výztuže sloupu S2.6. 
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ZÁVĚR 

 
Veškeré prvky, jsem si vymodelovala ve statickém programu SCIA Engineer a  podle 

momentů, které mi v programu vyšli, jsem prvky nadimenzovala a poté u některých 

prvků narýsovala výkres výztuže. Výsledkem bakalářské práce je statický výpočet 

železobetonových monolitických prvků přiložený jako příloha P3 a výkresová část 

skládající se z výkresů tvarů stropů obou podlaží, výkresů výztuže desek obou podlaží a 

výkresu sloupu přiložená jako příloha P2. 
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Ac…  Průřezová plocha betonu 

As… Průřezová plocha betonářské výztuže 

As,max…  Maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

s,min …Minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,req…  Nutná průřezová plocha betonářské výztuže 

b…  Šířka 

c…  Krytí výztuže betonem 

CRd,c…  Součinitel pro výpočet únosnosti ve smyku 

d …Účinná výška 

dg … průměr kameniva 

fbd…  Mezní napětí v soudržnosti 

Fc…  Tlaková síla f 

fcm … Pevnost betonu v tlaku – průměrná 

fcm(t) … Pevnost betonu v tlaku – průměrná v čase t 

fctd…  Návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

fctm…  Pevnost betonu v tahu – průměrná 

fyd…  Mez kluzu oceli – návrhová 

fyk…  Mez kluzu oceli – charakteristická 

gk…  Stálé zatížení – charakteristické    

lbd…  Návrhová kotevní délka 

lb,min…  Minimální kotevní délka 
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lb,rqd…  Základní požadovaná kotevní délka 

MEd … Návrhový moment od zatížení 

MRd…  Moment na mezi únosnosti 

mxD- … Dimenzační ohybový moment – směr x – spodní líc 

mxD+ … Dimenzační ohybový moment – směr x – horní líc 

myD- … Dimenzační ohybový moment – směr y – spodní líc 

myD+  Dimenzační ohybový moment – směr y – horní líc 

qk…  Nahodilé zatížení – charakteristické 

s…  Osová vzdálenost výztuže 

smax… Maximální osová vzdálenost výztuže 

t… Čas ve dnech 

VEd…  Návrhová posouvající síla 

VRd,c … Návrhová únosnost ve smyku u prvku bez smykové výztuže 

x…  Výška tlačené části betonu 

zc…  Rameno vnitřních sil 

α1 … Součinitel tvaru 

α2…  Součinitel krytí
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α3…  Součinitel ovinutí 

α4…  Součinitel přivaření 

α5…  Součinitel kolmého tlaku 

α6…  Součinitel poměru stykování výztuže 

ßcc(t)…  Součinitel stáří betonu 

γ…  Objemová tíha 

εs… Poměrné přetvoření výztuže 

εyd … Poměrné přetvoření oceli 

λ…  Součinitel snižující tlačenou část betonu 

νmin…  Minimální hodnota smykové pevnosti 

ξ … Poměr pevnosti v soudržnosti betonářské výztuže 

σsd…  Návrhové napětí prutu 

Φ…  Průměr výztuže 
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