
 

 

  



 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní 

železobetonový objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM 

a nadimenzovat její vybrané části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované stavby 

v areálu kancelářských budov v městské části Brno-Slatina, jehož původní počet pater byl 

pro účely práce zvýšen z deseti na devatenáct, aby mohly být vyšetřeny specifické 

problémy spojené s projektováním výškových budov. Byla provedena detailní analýza 

deformací svislých konstrukcí v čase, umožňující přesněji popsat změny namáhání 

vodorovných konstrukcí, které jsou na stlačení sloupů přímo závislé. V diplomové práci 

byl zpracován návrh dimenzí základových konstrukcí, návrh a posouzení sestavy 

spřažených ocelobetonových sloupů, stropní desky ve 2. NP s kontrolou vlivu deformací 

sloupů na 17. NP, návrh a posouzení obvodových stěn, pilířů a stěn ztužujícího jádra. Byl 

vypracován výkres tvarů dimenzovaných částí konstrukce a podrobné výkresy výztuže 

posuzovaných prvků. Na základě výsledků diplomové práce lze konstatovat, že pokud 

jsou při projektování výškových budov zanedbány vlivy nerovnoměrného namáhání 

svislých konstrukcí, bude výsledný návrh pravděpodobně neekonomický, nebo při pokusu 

o optimalizaci nebezpečný.  

Dlubal-RFEM, mezní stav, návrh výškové budovy, ocelobeton, reologie betonu, spřažený 

sloup, stropní deska, TDA, výkres výztuže, železobeton  

Aim of The Diploma Thesis was to design load-bearing structure of a multi-storey 

reinforced concrete building, to realize structural analysis in Dlubal-RFEM software and 

dimension its selected parts. Designed structure is based on already erected building 

in office edifices campus in Brno-Slatina district. Its original number of storeys was 

increased from ten to nineteen, so the specific problems connected to high-rise building 

designing could be solved. Time dependent deformations of vertical structures were 

analysed in detail, so the changes in load of horizontal elements could be described more 

precisely, because of its direct dependence on compression of the columns. Within the 

paper, foundation structure dimensions were designed, assessment and design 

of composite columns assembly were made, as well of floor slab in 2nd floor with column 

deformations impact check on the 17th floor. Also, the external walls, pillars and shear 

core walls were designed and assessed. Formwork drawing of designed structure parts 

and detailed drawing of reinforcement of assessed elements were elaborated. Based 

on Diploma Thesis results it can be stated, that if influence of nonuniform load of vertical 

structures within the high-rise building designing is neglected, consequent project would 

presumably be uneconomic, or dangerous after an optimization attempts.  

Composite column, Dlubal-RFEM, floor slab, high-rise building design, limit state, 

reinforced concrete, reinforcement drawing, rheology of concrete, steel and concrete, 

TDA  
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Cílem diplomové práce bylo navrhnout nosnou konstrukci pro vícepodlažní železobetonový 

objekt, provést statickou analýzu v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovat její vybrané části. 

Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované stavby v areálu kancelářských budov v městské 

části Brno-Slatina, jehož původní počet pater byl pro účely práce zvýšen z deseti na devatenáct, 

aby mohly být vyšetřeny specifické problémy spojené s projektováním výškových budov.  

V rámci práce měl být zpracován návrh dimenzí základových konstrukcí, návrh a posouzení 

sestavy sloupů, stropní desky ve 2. NP s kontrolou vlivu deformací sloupů na 17. NP, návrh 

a posouzení obvodových stěn, pilířů a stěn ztužujícího jádra. Dalším krokem bylo vypracování 

výkresů tvarů dimenzovaných částí konstrukce a podrobné výkresy výztuže posuzovaných 

prvků.  
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Posuzovaným objektem je již zrealizované stavba 

v areálu kancelářských budov v městské části  

Brno-Slatina (Obr. 3-2). Půdorys zájmové budovy  

ve tvaru písmene H tvoří obvodové stěny, ztužující 

jádro a dvě řady sloupů. Stavba je založena  

na kombinaci základové desky a sestavy pilot. 

Celkové rozměry objektu jsou 43,8 x 45,9 m.  

Objekt byl v rámci diplomové práce upraven tak, aby 

získal charakter výškové budovy, a mohly tak být 

vyšetřeny specifické problémy s tím spojené. 

Konkrétně šlo o navýšení počtu podlaží z reálných 

deseti na devatenáct (Obr. 3-1). 

 

 

Obr. 3-2  Areál kancelářských budov v areálu Brno-Slatina s vyznačeným zájmovým objektem 
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Obr. 3-1  Grafické znázornění modelu 

upraveného objektu
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V rámci statického výpočtu byl zpracován návrh dimenzí hlubinných základů a posouzení 

únosnosti pilot. Jako podklad byl použit IGP průzkum z místa stavby, popisující několika vrty 

a penetračními zkouškami mechanické vlastnosti podloží objektu. Zjištěné nerovnoměrné 

základové poměry jsou kompenzovány rozdílnou délkou jednotlivých pilot, jejichž rozměry 

byly určeny iteračním postupem s využitím program GEO 5. Jejich navržená délka vychází 

z nároku na požadované rovnoměrné sednutí stavby 11 mm. S přihlédnutím k méně 

komplikované realizaci stavby byl volen stejný průměr všech pilot, a to 1,2 m.  

 

 

Z očekávaného normálového namáhání sloupů, vycházejícího z půdorysného uspořádání, byly 

v první fázi tvorby modelu navrženy železobetonové sloupy ve třech dimenzích následovně:  

• 1. až 7. podlaží 0.7/0.7 m 

• 8. až 12. podlaží 0.5/0.5 m 

• 13. až 18. podlaží 0.45/0.45 m 

Na základě následné podrobné analýzy reologie použitých materiálů byly sloupy navrženy  

jako spřažené ocelobetonové prvky, a i jejich finální dimenze byly upraveny (Tab. 3-1). 

Tab. 3-1  Navržené dimenze spřažených ocelobetonových sloupů 

 

 

 

V půdorysném uspořádání budovy je vzdálenost podpor 7125 mm a 8100 mm.  

Na základě doporučené hodnoty pro bezhřibové, lokálně podepřené desky byla navržena 

tloušťka 250 mm. 

 

 

Obvodové i vnitřní stěny zájmové budovy jsou provedeny jako železobetonový monolit. 

Tloušťka obvodových stěn byla zvolena 250 mm, stěny vnitřní mají tloušťku 200 mm. 

b1 b2 Profil

Podlaží 1.-7. 0.88 0.54 HEB550

Podlaží 8.-12. 0.54 0.54 HEB340

Podlaží 13.-18. 0.4 0.46 HEB260
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Posuzované pilíře se nacházejí v obvodovém plášti budovy mezi okny, která mají totožnou 

šířku 800 mm. Dle projektové dokumentace mají meziokenní pilíře šířku 550 mm a společnou 

tloušťku s obvodovými stěnami 250 mm. 

 

 

 

 

Cement: CEM 42,5 N  

Třída betonu: C30/37 

Charakteristická válcová pevnost v tlaku: fck  = 30 MPa 

Střední pevnost v tahu: fctm = 2,9 MPa 

Modul pružnosti v tlaku: Ecm = 33 GPa 

Součinitel spolehlivosti: γc = 1,5 

Návrhová pevnost v tlaku: fcd = 
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=  

30

1,5
= 20 𝑀𝑃𝑎 

 

Cement: CEM 42,5 N  

Třída betonu: C50/60 

Charakteristická válcová pevnost v tlaku: fck  = 50 MPa 

Střední pevnost v tahu: fctm = 4,1 MPa 

Modul pružnosti v tlaku: Ecm = 37 GPa 

Součinitel spolehlivosti: γc = 1,5 

Návrhová pevnost v tlaku: fcd = 
𝑓𝑐𝑘

𝛾𝑐
=  

50

1,5
= 33,33 𝑀𝑃𝑎 

 

Třída oceli: B500B 

Charakteristická pevnost oceli v tahu: fyk = 500 MPa 

Modul pružnosti Es: 200 GPa 

Součinitel spolehlivosti: γs = 1,15 

Návrhová pevnost v tahu: 𝑓𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑘

𝛾𝑠
=

500

1,15
= 434,783 MPa 

Přetvoření oceli: 𝜀𝑠𝑦𝑑 =
𝑓𝑦𝑑

𝐸𝑠
=

434,784

200
= 2,174 ‰ 

U všech vyztužovaných prvků bylo navrženo krytí výztuže na základě třídy prostředí XC1, 

životnosti 50 let a třídy konstrukce S3. Navržené krytí dle ČSN EN 1992-1-1 u všech prvků 

splňuje požadavky na požární odolnost. 
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Při výpočtech byla uvažována vlastní tíha konstrukce a ostatní stálé zatížení, vyplývající ze 

skladeb podlahových konstrukcí a pláště budovy. Dále byly tvořeny sestavy užitného zatížení 

s ohledem na nalezení nejnepříznivější varianty pro všechny posuzované konstrukce  

dle ČSN EN 1991-1-1. Navrhované konstrukce byly posouzeny i na účinky zatížení sněhem  

a větrem podle ČSN EN 1991-1-3 a ČSN EN 1991-1-4. 

 

 

Pro vyšetření vlivů spojených s návrhem výškových budov byla podstatná část práce věnována 

chování svislých konstrukcí v čase. To s sebou nese nutnost podrobnější analýzy deformací 

vertikálních prvků. 

Rozdílný přístup v návrhu konstrukce spočívá ve vnesení zpřesněných normálových tuhostí 

svislých konstrukcí do výpočetního modelu stavby a vyšetření deformací spřažených 

ocelobetonových sloupů.  

Návrh sloupu byl podřízen požadavku na snížení rozdílu deformací svislých konstrukcí, 

způsobenému nepoměrem normálového namáhání mezi stěnami a sloupy. Zvýšená normálová 

tuhost je stanovena z průřezových charakteristik ideálního průřezu sloupu se zohledněním jak 

ocelového válcovaného profilu, tak podélné výztuže. Ve statickém výpočtu je pak metodou 

časově závislé analýzy vypočítán transfer normálového namáhání z betonové části průřezu do 

oceli v prvku. Podstata transferu spočívá v rozdílných objemových změnách materiálů v čase, 

které mají za následek snižující se funkci podpory betonové časti. Objemové změny, které jsou 

ve výpočtu zohledněny, jsou zaprvé ty, způsobené dlouhotrvajícím normálovým namáháním 

betonové části průřezu (dotvarování) a zadruhé objemové změny závislé na okolním prostření 

(smršťování). 

Deformace v čase jsou počítány se zohledněním těchto mechanizmů a výsledky jsou na 

konstrukci aplikovány v podobě deformací sloupů. V kapitole 8.8 statického výpočtu je pak 

popsána odezva konstrukce na tyto a další jevy. S přihlédnutím na výsledky této odezvy jsou 

dále navrženy stropní a svislé konstrukce na 1. a 2. mezní stav dle platných norem. 
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V rámci diplomové práce byla navržena nosná konstrukce vícepodlažního železobetonového 

objektu, provedena statická analýza v programu Dlubal-RFEM a nadimenzovány její vybrané 

části. Posuzovaný objekt vychází z již zrealizované stavby v areálu kancelářských budov 

v městské části Brno-Slatina, jehož původní počet pater byl pro účely práce zvýšen z deseti 

na devatenáct, aby mohly být vyšetřeny specifické problémy spojené s projektováním 

výškových budov.  

Pro zájmovou stavbu byl zpracován návrh dimenzí základových konstrukcí, návrh a posouzení 

sestavy spřažených ocelobetonových sloupů, stropní desky ve 2. NP s kontrolou vlivu 

deformací sloupů na 17. NP, návrh a posouzení obvodových stěn, pilířů a stěn ztužujícího jádra. 

Dále byly vypracovány výkresy tvarů dimenzovaných částí konstrukce a podrobné výkresy 

výztuže posuzovaných prvků.  

V diplomové práci byla provedena detailní analýza deformací svislých konstrukcí v čase, 

umožňující přesněji popsat změny namáhání vodorovných konstrukcí, které jsou na stlačení 

sloupů přímo závislé. Na základě výsledků diplomové práce lze konstatovat, že pokud jsou při 

projektování výškových budov zanedbány vlivy nerovnoměrného namáhání svislých 

konstrukcí, bude výsledný návrh pravděpodobně neekonomický, nebo při pokusu o 

optimalizaci nebezpečný.   
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1. Stavební půdorys typického podlaží 
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3. Vyhodnocení zkoušky dynamické a statické penetrace 
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6. Interpretace penetrační sondy SP9 

7. Geologická dokumentace vrtu J7 

P2. Výkresy tvaru a výztuže: 

1. Strop 2.NP – výkres tvaru 

2. Stěny 2.NP – výkres tvaru 

3. Strop 2.NP – spodní vyztužení 

4. Strop 2.NP – horní vyztužení 

5. Sloup 2.NP 

6. Stěny 2.NP – vyztužení 

P3. Statický výpočet 

 


