
 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bakalářská práce se zabývá návrhem lokálně podepřené, monolitické, 

železobetonové stropní desky nejnižšího podlaží vícepodlažního obchodního centra, 

návrhem typického sloupu ve stejném podlaží a také základové patky pod tímto 

sloupem. Dále bylo provedeno řešení montovaného schodiště. Návrh stropní desky 

je proveden pomocí programu Scia Engineer a kontrola je provedena ručním 

výpočtem pomocí metody součtových momentů. Návrh sloupu, základové patky a 

schodiště je proveden ručním výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných 

evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem práce je statický 

návrh výztuže stropní desky, sloupu, základové patky, montovaného schodiště a 

výkresová dokumentace. 

Lokálně podepřená deska, výztuž desky, sloup, výztuž sloupu, základová patka, 

výztuž základové patky, montované schodiště, výztuž montovaného schodiště, 

metoda součtových momentů, interakční diagram 

The bachelor thesis deals with the design of the locally underpinned, monolithic, 

reinforced concrete ceiling plate of the lowest floor of a multi-storey shopping centre, 

with the design of a typical column on the same floor as well as with the column foot 

under that column. Furthermore, the solution of the assembled staircase has been 

made. The design of the ceiling plate is done by using the Scia Engineer programme 

and the check is done by manual calculation using the sum moments method. The 

design of the column, column foot and the staircase is done by manual calculation. 

The design was proceeded according to the valid European standards ČSN EN 

1992-1-1 and ČSN 73 1201. The result of this work is the static design of the ceiling 

plate reinforcement, the column, the column foot, the assembled staircase and the 

drawing documentation. 

Locally underpinned plate, plate reinforcement, column, ceiling plate reinforcement, 

base foot, base foot reinforcement, assembled staircase, assembled staircase 

reinforcement, sum moments method, interaction diagram. 
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Úvod 
Předmětem řešení bakalářské práce je staticky posoudit a navrhnout 

železobetonovou stropní desku nejnižšího podlaží vícepodlažní budovy obchodního 

centra, lokálně podepřenou sloupy bez hlavic, navržení typického sloupu pro toto 

nejnižší podlaží, návrh a posouzení základové patky pod typickým sloupem. Dále 

navrhnout a posoudit montované schodiště. 

Jako podklad pro výpočet slouží půdorysné schéma zadané vedoucím práce 

s doplněním o počet podlaží a konstrukční výšku. 

Řešenou stropní desku popisuje přiložená výkresová dokumentace. Jedná se o 

stropní desku tvaru L s největšími půdorysnými rozměry 55,400 m x 38,000 m. 

V objektu je ztužující jádro, ve kterém se nachází tříramenné montované schodiště. 

Výstupem práce je statický výpočet – příloha P3 a výkresová dokumentace – příloha 

P2. 
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Technická zpráva 

1 Charakteristika objektu 
Jedná se o novostavbu obchodního centra s jedním podzemním podlažím a čtyřmi 

nadzemními podlažími. Konstrukční výška všech podlaží je 4,300 m. V 1.PP se 

nachází garáže pro osobní auta, v ostatních nadzemních podlaží se nachází 

jednotlivé obchody. V nejvyšším podlaží je restaurace s bowlingem a kino. Objekt je 

navržen jako železobetonová konstrukce s vyztužujícím železobetonovým jádrem. 

Podpůrné konstrukce tvoří sloupy 0,500 m x 0,500 m a stěny tloušťky 0,250 m. 

Půdorysný objekt je tvaru L s největšími rozměry 55,400 m x 38,000 m. 

2 Architektonické a dispoziční řešení 
Celý objekt je novostavby. Bude postavena na vhodném místě s dostatečným 

prostorem i pro venkovní parkoviště. Vjezd a výjezd do podzemních garáží je na 

čelní straně objektu.  

Konstrukční výška 1. PP 4,300 m a světlá výška 3,895 m. Hlavní vstup do budovy 

bude na čelní straně objektu v 1. NP. Konstrukční výška všech nadzemních podlaží 

bude 4,300 m a světlý výška všech nadzemních podlaží bude 3,895 m.  

V 1. NP budou jednotlivé obchody, informace a hypermarket.  

V 2.NP a 3.NP budou jednotlivé obchody. V 4. NP bude restaurace s bowlingem, 

kino, dětský koutek a prostor na předváděcí akce. Jednotlivé obchody jsou od sebe 

děleny lehkými přemístitelnými příčkami z důvodu přestavby obchodů.  

3 Konstrukční řešení 

3.1 Základy 

Objekt je založen na plošných základech, pod stěnami jsou základové pasy ze 

železobetonu, které nejsou předmětem řešení bakalářské práce. 

Pod sloupy jsou železobetonové patky. Patky jsou jednostupňové čtvercového tvaru. 

Půdorysný rozměr patek je 3,600 m x 3,600 m a výška 0,800 m. Patky jsou z betonu 

C25/30 a výztuže B500 B. Výztuž v obou směrech patky je Ø22 po 150 mm, z patky 

vyčnívají pruty Ø28 pro kotvení do sloupu. Krytí výztuže betonem je 40 mm. 

Základové patky jsou betonovány na podkladním betonu C20/25 tloušťky 100 mm. 

3.2 Svislé nosné konstrukce 

Nosná konstrukce objektu je navržena jako železobetonový skelet doplněný nosnými 

železobetonovými stěnami. Nosnou výztužnou kostru objektu tvoří železobetonové 

ztužující jádro. Veškeré železobetonové části skeletu jsou tvořeny výztuží B500 B.  
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Železobetonové stěny jsou tloušťky 0,250 m a nejsou předmětem řešené bakalářské 

práce. 

Železobetonové sloupy mají půdorysný tvar čtverce o rozměrech 0,500 m x 0,500 m. 

Sloupy jsou vyztuženy hlavní výztuží (podélná výztuž) Ø28 a dvojstřižnými třmínky 

Ø12 po 300 mm. Třmínky jsou zhuštěny při stykování výztuží a v okolí pod a nad 

deskou. Sloupy jsou z betonu C30/37. Krytí výztuže betonem je 40 mm. 

3.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné konstrukce tvoří lokálně podepřená železobetonová monolitická stropní 

deska bez hlavic tloušťky 280 mm. Podporující sloupy tvoří pravidelná pole o rozpětí 

7,000 m x 6,500 m. Deska je po celém obvodě konstrukce konzolově vyložená 

s vyložením 1,500 m ve směru Y a 1,700 m ve směru X. 

Základní výztužnou síť desky tvoří Ø10 po 150 mm v obou směrech. Deska je 

lokálně dovyztužená přidanou výztuží Ø10 a Ø14. Výztuž je při spodním i horním 

povrchu desky tvořena stejnou základní sítí. Okraje desky jsou lemovány U-profily 

Ø10. Dále je pak navržena výztuž proti řetězovému zřícení Ø20. V desce jsou 

umístěny výztuže na protlačení desky v místě sloupů Schöck Bole typ O 12/230-

4/A680. 

3.4 Schodiště 

Tříramenné montované levotočivé schodiště s dvěma monolitickými mezipodestami. 

Schodišťová ramena jsou uložena na ozub. 

Schodišťová ramena byly navrženy a posouzeny na ohyb, byly použity pruty Ø8 a 

Ø10 po 150 mm. Přesná specifikace je ve statickém výpočtu příloha - P3 a výkresové 

dokumentaci příloha - P2. 

3.5 Střešní konstrukce 

Střešní konstrukce je řešena jako plochá jednoplášťová střecha. Její nosnou 

konstrukci tvoří železobetonová stropní deska posledního podlaží podepřená sloupy 

a stěnami obdobně jako v řešeném podlaží a ostatních podlažích. 

4 Betonáž, hutnění, ošetřování betonu a odbednění 
Čerstvý beton se po příjezdu autodomichávači, na místo jeho zpracování bude 

ukládat čerpadly. Beton se po uložení rozmístí po konstrukci a bude zhutněn 

ponornými vibrátory. Dávat pozor na výztuž v konstrukci, aby nedošlo k jejímu 

poškození. Beton bude ošetřován po dobu 14 dnů. Odbednění bude probíhat po 28 

dnech. 
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5 Materiály 
Beton C25/30 

fck = 25 MPa   fck,cube = 30 MPa   fcm = 33 MPa 

fctm = 2,6 MPa  fctk;0,05 = 1,8 MPa   fctk;0,95 = 3,3 MPa 

Ecm = 31 GPa  εcu3 = 3,5 ‰ 

fcd =   
   

  
     

  

   
           

Beton C30/37 

fck = 30 MPa   fck,cube = 37 MPa   fcm = 38 MPa 

fctm = 2,9 MPa  fctk;0,05 = 2,0 MPa   fctk;0,95 = 3,8 MPa 

Ecm = 32 GPa  εcu3 = 3,5 ‰ 

fcd =   
   

  
     

  

   
        

Ocel B500 B 

fyk = 500 MPa 

fyd = 
   

  
 

   

    
            

Es = 200 GPa 

    
   

  
 
      

      
       ‰ 

 

6 Statické řešení konstrukce 
Výpočet je proveden dle platných evropských norem ČSN EN 1992 – 1 - 1 a ČSN 

73 1202. 

Výpočet byl proveden v programu Scia Engineer 17.01. Výpočtový model stropní 

desky tvoří 2D konstrukce – deska XY. Hustota sítě byla nastavena na hodnotu 

0,200 m x 0,200 m.  

Deska byla modelována jako soustava menších desek odpovídajících svými rozměry 

sloupovým a mezisloupovím pruhům. Důvodem bylo jednodušší zadávání 

jednotlivých šachů od proměnného zatížení a také pro vykreslování výsledků 

zprůměrovaných vnitřních sil na integračních pásech, které se zadávají na jednotlivé 

desky.  
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Konstrukce byla podepřena v místě sloupů bodovou kloubovou podporou a v místě 

stěny kloubovou liniovou podporou. V modelování deska XY jsou podpory 

dostačující. Pro srovnání výsledků byly vytvořeny další dvě varianty podepření a to 

v místě sloupů podpora typu standard nahrazeny podpory typu sloup. Třetí varianta 

byla vytvoření stěn a sloupů 1,5 násobkem reálné výšky a na konci vetknuty. 

Výsledky vnitřních sil všech tří typů byly v podstatě stejné, pouze drobné odchylky. 

Zatěžovací stavy tvoří stálé zatížení – vlastní tíha, tíha konstrukce podlahy a 

proměnné zatížení – vymodelované jako plné, šachovité, zatížení střídavě v pruzích 

ve směru X a Y a střídavě v okolí sloupů. Pro proměnné zatížení se uvažovala 

kategorie D2 – plochy v obchodních domech. Zatížení větrem stropní konstrukci 

neovlivňuje, tak bylo zanedbáno. Zatížení sněhem na střešní konstrukci pro dimenzi 

sloupu se uvažuje sněhová oblast I. Stálá zatížení jsou navržena v souladu s ČSN 

EN 1991 – 1 - 1. Sníh podle ČSN EN 1991 – 1 - 3. Typ kombinací byl zvolen EN – 

MSÚ (STR/GEO) Soubor B. Výsledky jsou ručně ověřeny a porovnány v příloze P3 – 

statický výpočet. 

Pro dimenzování sloupu a základové patky byla napočítána zatížení ze všech 

podlaží na zatěžovací šířku sloupu, podrobné řešení je rozebráno v příloze P3 – 

statický výpočet. 

Pro dimenzování schodišťových ramen byly použity prosté šikmé nosníky a pro 

mezipodesty nosníky na dvou stranách vetknuté do zdiva, vše je řešeno v příloze 

P3 – statický výpočet.  
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Závěr 
V rámci bakalářské práce jsem si vyzkoušel navrhnout železobetonovou stropní 

desku, železobetonový sloup, montované železobetonové schodiště 

a železobetonovou patku pod sloupem. Pro modelování a výpočet vnitřních sil jsem 

použil program Scia Engineer 17.01, která využívá metodu konečných prvků.  

Stropní konstrukci jsem vymodeloval jak 2D konstrukci v prostředí deska – XY. 

Výsledky vnitřních sil byly ověřeny s ručním výpočtem. 

Dále jsem program použil pro vymodelování 3D modelu (v prostředí obecná – XYZ) 

konstrukci sloupu, jehož vnitřní síly jsem použil pro návrh a posouzení výztuže 

sloupu. K výpočtu sloupu jsem použil interakční diagram. 

Při návrhu smykových lišt působících na protlačení jsem použil program od firmy 

Schöck Bole. Jeho návrh jsem také ověřil ručním výpočtem. 

Vnitřní síly a jejich kombinace byly použity pro návrh a dimenzování základové patky. 

Také jsem si vyzkoušel návrh a posouzení montovaného schodiště. 

Bakalářská práce pro mě byla přínosem především zdokonalení práce ve 

výpočtových programech, které jsme při výuce v takovém rozsahu nepoužili. 

Výsledkem bakalářské práce je statický výpočet a výkresová dokumentace – výkres 

tvaru a výkresy výztuží jednotlivých řešených konstrukcí. 
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8 Seznam použitých zkratek 
 

Ac… Průřezová plocha betonu  

As… Průřezová plocha betonářské výztuže  

As,max… Maximální průřezová plocha betonářské výztuže  

smin …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  

d1 …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 

lb,rqd… Základní požadovaná kotevní délka  

MEd … Návrhový moment od zatížení  

MRd… Moment na mezi únosnosti  

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

VEd… Návrhová posouvající síla  

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

x… Výška tlačené části betonu  

z… Rameno vnitřních sil  

 1 … Součinitel tvaru  

 2… Součinitel krytí 

 3… Součinitel ovinutí  

 4… Součinitel přivaření  

 5… Součinitel kolmého tlaku  

 6… Součinitel poměru stykování výztuže  

 … 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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