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Abstrakt

Cílem této bakalářské práce je zpracování statické části projektu na stanici hasičského záchranného 
sboru. První část práce se skládá z návrhu dvou variant konstrukčního řešení (monolitické a 
prefabrikované) zadaného objektu a předběžný statický výpočet nejnamáhanějších nebo typických 
prvků konstrukce. Dále je pro vybranou variantu (monolitická) vypracován podrobný statický 
výpočet zahrnující výpočet a návrh stropní desky z hlediska mezního stavu únosnosti i mezního 
stavu použitelnosti, vybraných sloupů, schodiště a základové patky. Textová část práce je doplněna 
o výkresovou část skládající se z výkresů tvaru stropní konstrukce a výkresů výztuže navrhovaných 
prvků.

Klíčová slova

lokálně podporovaná deska, metoda náhradních rámů, průhyb stropní konstrukce, železobetonové 
sloupy, monolitické schodiště, železobetonová základová patka



Abstract

The aim of this bachelor thesis is to process a structural part of design documentation of fire station.
First part constists of two designes of structural systems (cast-in-place structure and prefabricated 
structure) and preliminary design of the most loaded or typical elements. For the chosen variant 
(cast-in-place structure) is processed a detailed structural part of design documentation including 
designs of a floor structure with respect to ultimate and serviceability limit state, reinforced 
concrete columns, reinforced concrete staircase and reinforced concrete foundation pad. The text is 
accompanied with a formwork drawing of a floor structure and reinforcement drawings of the 
designed elements.

Keywords

point-supported slab, substitute frames method, deflection of slab, reinforced concrete columns,  
reinforced concrete foundation pad, reinforced concrete staircase
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Úvod

V této bakalářské práci se budu věnovat zpracování statické části projektu na stanici hasičského 
záchranného sboru. Prvním krokem bude navržení více variant konstrukčního řešení objektu a 
vypracování jejich předběžných statických výpočtů. Poté bude ze zpracovaných variant jedna 
vybrána a ta bude podrobně řešena v další části této práce. Předmětem podrobného statického 
výpočtu budou vybrané části konstrukce, které jsou buď typické nebo nejvíce zatížené. Podrobný 
statický výpočet bude doplněn o technickou zprávu a výkresovou dokumentaci.

1. Popis objektu

Předmětem projektu je stanice hasičského záchraného sboru obdélníkového tvaru s plochou 
střechou. Východní část objektu se skládá z pěti nadzemních podlaží, západní část potom ze třech 
podlaží. V západní části v prvním nadzemním podlaží jsou situovány garáže, v druhém podlaží 
potom řídící centrum hasičského sboru. Ostatní prostory objektu budou využívány jako kanceláře 
nebo zázemí hasičského sboru.

Skica:
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2. Předběžný statický návrh – Část A

Při řešení konstrukčních variant jsem se rozhodla pro monolitickou a prefabrikovanou nosnou 
konstrukci. Obě dvě varianty nosné konstrukce jsem koncipovala jako sloupový systém, jelikož ten 
nejlépe vyhovoval požadavkům na vnitřní dispozici objektu, která vyplývala z jeho funkce požární 
stanice. Pro obě varianty jsem vypracovala schémata nosné konstrukce, tomuto kroku však 
předcházela korekce rozměrů nosné konstrukce z původního zadání a návrh geometrie schodiště. 
Dále jsem určila hodnoty působících zatížení a potom přistoupila k výběru typických nebo nejvíce 
namáhaných částí, která jsem následně předběžně navrhla a ověřila. 

2.1. Monolitická nosná konstrukce – Část A.1.

V první variantě konstrukčního řešení jsem jako svislé nosné konstrukce navrhla železobetonové 
monolitické sloupy doplněné ztužujícím železobetonovým jádrem. Jako vodorovné konstrukce jsem
určila železobetonovou stropní desku spolu se ztužujícími obvodovými trámy. Stropní desku jsem 
převážně navrhla jako lokálně podporovanou bezhřibovou, pouze stropní konstrukci nad 4.NP jako 
jednosměrně pnuté desky z důvodu odskočeného posledního podlaží. V této části předběžného 
návrhu jsem nejprve empiricky určila rozměry vybraných prvků a ty potom pomocí jednoduchých 
ručních výpočtů předběžně ověřila. V této části jsem se zabývala následujícími prvky: stropní deska
v nejzatíženějších/typických místech, vybrané průvlaky, vnitřní sloupy a schodiště.

Skica:
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2.2. Prefabrikovaná nosná konstrukce– Část A.2.

Druhou variantu konstrukčního řešení jsem navrhla jako prefabrikovanou. Jako svislé nosné 
konstrukce jsem navrhla prefabrikované železobetonové sloupy doplněné o ztužující jádro. 
Předpjaté stropní panely Spiroll spolu s železobetonovými prefabrikovanými průvlaky slouží jako 
nosné vodorovné konstrukce. Stejně jako v předchozí variantě jsem nejprve empiricky určila 
rozměry vybraných prvků a ty potom pomocí jednoduchých ručních výpočtů předběžně ověřila. 
Zabývala jsem se následujícími prvky: stropní deska v nejzatíženějších/typických místech, vybrané 
průvlaky, vnitřní sloup a schodiště.

Skica:
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3. Podrobný statický výpočet - Část B

Po vypracování předběžných návrhů na různé varianty konstrukčních řešení jsem si vybrala 
monolitickou nosnou konstrukci a tu jsem dále rozvinula v podrobném statickém výpočtu. Ve své 
práci jsem se zabývala vybranými nosnými prvky uvedenými v této kapitole. 

3.1. Stropní deska

Návrh a posouzení stropní desky jsem vypracovala pro část bezhřibové lokálně podepřené desky 
nad 2.NP. Nejdřív jsem výpočet provedla pomocí zjednodušené metody výpočtu lokálně 
podepřených desek (tzn. metodou náhradních rámů) a na hodnoty ohybových momentů získaných z 
této metody jsem navrhla a posoudila nosnou výztuž stropní desky. V další fázi jsem část 
konstrukce vymodelovala v programu SCIA ENGINEER (tzn. výpočet metodou konečných prvků) 
a oba výstupy porovnala. Při použití obou metod jsem uvažovala plné proměnné zatížení. Po 
porovnání výsledků z obou metod ve vybraných pruzích dané konstrukce jsem nezjistila větší 
odchylky a došla k závěru, že navržená výztuž by vyhověla jak na ohybové momenty získané 
zjednodušeným výpočtem, tak na hodnoty z komplexnější metody konečných prvků.

Dále jsem provedla výpočet přetvoření železobetonové desky na konci její životnosti, abych ověřila 
navrženou konstrukci z hlediska mezního stavu použitelnosti. Během výpočtu jsem zjistila, že 
působící zatížení by nevyvolalo ohybové momenty, které by způsobily vznik trhlin v průřezech, a 
proto by daný výpočet zohledňoval pouze charakteristiky neoslabených průřezů. Pro zahrnutí 
možnosti vzniku trhlin jsem provedla výpočet jak pro průhyb stropní desky pokud trhliny 
nevzniknou, tak i pro případ, že by trhliny v konstrukci vznikly a průřezy by se pak uvažovaly jako 
oslabené. Oba tyto průhyby vyhověly na mezní požadavky a návrh stropní desky jsem tedy mohla 
prohlásit za vyhovující.

3.2. Sloupy

Návrh a posouzení jsem provedla pro dva sloupy, krajní a vnitřní, abych pokryla různé způsoby 
namáhání. Prvním krokem bylo určení působících sil na sloupy ve všech uvažovaných kombinacích
zatížení. Ohybové momenty jsem získala pomocí programu SCIA ENGINEER, hodnoty 
normálových sil potom ručním výpočtem. Dále jsem určila limitní štíhlosti pro sloupy ve všech 
směrech a ty následně porovnala se skutečnými štíhlostmi sloupů. Jako štíhlý sloup se musel 
uvažovat pouze vnitřní sloup v jednom směru. Pro tento směr jsem tudíž určila ohybový moment 
druhého řádu pomocí metody jmenovité křivosti. Návrh výztuže sloupů jsem potom provedla jak 
pomocí nomogramů, tak jako návrh za předpokladu dostředného tlaku. Navrženou výztuž jsem 
nakonec posoudila pomocí interakčních diagramů v programu FINE Beton 2D. 
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3.3. Schodiště
Schodiště jsem navrhla jako trojramenné, železobetonové, monolitické. Již v předběžném statickém 
výpočtu jsem určila jeho geometrii a způsob akustického odizolování od okolních konstrukcí, 
dalším krokem tudíž bylo určení působícího zatížení a vytvoření statického modelu. Následně jsem 
tento model přenesla do programu IDEASTATICA a zjistila vnitřní síly vyvolané zatížením. Na 
tyto vnitřní síly jsem navrhla a posoudila výztuž a také blíže specifikovala výrobky použité k 
akustickému oddělení schodiště.

3.4. Základová patka

Cílem této části práce bylo navrhnout železobetonovou monolitickou základovou patku pro vnitřní 
sloup. Po prvotním pokusu o určení geometrie jsem zjistila, že z důvodu malých osových 
vzdáleností sloupů bude třeba navrhnout patku společnou pro dva vnitřní sloupy. Ručním výpočtem
jsem určila působící zatížení a jím vyvolané vnitřní síly. Na tyto síly jsem dále navrhla a posoudila 
nosnou výztuž.

4. Technická zpráva – Část B

Pro podrobný statický výpočet monolitické varianty jsem vypracovala technickou zprávu, která 
obsahuje popis objektu, působících zatížení, konstrukčního řešení, nosných prvků, technologie a 
způsobu provádění a zásady bezpečnosti práce.

5. Výkresová dokumentace – Část C

Podrobný statický výpočet jsem doplnila následující výkresovou dokumentací:

• Výkres tvaru 2NP

• Výkres tvaru 4NP

• Výkres tvaru schodiště

• Výkres výztuže stropní desky u horního povrchu – směr Y

• Výkres výztuže stropní desky u horního povrchu – směr X

• Výkres výztuže stropní desky u spodního povrchu 

• Výkres výztuže sloupů

• Výkres výztuže schodiště

• Výkres výztuže základové patky
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Závěr

V mé bakalářské práci jsem se věnovala zpracování statické části projektu na stanici hasičského 
záchranného sboru. V první části jsem zpracovala dvě varianty konstrukčního řešení, u kterých jsem
předběžně navrhla typické nebo nejvíce zatížené prvky. V rámci předběžných návrhů jsem upravila 
rozměry zadaného objektu, aby lépe vyhovovaly zpracovaným variantám. Další část mé práce se 
věnovala monolitické variantě konstrukčního řešení. Pro tuto variantu jsem zpracovala podrobný 
statický výpočet, který zahrnoval dimenzaci výztuže a vypracování výkresové dokumentace 
vybraných prvků. Statický výpočet jsem doplnila technickou zprávou, která obsahuje popis objektu,
konstrukčního řešení, nosných prvků, technologie a způsob provádění a zásady bezpečnosti práce.
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Podklady – výkresová dokumentace ke stavebnímu povolení
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