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 Práce se zabývá návrhem suterénní části konstrukce vícepodlažního 

administrativního objektu. Jedná se o objekt umístěný v proluce. Novostavba 

objektu má za účel rozšířit a modernizovat prostory Nejvyššího Soudu v Brně. Objekt 

má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží. Dvě podzemní podlaží budou využita pro 

parkování.  

 Vzhledem k současným trendům při realizaci suterénních konstrukcí 

a zejména způsobu jejich izolace vůči podzemní vodě, je podzemní část objektu 

navržena jako tzv. bílá vana. Hydroizolaci proti tlakové vodě a zemní vlhkosti tvoří 

pouze vodonepropustnost vlastního betonu konstrukce.  Při návrhu je nutno 

zohlednit jak třídu namáhání konstrukce podzemní vodou, tak třídu užívání 

konstrukce. Z těchto výchozích předpokladů je stanovena povolená šířka trhliny 

a princip návrhu.  

 Založení objektu je v původním návrhu dle podkladů řešeno pomocí masivní 

základové desky. Při výpočtu interakce mezi podložím a konstrukcí bylo zjištěno, že 

při čistě plošném založení dochází vzhledem k nesymetrickému tvaru objektu 

k výraznému nerovnoměrnému sedání. Proto byl proveden nový návrh založení 

v kombinaci základové desky na pilotách, kterým se nerovnoměrné sedání částečně 

eliminuje.  

 Výztuž základové desky a stěn suterénu byla navržena na mezní stav 

únosnosti a dále na mezní stav použitelnosti, který vzhledem k přísnějším nárokům 

na šířku trhliny často rozhoduje. Práce se zabývá také návrhem výztuže na účinky 

nesilových namáhání betonu v raném stáří, způsobených objemovými změnami, 

zejména pak ztrátou hydratačního tepla.  
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 Jedná se o železobetonový vícepodlažní monolitický skelet tvořený stěnami, 

sloupy a stropními deskami. Půdorysné rozměry objektu jsou 22,5 x 18,1 m 

v podzemní části, respektive 17,7 x 18,1 m v nadzemní části. Výška atiky je 29,56 m 

nad úrovní upraveného terénu. Objekt má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží. 

Budova je umístěna v proluce a výškově navazuje na sousední objekty. 

 Využití objektu je zejména pro administrativní účely. V nejnižším patře se 

nachází archiv a strojovna VZT. Ve 3. a 2. PP se nachází parkovací stání. Vjezd do 

podzemní části objektu zabezpečuje nákladní výtah pro osobní automobily. V 1.NP 

se nachází jednací místnosti soudu, v ostatních nadzemních podlažích se nachází 

kanceláře. V nejvyšším podlaží se nachází obytné místnosti.  

 Navrhovaný objekt se nachází v proluce vzniklé po demolici staré budovy. 

Vzhledem k hloubce projektovaného zapuštění suterénu pod úroveň terénu je 

nutné navrhnout odpovídající pažící konstrukce. Zároveň je nutné podchytit základy 

sousedních objektů, aby při výkopech nedošlo k poruchám těchto objektů. Návrh 

pažení ani zajištění základů sousedních budov není předmětem této práce.  

 Založení objektu je navrženo jako kombinace základové desky na pilotách. 

Tloušťka základové desky je 500 mm. Hydroizolaci spodní stavby je zajištěna 

vodonepropustností betonu konstrukce, jedná se o tzv. bílou vanu. 

   

 

Základová deska:    Beton C30/37 - XA1,XC2 - Cl 0.4 – Dmax 22   

Železobetonové stěny:    Beton C30/37-XA1,XC2,XD1,XF2-Cl 0.4–Dmax 16  

suterén   

Železobetonové stěny:    Beton C30/37 – XC1 - Cl 0.4 – Dmax 16 

nadzemní část 

Železobetonové stěny:    Beton C30/37 – XC1 - Cl 0.4 – Dmax 16  

vnitřní / zálivka do ztrac. bednění  

Stropní desky:      

   nad 4.PP a nad 3.PP   Beton C30/37 – XC2,XD1,XF2 - Cl 0.4 – Dmax 22 

ostatní    Beton C30/37 – XC1 - Cl 0.4 – Dmax 22 

 

Podkladní:    Beton C12/15 - X0 

 

Ocel B500B 

 

 Uvedené hodnoty zatížení jsou charakteristické hodnoty.  

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována objemovou hmotností 

25 kN/m3. Jednotlivá stálá zatížení skladeb podlah včetně skladby střehy jsou 

popsány ve statickém výpočtu.  Skladby a zatížení svislých konstrukcí jsou rovněž 

podrobně popsány ve statickém výpočtu.  
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Užitná zatížení se uvažují v několika kategoriích.  

 

V 7.NP se nachází obytné prostory kategorie A se zatížením 1,5 kN/m2. 

V 1.NP – 6.NP se nachází kancelářské plochy kategorie B se zatížením 2,5 kN/m2. 

V 1.NP se dále nachází zasedací místnost kat. C se zatížením 4 kN/m2.  

 

V 1.PP je umístěn sklad kat. E1 se zatížením 7,5 kN/m2 a knihovna kat. C se zatížením 

5 kN/m2.   

 

Ve 2.PP a 3.PP jsou parkovací stání kategorie F se zatížením 2,5 kN/m2. 

  

Ve 4.PP se nachází archiv kat. E1 se zatížením 7,5 kN/m2, dále technické prostory -  

strojovna VZT a rozvodna NN, kategorie E2 se zatížením 5 kN/m2. 

 

Vnitřní přemístitelné sádrokartonové příčky (tl. 120 – 150 mm) jsou rovněž 

uvažovány jako užitné plošné zatížení hodnotou 0,8 kN/m2. 

 

 Zatížení od technologií se uvažují jako proměnná zatížení. 

Ve 2.PP se nachází dvě trafostanice umístěné na ocelových kolejnicích, každé o 

hmotnosti 2500 kg. Reakce pod kolejnicemi se uvažuje jako liniové zatížení působící 

na stropní desku hodnotou 6,25 kN/m.  

Vzduchotechnické jednotky umístěné na střeše se uvažují jako osamělé zatížení 

s hodnotou 6 kN na jednotku. 

 

Objekt se nachází v Brně, jedná se o větrnou oblast II. Budova je umístěna 

v proluce v městské zástavbě s velkou hustotou pozemních staveb, jedná se tedy o 

kategorii terénu IV.  

Budova je vzhledem ke své výšce 29,56 m rozdělena vzhledem k velikosti působícího 

tlaku větru do dvou oblastí. V rozmezí z=0 až z=b je maximální vypočítaný dynamický 

tlak větru 0,607 kN/m2. V rozmezí z=b až z=h je maximální dynamický tlak větru 

0,754 kN/m2. Zatížení větrem na stěny a uvažované součinitele tlaku větru cpe,10 jsou 

podrobně popsány ve statickém výpočtu.  

 

Objekt se nachází ve II. sněhové oblasti. Objekt má plochou střechu a 

vzhledem k součiniteli expozice je oblast umístění budovy uvažována jako normální. 

Zatížení sněhem se uvažuje hodnotou 0,8 kN/m2. 
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 V hloubce základové spáry je zatížení zemním tlakem 89 kN/m2. V místě 

sousedních objektů je zatížení v úrovni základové spáry 55,8 kN/m2. Podrobný 

průběhu zatížení suterénu zemním tlakem je popsán ve statickém výpočtu. 

 

 Analýza konstrukce byla provedena v programu RFEM 5. Byl vytvořen 

prostorový model objektu tvořený 1D prutovými a 2D plošnými prvky. Pro výpočet 

interakce mezi konstrukcí a podložím byl použit přídavný modul RF SOILIN.  

 Dále byly vytvořeny kombinace zatížení pro stanovení návrhových hodnot 

vnitřních sil pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Kombinace byly 

stanoveny dle ČSN EN 1990 následovně: 

 

MSÚ: 

6.10a:  ∑𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄,1 · 𝜓0,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖 

6.10b:  ∑𝜉 · 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖 

MSP Charakteristická: 

  ∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝑄𝑘,1 + ∑𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖 

MSP Častá: 

  ∑𝐺𝑘,𝑗 + 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖  

MSP Kvazistálá: 

  ∑𝐺𝑘,𝑗 + ∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖 

 

Pro výpočet tuhostních parametrů podloží v modulu RF SOILIN byla použita 

kvazistálá kombinace. Tuhost podloží se počítá vždy pro jeden konkrétní zatěžovací 

stav, takže se v tomto případně jednalo o kombinaci zatěžovacích stavů. 

Vliv pilotového založení byl modelován pomocí uzlových podpor 

s definovanou tuhostí ve směru Z. Mezní zatěžovací křivky pilot a z nich vypočítané 

náhradní tuhosti byly modelovány v programu GEO 5. Rozmístění pilot a velikosti 

náhradních tuhostí jsou uvedeny ve statickém výpočtu.  

 

  Pro analýzu vnitřních sil na konstrukci potřebnou pro dimenzování základové 

desky a stěn suterénu byly použity kombinace výsledků. Kombinace byly sestaveny 

ručně v programu RFEM. Schéma vytváření kombinací je uvedeno ve statickém 

výpočtu.  
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Pro zjištění geologických podmínek základové půdy byly dne 29.4.2016 

provedeny dva jádrové vrty do hloubky 20 m. Terén je v lokalitě stavby mírně svažitý 

směrem k východu. Řešený objekt je umístěn v proluce vzniklé po demolici 

stávajícího objektu.  

Geologické podloží je ve svrchních vrstvách tvořeno mocnými navážkami 

heterogenního charakteru (hlína, štěrk, kousky betonu a cihel). Hloubka navážek 

sahá do úrovně 2,4 až 2,5 m od původního terénu.  

Pod navážkami se nachází kvartérní pokryv tvořený jílovitoprachovými a 

prachovými sedimenty třídy F6-CI. Konzistence těchto sedimentů je tuhá, případně 

tuhá až pevná.  

Pod kvartérním podložím se nachází vrstva štěrků proměnné mocnosti, třídy 

G3-G-F. Index ulehlosti těchto štěrků je stanoven jako ulehlý.  

Předkvartérní podloží je tvořeno neogenními vysoce plastickými jíly třídy      

F8-CH. Konzistence těchto jílů je pevná. Ve vrtu V-2 se v horních vrstvách střídá jíl 

s málo mocnou vrstvou štěrků.  

Ustálená hladina podzemní vody byla zjištěna ve vrtu V-2 v hloubce 6,9 m pod 

terénem. Ve vrtu V-1 nedošlo k naražení podzemní vody, ta byla zjištěna až 

s časovým odstupem kdy vystoupala do hloubky 17,3 m.  

Z vrtu V-2 byl odebrán vzorek podzemní vody. Bylo zjištěno že se podzemní 

voda v dané lokalitě jeví jako slabě agresivní vůči betonu, charakterizovaném 

stupněm vlivu prostředí XA1.  

 

Vzhledem k nerovnoměrně uloženým vrstvám jílového podloží a výskytu 

podzemní vody která má podstatný vliv na založení objektu, jsou základové poměry 

charakterizovány jako složité.  

Z hlediska statiky se jedná o vícepodlažní, staticky neurčitou konstrukci. 

Objekt má 3 podzemní podlaží a pod úrovní terénu je navíc půdorysně rozšířen. 

Jedná se tedy o konstrukci náročnou.  

 

Z hlediska zakládání se tedy jedná o 3. geotechnickou kategorii.  

 

 

Výkopy stavební jámy budou prováděny v zeminách s třídou těžitelnosti 3 a 

4. Výkopy budou pravděpodobně prováděny pod hladinou podzemní vody. 

Hloubení stavební jámy se bude provádět pod ochranou pažících konstrukcí.  

V místech přilehlým ke stávajícím objektům je navrženo pažení pomocí 

tryskové injektáže. Pažení slouží zároveň k podchycení základů sousedních objektů. 

Stěna tryskové injektáže zajištěna pramencovými kotvami. Sloupy tryskové injektáže 

jsou navíc vyztuženy ocelovou trubkou.  
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V ostatních úsecích je navrženo pažení z převrtávané pilotové stěny. Piloty 

mají průměr 900 mm, osovou vzdálenost 750 mm a jsou kotveny pramencovými 

kotvami v několika úrovních.  

Povrch pažících konstrukcí bude po odtěžení zeminy vyrovnán stříkaným 

betonem a poslouží jako jedna strana bednění pro betonáž suterénních stěn.  

Pažící konstrukce se uvažují jako dočasné. 

 

  

 Založení objektu je navrženo kombinací základové desky a pilot. Základová 

deska je železobetonová monolitická tloušťky 500 mm. V místě dojezdů výtahů je 

úroveň základové spáry snížena. Deska pod dojezdem osobního výtahu má tloušťku 

400 mm.  

 Piloty jsou navržené jako železobetonové, vrtané technologií CFA, průměru 

900 a 1100 mm. Maximální délka piloty je 20 m. Piloty jsou v místech sousedních 

objektů půdorysně posunuty směrem dovnitř stavební jámy. Piloty na východní 

(uliční) straně objektu budou vrtány současně s převrtávanou pilotovou pažící 

stěnou, pouze budou zahloubeny do větší hloubky.  

 Pod základovou deskou bude provedena vyrovnávací vrstva z podkladního 

betonu tloušťky 100 mm.   

 

 Výztuž základové desky je navržena s ohledem na požadavek 

vodonepropustnosti. Třída namáhání konstrukce je 1 – tlaková voda. Třída užívání 

je stanovena stupněm A – vlhká místa nejsou přípustná. Pro návrh výztuže bylo 

postupováno podle návrhového principu B dle ČBS TP 04 - připouští se vznik 

průběžných trhlin. Dočasný průsak vody na povrch konstrukce se eliminuje 

nuceným větráním. S postupem času bude průsak snížen případně zcela zastaven 

vlivem samotěsnící schopnosti trhlin. 

 

Základní rastr výztuže u obou povrchů v obou směrech je z profilů Ø18/120. 

U spodního povrchu je základní rastr navíc doplněn příložkami Ø10/120-240.  Výztuž 

základové desky pod dojezdy výtahů je z profilu Ø14/120 u obou povrchů. Smyková 

výztuž základové desky je navržena ve dvou variantách. Pod sloupy jsou navrženy 

systémové smykové trny firmy Halfen Deha. Průměr smykových trnů je 20 mm. 

Počet a rozložení dle statického výpočtu. Smykovou výztuž v místech napojení desky 

na stěny tvoří smykové ohybové kozlíky z vázané výztuže. Profil ohybů je Ø14/120-

240.  

Množství navržené výztuže v desce je přibližně 133 kg/m3 betonu. Návrh 

výztuže tak odpovídá běžným hodnotám pro bílé vany (120 – 150 kg/m3 betonu) 

 Krytí základové desky musí být vzhledem k betonáži na podkladní beton 

minimálně 40 mm u spodního povrchu. U horního povrchu musí být krytí minimálně 

30 mm.  

 Základová deska bude betonována v jednom pracovním záběru. Těsnění 

pracovních spár mezi deskou a navazujícími stěnami je navrženo jako vnitřní, 

z těsnících pásů z PVC firmy SIKA.  
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Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny sloupy a stěnami. Sloupy jsou 

monolitické železobetonové, rozměr sloupu je 450x500 mm v rozmezí 4.PP – 2.PP, 

v rozmezí 1.PP – 7.NP je rozměr sloupů 400x400 mm. Stěny jsou monolitické 

železobetonové. Štítové stěny v nadzemních podlažích v místech přiléhajících 

k sousedním objektům jsou ze ztraceného bednění šířky 250 mm s betonovou 

zálivkou.  

Vnitřní stěny schodišťových a výtahových šachet jsou monolitické, tloušťky 

200 nebo 250 mm.  

Suterénní stěny jsou monolitické, šířky 300 a 400 mm.  Výztuž suterénních 

stěn je navržena s ohledem na požadavek vodonepropustnosti. Vodorovná výztuž 

stěny tloušťky 400 mm je navržena z profilů Ø14/100. Vodorovná výztuž stěn 

tloušťky 300 mm je z profilů Ø12/100. Svislá výztuž stěn je navržena dle statického 

namáhání z profilů Ø12 - Ø18/120. Těsnění pracovních spár mezi stěnami bude 

provedeno z vnitřních těsnících pásů z PVC firmy Sika. Ve stěnách jsou rovněž 

navrženy trhací profily pro vznik řízených spár.  

 

 Vodorovné nosné konstrukce objektu tvoří železobetonové stropní desky 

tloušťky 220 nebo 260 mm. Desky jsou podepřené lokálně sloupy a liniově stěnami. 

Desky jsou po obvodě v místě fasády opatřeny parapetními ztužujícími trámy 

tloušťky 240 mm.  

 

 Schodiště se nachází v rozmezí 4.PP – 1.NP. Schodišťová ramena budou 

prefabrikovaná, osazená dodatečně na železobetonové monolitické podestové 

desky. Tloušťka desek schodišťových ramen je 120 mm. Tloušťka desek mezipodest 

je 200 mm. Prefabrikovaná schodišťová ramena nejsou předmětem této práce.  

 

 Pro bednění svislých i vodorovných konstrukcí budou použity vhodné 

systémové bednící prvky. Při betonáži svislých konstrukcí musí být dbáno na 

dostatečné zajištění bednění ve vodorovném směru vzhledem k účinkům 

hydrostatického tlaku betonu. Stěny přiléhající k sousedním objektům 

v nadzemních podlažích budou vytvořeny z tvárnic ztraceného bednění. 

V podzemních podlažích bude jednu stranu bednění stěn tvořit stěna pažící 

konstrukce.  
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 Suterénní stěny jsou rozděleny na jednotlivé pracovní úseky. Rozdělení 

pracovních úseků viz statický výpočet. Maximální délka pracovního záběru je 27 m. 

Mezi jednotlivými pracovními záběry se nachází trhací profily pro vytvoření řízených 

spár. Pracovní spáry ve vodorovném směru se nachází vždy na spodní a horní hraně 

stropní konstrukce.   

 

 Vyztužení konstrukce musí odpovídat údajům uvedeným ve výkresech 

výztuže. Před betonáží musí být zkontrolovány zejména průměry výztužných prutů, 

jejich osová vzdálenost, přesahové délky a krytí výztuže. Při montáži výztuže nesmí 

být použito svařování.   

 

Betonáž základové desky bude provedena v jednom pracovním záběru. 

Nejprve se vybetonují desky pod dojezdy výtahů. Následně se vybetonuje zbytek 

desky včetně stěn dojezdů do úrovně horního líce hlavní části základové desky. 

Následně proběhne betonáž obvodových stěn suterénu. Základovou desku je 

potřeba po betonáži řádně ošetřovat, například přikrytím pravidelně zkrápěnou 

geotextílií. Voda kterou se beton kropí musí mít přibližně stejnou teplotu jako je 

teplota betonu, aby nedošlo k teplotním šokům. 

Minimální doba ošetřování základové desky je 6 dní. V případě nepříznivých 

klimatických podmínek např. velmi nízkých nebo naopak vysokých teplot je nutné 

tuto dobu zvýšit.  

 Před betonáží stěn je nutné řádně připravit a očistit pracovní spáry. Pro 

odstranění nečistot a zdrsnění spáry se použije vysokotlaký čistič.  

 Beton může být ukládán do bednění z výšky maximálně 1,5 m. Beton je třeba 

po uložení řádně zhutnit ponornými vibrátory. V případě desek se použijí vibrační 

lišty. Při betonáži stěn je třeba ukládat a hutnit beton po vrstvách vysokých 

maximálně 0,5 m.  
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 Cílem diplomové práce bylo navrhnout základovou konstrukci 

administrativní budovy. Založení bylo vzhledem ke geologickým podmínkám, tvaru 

a zatížení budovy zvoleno jako kombinace plošného – základová deska, 

a hlubinného – piloty. Statická analýza byla provedena v programu RFEM s využitím 

přídavného modulu SOILIN pro interakci konstrukce s podložím. 

Z hlediska hydroizolace spodní stavby byl požadován návrh tzv. bílé vany, kdy 

hydroizolaci zajišťuje pouze vlastní beton konstrukce. Podle použitého návrhového 

přístupu byla stanovena maximální šířka trhliny a na tu následně dimenzována 

výztuž. Navržená výztuž splňuje jak podmínky mezního stavu únosnosti a mezního 

stavu použitelnosti, tak podmínky pro omezení šířky průběžné trhliny vzniklé vlivem 

vynucených přetvoření v raném stádiu desky. Předpokladem pro správné fungování 

konstrukce je také dodržení navržených realizačních postupů, doby a způsobu 

ošetřování betonu a provedení a montáž těsnících pásů.  
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A  průřezová plocha 

Ai  plocha ideálního průřezu 

Ac  průřezová plocha betonu 

Ac,eff  účinná plocha taženého betonu 

Act  tažená plocha betonového průřezu 

As  průřezová plocha betonářské výztuže 

Asw  průřezová plocha smykové výztuže 

As,max  maximální průřezová plocha betonářské výztuže 

As,min  minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

Cv  objemová tepelná kapacita betonu 

Ce  součinitel expozice 

Ct  součinitel vlivu teploty 

c  množství cementu 

cg  těžiště průřezu 

cgi  těžiště ideálního průřezu 

cnom  nominální hodnota krytí výztuže betonem 

cmin  minimální hodnota krytí výztuže betonem 

∆cdev  povolená výrobní odchylka krytí výztuže od nominální hodnoty 

d  účinná výška průřezu 

dg  největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

Es  modul pružnosti betonářské výztuže 

fbd  návrhové mezní napětí v soudržnosti 

fck  charakteristická pevnost betonu v tlaku (válcová ve stáří 28 dní) 

fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fctm  průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fctk  charakteristická hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

fyd  návrhová hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

Gk  charakteristická hodnota stálého zatížení 

Gd  návrhová hodnota stálého zatížení 

h   výška průřezu 

hs  tloušťka desky 

hs,lim  minimální tloušťka desky  

hc,eff  výška účinné plochy taženého betonu 

k  součinitel 

I  moment setrvačnosti průřezu 

Ii  moment setrvačnosti ideálního průřezu 

Iir  moment setrvačnosti ideálního průřezu porušeného trhlinou 

L  délka 

lb,rqd  základní kotevní délka 

lbd  kotevní délka 

lb,min  minimální kotevní délka 

l0  stykovací délka 



20 

 

MEd  návrhová hodnota ohybového momentu 

NEd  návrhová hodnota normálové síly 

Qk  charakteristická hodnota proměnného zatížení 

Qd  návrhová hodnota proměnného zatížení 

QH  množství uvolněného hydratačního tepla 

s  osová vzdálenost výztužných prutů 

sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem  

sr,max  maximální vzdálenost trhlin v prvku 

Ta  teplota vzduchu 

Tc,0  teplota čerstvého betonu 

u0  kontrolovaný obvod v líci sloupu 

u1  základní kontrolovaný obvod  

VEd  návrhová hodnota posouvající síly 

vx  měrná posouvající síla ve směru x 

vy  měrná posouvající síla ve směru y 

vEd  maximální smykové napětí 

vRd,c  smyková únosnost betonového průřezu bez smykové výztuže 

vRd,cs  smyková únosnost betonového průřezu se smykovou výztuží 

wk  šířka trhliny 

wk,lim  maximální přípustná šířka trhliny 

x  výška tlačené části betonového průřezu/ poloha neutrální osy 

xir  tlačená výška betonu ideálního průřezu porušeného trhlinou 

zc  rameno vnitřních sil k těžišti tlačeného betonu 

α  úhel sklonu smykové výztuže 

αe  poměr modulů pružnosti výztuže a betonu 

αd  součinitel 

γc  součinitel spolehlivosti betonu 

γs  součinitel spolehlivosti výztuže 

γG  součinitel stálého zatížení 

γQ  součinitel proměnného zatížení 

εcu  mezní poměrné přetvoření betonu 

εyd  poměrné přetvoření betonářské výztuže 

ρ  stupeň vyztužení 

η1  součinitel pro pevnost v soudržnosti v závislosti na poloze výztuže 

η2  součinitel pro pevnost v soudržnosti v závislosti na průměru výztuže 

σc  napětí v betonu 

σs  napětí ve výztuži 

Ø  profil výztuže 

μd  návrhový součinitel tření základové desky a podloží 
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