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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce 
vícepodlažního bytového domu situovaného v proluce. Založení je navrženo 
na základové desce podporované piloty, která je spolu se stěnami v 1.PP 
provedena jako vodonepropustná betonová konstrukce. Jedná se o obousměrný 
stěnový konstrukční systém, provedený v kombinaci zdiva a železobetonu. 
Konstrukce byla posouzena na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. 
Vzhledem k požadavku na vodonepropustnost, byl proveden návrh výztuže 
na nesilové účinky v raném stádiu. Součástí práce jsou výkresy tvarů a výztuže.  
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bílá vana, základová deska, stropní deska, obvodové stěny, železobeton, 
vodonepropustnost, nosná konstrukce, scia engineer, hydratační teplo, proluka, 
mezní stav únosnosti, mezní stav použitelnosti, šířka trhlin  

ABSTRACT  
The diploma thesis is focused on design of a monolithic reinforced concrete 
structure of an apartment building situated in a gap site. The foundation 
is designed on a foundation slab supported by piles, which together with the walls 
in the basement are made as a waterproofness concrete structure. It is a two-way 
wall construction system, made in a combination of masonry and reinforced 
concrete. The structure was assessed for the ultimate limit state and the 
serviceability limit state. Due to the requirement for waterproofness, the 
reinforcement was designed for non-force effects at an early stage. The work 
includes drawings of shapes and reinforcement.  

KEYWORDS  
white tank, foundation slab, floor slab, external walls, reinforced concrete, 
waterproofness, load-bearing structure, scia engineer, heat of hydration, gap site, 
ultimate limit state, serviceability limit state, crack width  
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1. Úvod 
Diplomová práce se zabývá stavebně konstrukčním řešením novostavby bytového domu 

v proluce o osmi nadzemních podlažích a jednom podzemním podlaží. V západní části 1.PP budou dva 
mechanické zakladače WÖHR a tři samostatná parkovací stání pro automobily. Východní část suterénu 
bude vyhrazena kójím pro byty a technickému zázemí bytového domu. Vjezd do 1.PP umožňuje 
nájezdová rampa v severní části. Ve střední části objektu budou umístěny komunikační prostory, jedná 
se o tříramenné schodiště a výtahovou šachtu. Půdorys je obdélníkového tvaru o rozměrech 
30,3 x 12,5 m v 1.PP a v nadzemních podlažích je zkrácen na rozměr 16,1 x 12,5 m. 

Z konstrukčního hlediska bude objekt založen na základové desce podporované piloty, 
základová deska spolu s obvodovými stěnami v 1.PP bude provedena jako vodonepropustná 
konstrukce. Nosné konstrukce v 1.PP až 3.NP budou provedeny jako železobetonové monolitické a od 
4.NP jako zděné z keramických cihelných bloků. Tuhost objektu ve vodorovném směru bude zajištěna 
výtahovou šachtou a schodišťovými stěnami provedenými jako železobetonové.  

Hlavním cílem diplomové práce je návrh vodonepropustné základové konstrukce a 
obvodových stěn v 1.PP, výkresová dokumentace obsahuje výkresy tvaru, výztuže a těsnění spár. Další 
částí je návrh prefabrikovaného železobetonového schodiště, při návrhu bylo uvažováno s přerušením 
kročejového hluku, montáži jednotlivých prefabrikátu a provedením schodiště z pohledového betonu, 
opět byly vypracovány výkresy tvaru a výztuže. Výkresy tvaru 1.PP až 8.NP jsou zobrazeny pouze 
schematicky. 

Statický výpočet je rozdělen na sedm hlavních kapitol, první je věnována zatížením působícím 
na objekt, druhá dimenzování základové desky nejprve na nesilové účinky v raném stáří a následně 
silové účinky vyvozené působícím zatížením od horní stavby. V závěru druhé kapitoly je posouzení 
interakce mezi základovou deskou a zeminou. Třetí kapitola se zabývá svislými konstrukcemi, jak 
obvodovými stěnami tvořící vodonepropustnou konstrukci, tak vnitřními tvořící schodišťový prostor a 
výtahovou šachtu. V úvodu kapitoly je posouzen vliv provádění monolitických stěn na statiku 
sousedních objektů.  Obvodové stěny byly posouzeny stejným principem jako základová deska, nejprve 
je stanoveno minimální množství výztuže na omezení šířky trhlin od účinků hydratačního tepla a 
smršťování a následně posouzen mezní stav únosnosti a použitelnosti od silových účinků působícího 
zatížení. Ve čtvrté kapitole je návrh schodiště obsahující posouzení ramene a mezipodesty, ozubu, 
který umožňuje osazení ramen na mezipodestu, prvků pro přerušení kročejového hluku, kterými jsou 
ramena připojena ke stropním deskám a schodišťovým stěnám. V páté a šesté kapitole jsou výstupy 
z programu SCIA Engineer, které umožňují kontrolu zatížení působícího na konstrukci, geometrii 
modelu, nastavení kombinací a výsledných vnitřních sil. V závěrečné sedmé kapitole je výstup 
z programu FINE, ze kterého byla získání mezní zatěžovací křivka pilot pro stanovení tuhosti podpor ve 
výpočetním 3D modelu. 
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Obrázek 1: 3D výpočetní model konstrukce 

 

 

Obrázek 2: 3D výpočetní model konstrukce 
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2. Zatížení a model konstrukce 

2.1. Uvažované zatížení 
Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými hodnotami: 

 Podlaha – byty G1: 1,98 kN∙m-2 
o nášlapná vrstva 
o Nášlapná vrstva 
o Anhydritová litá vrstva 
o Systémová deska pro podlahové vytápění 
o Pěnový polystyren 
o Nosná konstrukce – viz SCIA 
o SDK podhled + ocelové závěsy 

 Podlaha balkóny G2: 1,15 kN∙m-2  
o Nášlapná vrstva 
o Spádový potěr (lehčený beton) 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o Omítka 

 Střecha nad 7.NP G3: 4,19 kN∙m-2  
o Vegetační rohož 
o Substrát 
o Drenážní vrstva 
o Hydroizolační vrstva 
o Pěnový polystyren 
o Spádový potěr (lehčený beton) 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o SDK podhled 

 Střecha nad 8.NP G4: 1,60 kN∙m-2  
o Betonová dlažba 
o Hydroizolační vrstva 
o Pěnový polystyren 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o SDK podhled 

 Terasy – 6.NP a 7.NP G5: 1,60 kN∙m-2  
o Betonová dlažba 
o Hydroizolační vrstva 
o Pěnový polystyren 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o SDK podhled 

 Střecha nad suterénem (zahrada) G6: 5,69 kN∙m-2  
o Vegetační rohož 
o Substrát 
o Drenážní vrstva 
o Hydroizolační vrstva 
o Pěnový polystyren 
o Spádový potěr (lehčený beton) 
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o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o Omítka 

 Obvodové zdivo tl. 300 mm G7: 3,39 kN∙m-1  
o Skladba omítky 
o Pěnový polystyren 
o Tmel pro lepení 
o Broušené cihelné bloky tl. 300 mm + omítka 

 Vnitřní zdivo tl. 250 mm G8: 2,46 kN∙m-1  
o Broušené cihelné bloky tl. 250 mm + omítka 

 Schodiště – ramena G9: 2,41 kN∙m-2  
o Nášlapná vrstva 
o Tmel pro lepení 
o Stupně 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o Omítka 

 Schodiště – mezipodesty G10: 0,68 kN∙m-2  
o Nášlapná vrstva 
o Tmel pro lepení 
o Nosná konstrukce - viz SCIA 
o Omítka 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení uvažována těmito charakteristickými 
hodnotami: 

 Obytné plochy Q1: 1,50 kN∙m-2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Balkóny Q2: 3,00 kN∙m-2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Chodby Q3: 3,00 kN∙m-2 (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Schodiště Q4: 2,00 kN∙m-2 (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Terasy - 6.NP a 7.NP Q5: 3,00 kN∙m-2 (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Střecha nad suterénem (zahrada) Q6: 5,00 kN∙m-2 (kategorie C dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Nepochozí střecha Q7: 0,75 kN∙m-2 (kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1) 
 FV panely + vzduchotechnika Q8: 2,00 kN∙m-2 (kategorie E dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Plochy pro lehká vozidla (do 30 kN) Q8: 2,50 kN∙m-2 (kategorie F dle ČSN EN 1991-1-1) 
 Zakladače WÖHR F1: 80,00 kN (kategorie F dle ČSN EN 1991-1-1) 

 F2: 30,00 kN (kategorie F dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná volná zatížení příčkami uvažována těmito 
charakteristickými hodnotami: 

 Příčky o vlastní tíze ≥ 3 kN/m - tl. 125 mm P1: 4,89 kN∙m-1 (kategorie E dle ČSN 
EN 1991-1-1) 

 Příčky o vlastní tíze ≥ 3 kN/m - tl. 250 mm P1: 9,69 kN∙m-1 (kategorie E dle ČSN 
EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od větru uvažována těmito 
charakteristickými hodnotami: 



 
 

13 
 

 Maximální tlak W1: 0,54 kN∙m-2 
 Maximální sání W2: 0,37 kN∙m-2 

o II. větrová oblast 
o kategorie terénu II. 
o bez součinitele vnitřního a vnějšího tlaku 

Ve statickém výpočtu byla proměnná pevná zatížení od sněhu uvažována těmito 
charakteristickými hodnotami: 

 Sníh: S1: 0,80 kN∙m-2 
 Sníh: S2: 2,50 kN∙m-2 

o II. sněhová oblast včetně tvarového součinitele 

2.2. Kombinace a zadání zatížení 
 Proměnné užitné zatížení od údržby není kombinováno se zatížením sněhem. 
 Zatížení od omítek, zateplení a obkladů obvodového zděného pláště je obsaženo v zadané 

objemové hmotnosti. Zdivo obvodového pláště tl. 300 mm bylo zadáno plošnou hmotností 
3,39 kN∙m-2, to odpovídá objemové hmotnosti 1113 kg∙m-3. Obvodové zdivo tl. 250 mm bylo 
zadáno plošnou hmotností 2,46 kN∙m-2, to odpovídá objemové hmotnosti 984 kg∙m-3. Substrát 
zelené střechy byl uvažován v celé ploše v konstantní tloušťce, maximální objemová hmotnost 
plně nasyceného substrátu byla uvažována objemovou hmotností 1450 kg/m3. Maximální 
tloušťka substrátu je uvedena v jednotlivých skladbách střech. 

 Proměnné užitné zatížení a zatížení od příček bylo zadáno šachovnicově podle principů 
stavební mechaniky tak, aby byly generovány maximální možné vnitřní síly a deformace na 
všech konstrukcích.  

 Příčky byly zadány jako liniové zatížení. Příčky jsou zadány jako dlouhodobé proměnné liniové 
zatížení kategorie E.   

2.3. Výpočtový model 
Objekt byl modelován jako 3D model celé konstrukce. Deskové a stěnové konstrukce byly 

modelovány jako deskové nebo stěnové 2D prvky, sloupy a průvlaky byly modelovány jako prutové 
prvky. Konstrukce byly počítaný metodou MKP. Zděné stěny byly zadány speciálním prvkem pro zděné 
konstrukce, který zaručuje ortotropní chování stěnového dílce.  

3. Základové konstrukce 

3.1. Základové poměry 
Z hlediska geomorfologického členění ČR se jedná o okrsek Řečkovický prolom, podcelek 

Řečkovicko-kuřimský prolom, které jsou součástí celku Bobravská vrchovina a oblasti Brněnská 
vrchovina. 

Geologické podloží je tvořeno vesměs neogenními sedimenty, které jsou zde zastoupeny 
převážně vápnitými jíly (tégly). Nad těmito tercierními sedimenty se nachází vrstva fluviálních 
terasových štěrků, které však vykliňují a nevyskytují se rovnoměrně. V některých archivních sondách 
pak zcela chybí. Svrchní vrstvu tvoří sprašový pokryv místně s příměsí přeplavených jílových sedimentů. 
V úrovni základové spáry současného objektu se nacházejí vesměs tuhé až pevné spraše třídy F5-ML. 
Konzistence byla stanovena na základě penetračního odporu do hloubky cca 5 m pod dno kopaných 
sond. Hladina podzemní vody byla v provedených vrtech zastižena v hloubce -3,0 m pod UT = 212,522 
m n. m.  
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Lokalita jako celek je stabilní a v Registru svahových nestabilit ČGS není v širším okolí žádný 
záznam. Laboratorní rozbory neprokázaly agresivitu vůči betonovým materiálům. Proto není v daném 
případě nutné provádět izolaci proti agresivní vodě nebo použít speciálních materiálů. Dle ČSN EN 206 
je označení stupně prostředí XA1 – slabě agresivní chemické prostředí. V daných podmínkách lze 
považovat za dostačující krytí základové spáry před klimatickými vlivy cca 1,2 m pod upraveným 
terénem. Na tuto hodnotu proto doporučuji navrhovat minimální hloubku základové spáry.  

3.2. Základy sousedních objektů 
Stávající základy sousedních objektů, které mají základovou spáru výš než plánovaná základová 

spára novostavby, budou zesíleny podbetonováním do hloubky nové základové spáry. Před 
vybouráním stávajících základů budou provedeny v místě původního objektu kopané sondy u 
stávajících štítových stěn sousedních objektů. Těmito sondami budou tyto předpoklady ověřeny. 
Původní stávající konstrukce v okolí stavby není možné namáhat dynamickým namáháním.  

Stávající základ u osy 1.: 
Dle [4] je základová spára sousedního objektu na úrovni -3,562 = 212,460 m n. m. Stávající 

základy jsou pravděpodobně provedeny jako smíšená zděná konstrukce – kámen + cihla. Stávající 
základy sousedního objektu u osy 1 bude nutné podchytit podbetonováním na úroveň nových základů. 
Podchycení bude provedeno postupně po záběrech. Maximální délka záběru je 1,0 m. Časová prodleva 
mezi záběry musí být minimálně 48 hodin, tzn. je to prodleva mezi betonáží jednoho úseku a začátkem 
odbourávání stávajícího základu a výkopu pro nový úsek. 

Podbetonování bude provedeno tak, že se bednění provede cca 100 mm od líce štítové stěny 
a bude min 200 mm nad základovou spárou. Betonáž bude provedena betonem vhodné konzistence 
pevnosti minimálně C25/30-XC0. Betonáž bude provedena tak aby betonová směs bezchybně vyplnila 
prostor pod základem. Betonáž bude provedena min 200 mm nad úroveň základové spáry původního 
základu. Po odbednění min za 12 hodin bude část podbetonování přesahující líc štítové stěny šetrně 
ubourána.  

Stávající základy u osy 4.: 
Dle [4] je základová spára sousedního objektu na úrovni -3,962 = 212,060 m n. m. Stávající 

základy jsou pravděpodobně provedeny jako smíšená zděná konstrukce – kámen + cihla. Stávající 
základy sousedního objektu u osy 1 bude nutné podchytit podbetonováním na úroveň nových základů. 
Podchycení bude provedeno postupně po záběrech. Maximální délka záběru je 1,0 m. Časová prodleva 
mezi záběry musí být minimálně 48 hodin, tzn. je to prodleva mezi betonáží jednoho úseku a začátkem 
odbourávání stávajícího základu a výkopu pro nový úsek. 

Podbetonování bude provedeno tak, že se bednění provede cca 100 mm od líce štítové stěny 
a bude min 200 mm nad základovou spárou. Betonáž bude provedena betonem vhodné konzistence 
pevnosti minimálně C25/30-XC0. Betonáž bude provedena tak aby betonová směs bezchybně vyplnila 
prostor pod základem. Betonáž bude provedena min 200 mm nad úroveň základové spáry původního 
základu. Po odbednění min za 12 hodin bude část podbetonování přesahující líc štítové stěny šetrně 
ubourána. 

Stávající základy u osy E.: 
Dle [4] je základová spára sousedního objektu na úrovni -3,300 = 212,720 m n. m. Stávající 

základy jsou pravděpodobně provedeny jako železobetonová konstrukce. Stávající základy sousedního 
objektu u osy E nebude nutné podchytit. 

3.3. Návrh konstrukce bílé vany 
Návrh vodotěsné konstrukce byl proveden podle [1]. 
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3.3.1. Stanovení třídy namáhání 
Směrnice rozděluje třídy namáhání podle toho, zda je konstrukce vystavena kapalnému 

prostředí nebo jen kapilárně vázané vodě ve formě vlhkosti zeminy.  

 
Obrázek 3: Porovnání tříd namáhání 

3.3.2. Stanovení způsobu užívání 

 
Obrázek 4: Porovnání tříd užívání 

3.3.3. Vznik průběžných trhlin 
Požadavky na třídu užívání B budou splněny předepsáním šířek průběžných trhlin, které vyhovují 
požadavkům na třídu namáhání 1. Dle [1] se jedná o návrhový princip b): omezení šířky průběžných 
trhlin s využitím samotěsnící schopnosti trhlin. 

Při tomto návrhovém principu se v projektu očekává vznik průběžných trhlin, jejichž šířka se 
však omezuje odpovídající výztuži. Tento návrhový princip odpovídá dnešní všeobecné praxi, pokud se 
má vyhovět podmínkám třidy užívání B. 

Bez ohledu na to, že i zde musejí být učiněna opatření pro zamezení, resp. snížení 
pravděpodobnosti vzniku průběžných trhlin, i když ne v takovém rozsahu jako u návrhového principu 
a), musejí být také u tohoto návrhového principu známy příčiny a čas očekávaného vzniku průběžných 
trhlin.  

Důležitým faktorem pro správný návrh výztuže na omezení šířek průběžných trhlin je 
uvažovaná efektivní tahová pevnost betonu (fct,eff).  

Pro každý posuzovaný stav se musí také pečlivě prověřit, zda se skutečně jedná o kombinací 
účinků s vlivem na vznik průběžných trhlin: u masivních základových desek se vynucená namáhání ve 
fázi tuhnutí chybně často zjednodušeně považují za příčinu vzniku průběžných trhlin, ačkoliv se v tomto 
případě jedná o ohybová namáhání. 
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Je nutné si uvědomit, že skutečné šířky trhlin podléhají statistickým zákonitostem, menší a větší 
hodnoty lze proto očekávat i tehdy, pokud se pro výpočet výztuže použije realistická efektivní tahová 
pevnost mladého betonu. 

Statistického rozděleni skutečně očekávaných šířek trhlin lze ovšem cíleně využít tak, že se 
výpočetní šířka trhlin omezí na nižší úroveň, než na jaké by bylo požadováno. Současně se předem 
plánovitě připouští, že trhliny s větší šířkou se budou muset dodatečně těsnit. Tento postup vede na 
podstatné snížení nároků na vyztuženi, úspora nákladů je vyšší než náklady na dodatečné těsnění trhlin 
s nepřípustnou šířkou. ([1], s. 35-36) 

3.4. Základová deska 

3.4.1. Výpočet 
Základová deska byla posouzena na 1. a 2. mezní stav. Únosnost (napětí v základové spáře) a 

použitelnost (celkové sedání a nerovnoměrné sedání) byla posouzena za předpokladu charakteristik 
zeminy dle [4].  

Maximální návrhová únosnost (kontaktní napětí) v základové spáře byla uvažováno hodnotou 
Rd = 150 kPa.  Limitní celkové sedání a limitní nerovnoměrné sedání základů bylo stanoveno na základě 
[5] hodnotou sm,lim = 60 mm, resp. Δs/L = 0,0015 rad.  

Deska spolu s obvodovými stěnami vytváří vodonepropustnou konstrukci, výška hladiny 
spodní vody byla uvažovaná v hloubce -2,600 m od podlahové nuly = 213,422 m n. m. Maximální limitní 
šířka trhlin od časté kombinace zatížení byla uvažována hodnotou wk = 0,20 mm. 

 
Při výpočtu bylo uvažováno zatížení soudržnou zeminou a tlak v klidu působící na konstrukci: 

 Objemová tíha saturované zeminy γs = 21,0 kN/m3. 
 Poissonovo číslo ν = 0,40. 
 Součinitel zemního tlaku v klidu K = 0,67. 

 
Při výpočtu bylo uvažováno zatížení od hladiny podzemní vody v hloubce -2,600 m (od 

podlahové nuly): 
 Objemová tíha vody γv = 10,0 kN/m3. 

 
Při posouzení MSÚ byla poloha neutrální osy nalezená pomocí řešiče v programu excel. Při 

výpočtu napětí ve výztuži byl uvažován návrhový pracovní diagram se zpevněním. Při návrhu výztuže 
na omezení šířky trhlin od silových účinků byla poloha neutrální osy nalezená pomocí řešiče v programu 
excel. 

3.4.2. Konstrukce 
Základová deska bude křížem vyztužená železobetonová konstrukce tl. 400 mm. Do základové 

desky bude osazena kotevní výztuž stěn.   
Obvodové železobetonové stěny budou betonovány po částech dle navržených pracovních 

spár (jednotlivé fáze betonáže jsou popsány ve výkresu základů). Mezi jednotlivými pracovními záběry 
bude časová prodleva minimálně 7 dní. Do stěn a desky budou vloženy těsnící prvky a prvky pro řízené 
spáry. Prvky do pracovní spáry a prvky pro řízený vznik trhlin budou na sebe vzájemně navazovat a 
budou provedeny jako systémová konstrukce. Těsnící prvky se nesmí dotýkat výztuže, minimální 
vzdálenost výztuže a těsnícího prvku je 30 mm. Spoje, ukotvení a osazení prvků vodonepropustných 
konstrukcí bude provedeno dle podkladů výrobce prvků.  

Stěny a základová deska budou provedeny jako monolitická železobetonová konstrukce z 
betonu třídy C25/30 - XC2, XF2, XA1 maximální průsak 50 mm dle ČSN EN 12 390-8.   
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Nové základy budou oddilatovány od sousedních objektů vložením polystyrenových desek tl. 
100 mm. 

3.4.3. Výpočet dovolené šířky trhlin pro základovou desku a stěny tl. 400 mm 
ℎ = 3,20 𝑚 

ℎ = 0,40 𝑚 

ℎ

ℎ
=

3,20

0,40
= 𝟖, 𝟎 

 
Tabulka 1: Návrhové šířky trhlin v závislosti na tlakovém spádu 

Výška vodního sloupce, a tedy hladiny podzemní vody je na stranu bezpečnou uvažována 1,0 
pod úrovní upraveného terénu v místě vstupu do objektu, a to z důvodu jejího možného kolísání 
v průběhu životnosti konstrukce. 

3.4.4. Výpočet dovolené šířky trhlin pro stěny tl. 300 mm 
ℎ = 1,90 𝑚 

ℎ = 0,30 𝑚 

ℎ

ℎ
=

1,90

0,30
= 𝟔, 𝟑𝟑 

 
Tabulka 2: Návrhové šířky trhlin v závislosti na tlakovém spádu 
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3.4.5. Výpočet sedání 
Navrhovaný objekt se nachází v proluce, bylo tedy nutné co nejvíce eliminovat vliv výstavby 

nového objektu na základové konstrukce sousedních objektů, u kterých by mohlo dojít k poklesu 
šítových stěn a následnému vzniku trhlin ve zdivu, v extrémním případě až zešikmění podlah. 

Základové konstrukce byly modelovány jako deska na pružném podloží tzv „podpora na 
parametrech C“, která je zevšeobecněním standardní Winklerovy myšlenky o podepření konstrukce ve 
formě nekonečně hustého systému svislých pružin. Deformační parametry C1z, C2x, C2y byly vypočteny 
modulem SOILIN na základě iterace mezi podložím a základovou konstrukcí. Pro výpočet deformačních 
parametrů bylo uvažováno s kvazistálou lineární kombinací všech zatěžovacích stavů. Parametry 
podloží byly zadány dle [4].  

Pro interpretaci vlivu přitížení nové základové konstrukce na sousední základy byla v [50] 
modelována okolní plocha jako deska s tloušťkou 1 mm, která byla umístěna vedle základové desky, 
tato deska byla také podepřena podporou na parametrech C. 

3.4.6. Sedání základové konstrukce – pouze deska 
Na následujících obrázcích je zobrazeno sedání základové konstrukce podepřené plošnou 

podporou typu Soilin. Sedání základových konstrukcí i pilot je stanoveno pro kvazistálou kombinaci 
zatížení. 

 
Obrázek 5: Velikost sedání základové konstrukce 
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Obrázek 6: Velikost sedání základové konstrukce s poklesovou kotlinou 

 
Obrázek 7: Průběh sedání základové konstrukce v nejnepříznivějším místě 
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Obrázek 8: Detail průběhu sedání v místě poklesové kotliny 

3.4.7. Stanovení limitního sedání 
Mezní hodnota pro nerovnoměrné sednutí (úhlového přetvoření) základových konstrukcí 

sousedního objektu byla stanovena jako: 
∆𝑠

𝐿
=

1

500
= 0,002 

Poklesová kotlina zasahuje do vzdálenosti L = 4,0 m a tomu odpovídající limitní sedání je 
∆s = 8 mm. 

Ze zobrazených výsledků sedání vyplývá, že by bylo vhodné snížit sedání zejména v místech 
sousedících se stávajícími objekty. Pro snížení sedání bude navrženo hlubinné založení pomocí 
velkoprůměrových pilot. 
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Obrázek 9: 3D model zástavby 

 
 

3.5. Návrh velkoprůměrových pilot 
Kvůli provádění pilot v blízkosti stěn sousedního objektu a současně požadavku umístit piloty 

co nejblíže na osu stěn v 1PP byl zvolen průměr pilot 600 mm. 

3.5.1. Stanovení zatížení na piloty 
Pro předběžné stanovení zatížení pro návrh pilot byla konstrukce v místě stěn 1PP podepřena 

liniovou podporou. Z výsledných reakcí ve směru Z, bylo navrženo zatížení působící na piloty. Pilota 
byla modelována jako kloubová bodová podpora s volnou tuhostí ve směru X a Y. Ve směru Z byla 
modelována jako pružná, tuhost byla zadána podle mezní zatěžovací křivky piloty. V prvním kroku byla 
tuhost u všech pilot stanovena jako poměr zatížení na mezi mobilizace plášťového tření a tomu 
odpovídající velikost sedání. Délka pilot byla zvolena podle velikosti sedání – viz obrázek 3. 

 Piloty průměru 600 mm a délky 6 m:  =
,

= 90,3 𝑘𝑁/𝑚𝑚 

 Piloty průměru 600 mm a délky 10 m:  =
,

= 127,9 𝑘𝑁/𝑚𝑚 

 Piloty průměru 600 mm a délky 15 m:  =
,

= 142,5 𝑘𝑁/𝑚𝑚 
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Obrázek 10: Hodnoty reakcí ve směru Z 

 
Obrázek 11: Půdorysné schéma pilot 
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Obrázek 12: Velikost sedání základové konstrukce z prvního kroku 

V druhém kroku byla tuhost pilot pro co nejpřesnější výsledky upravena podle velikosti sedání 
základové konstrukce z prvního kroku, a to pro velikost sedání 4 mm konstantní pro všechny piloty. 

 Piloty průměru 600 mm a délky 6 m:  =
,

= 𝟏𝟐𝟏, 𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝒎 

 Piloty průměru 600 mm a délky 10 m:  =
,

= 𝟏𝟔𝟔, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎𝒎 

 Piloty průměru 600 mm a délky 15 m:  =
,

= 𝟏𝟖𝟖, 𝟑 𝒌𝑵/𝒎𝒎 

Na následujících obrázcích je zobrazeno sedání základové konstrukce podepřené plošnou 
podporou typu Soilin spolu s bodovými podporami reprezentující navržené piloty, z výsledků je patrné, 
že sedání základové desky v oblasti bytového domu a zejména v místech sousedních objektů je 
konstantní, rozdíly jsou do 1,0 mm. 
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Obrázek 13: Velikost sedání základové konstrukce 

 
Obrázek 14: Velikost sedání základové konstrukce s poklesovou kotlinou 
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Obrázek 15: Velikost sedání základové konstrukce s poklesovou kotlinou 

 
Obrázek 16: Průběh sedání základové konstrukce v nejnepříznivějším místě 
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Obrázek 17: Detail průběhu sedání v místě poklesové kotliny 

3.5.2. Stanovení limitního sedání 
Mezní hodnota pro nerovnoměrné sednutí (úhlového přetvoření) základových konstrukcí 

sousedního objektu byla stanovena jako: 
∆𝑠

𝐿
=

1

500
= 0,00200 

Poklesová kotlina zasahuje do vzdálenosti L = 1,4 m, základové konstrukce nového objektu 
budou od stávajících základů oddilatovány na vzdálenost 100 mm. Hodnota sednutí ve vzdálenosti 
100 mm od nových základových konstrukcí je 3,0 mm na vzdálenosti 1,3 m, úhlové přetvoření je tedy: 

∆𝑠

𝐿
=

3

1300
= 0,00231 

Hodnota 0,00231 se blíží limitní hodnotě 0,002, vypočtená hodnota je přibližná, jelikož 
nezahrnuje skutečné chování stávajících základů a základové půdy, a také nutné podbetonování 
stávajících základů v průběhu realizace bílé vany. Z těchto důvodů by bylo další snižování hodnoty 
zbytečné a neekonomické. Projektant stavebně konstrukční části doporučuje, aby před započetím 
stavební činnosti byla provedena pasportizace trhlin a poruch sousedních objektů, při této prohlídce 
byly protokolárně zaznamenány stávající trhliny a poruchy a na trhliny budou osazeny sádrové terče s 
vyznačením data provedení. 
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3.5.3. Ověření sedání pilot 

 
Obrázek 18: hodnoty sedání v místě pilot 

 

 
Obrázek 19: Hodnoty reakcí v místě pilot 
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Obrázek 20: Body zatěžovací křivky piloty délky 15 m 

   
Obrázek 21: Body zatěžovací křivky piloty délky 10 m 

   
Obrázek 22: Body zatěžovací křivky piloty délky 6 m 

Rozdíly v tuhostech mezi hodnotami z mezní zatěžovací křivky a z výpočetního modelu jsou 
zanedbatelné, z předchozího vyplívá, že tuhost podpor v modelu byla zvolena správně. 
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3.5.4. Konstrukce pilot 
Piloty jsou navrženy průměru 600 mm. Piloty a základová deska nebudou vzájemně spojeny. 

Pod základovou desku bude provedena skladba: podkladní beton tloušťky 100 mm, geotextilie, 2x PE 
folie, geotextilie a základová deska. 

Piloty budou vybetonovány betonem C25/30-XC2, XA1 a to pomocí betonážní (usměrňovací) 
roury průměru nejméně 200 mm, v případě zvodněných vrtů bude nutná betonáž pomocí sypákové 
roury (metodou Contractor) [9]. Přebetonované hlavy budou odbourány. 

Povolená výrobní tolerance 
- půdorysná odchylka v poloze pilot v úrovni prac. plošiny  ± 80 mm, 
- odchylka ve sklonu pilot      max. 0,5 %, 
- odchylka v čisté výšce hlav pilot     ± 30 mm, 
- odchylka ve výškovém osazení armokoše    ± 50 mm. 

4. Svislé konstrukce 

4.1. Štítové stěny stávajícího objektu 

4.1.1. Posouzení od zatížení při betonáži 
Štítové stěny stávajících sousedních objektů budou při betonáži stěn nového objektu 

namáhány tlakem čerstvého betonu, z tohoto důvodu je nutné jejich posouzení na namáhání 
ohybovým momentem a případný návrh opatření. Stěny jsou uvažovány tloušťky 300 mm z CPP, na 
stranu bezpečnou se předpokládá uložení stropní konstrukce ve směru rovnoběžném se štítovými 
stěnami, svislé zatížení je tedy vyvozeno pouze vlastní hmotností zdiva. 

Stěny stávajících domů v 1NP jsou tloušťky 450 mm. Na zatížení při betonáži vyhoví při splnění 
podmínek: maximální výška betonáže jednoho záběru bude 0,35 m a časová prodleva mezi 
jednotlivými betonážemi (doba od ukončení betonáže záběru a začátek betonáže navazujícího záběru) 
bude minimálně 5 hodin. Další možností je provedení oboustranného bednění, které nebude zatěžovat 
stěny sousedních objektů. 

Stěny v dalších nadzemních podložích stávajícího objektu na zatížení při betonáži nevyhovují, 
z tohoto důvodů budu nutné použít oboustranné bednění. 

4.1.2. Stanovení charakteristické hodnoty maximálního tlaku čerstvého betonu 
 Maximální tlak čerstvého betonu byl stanoven podle [2]. 
 Objemová tíha čerstvého betonu γc = 25 kN/m3. 
 Bude použito vodonepropustné bednění. 
 Doba tuhnutí se předpokládá te = 5 h.  
 Byl zvolen beton třídy konzistence S3. 
 Průměrná rychlost ukládání betonové směsi nebude větší ne 0,50 m/h. 

4.2. Obvodové stěny 
Obvodové stěny budou v 1.PP až 3.NP provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce. 

Železobetonové stěny budou v 1.PP provedeny jako vodonepropustná konstrukce tloušťky 300 
(400) mm. V 1.NP až 3.NP jako železobetonová konstrukce tloušťky 250 mm. 

Vnitřní strana obvodových stěn v 1.PP bude provedena z pohledového betonu PB1-S1-P1-B1-
PS0-R0 dle [12]. 

Obvodové stěny byly posouzeny na MSÚ a MSP pro limitní šířku trhlin 0,20 mm od časté 
kombinace zatížení. 
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Maximální výška betonáže obvodových stěn v místě sousedních objektů jednoho záběru bude 
0,35 m a časová prodleva mezi jednotlivými betonážemi (doba od ukončení betonáže záběru a začátek 
betonáže navazujícího záběru) bude minimálně 5 hodin. Další možností je provedení oboustranného 
bednění, které nebude zatěžovat stěny sousedních objektů. 

Při výpočtu bylo uvažováno zatížení soudržnou zeminou a tlak v klidu působící na konstrukci: 
 Objemová tíha saturované zeminy γs = 21,0 kN/m3. 
 Poissonovo číslo ν = 0,40. 
 Součinitel zemního tlaku v klidu K = 0,67. 

 
Při výpočtu bylo uvažováno zatížení od hladiny podzemní vody v hloubce -2,600 m (od 

podlahové nuly): 
 Objemová tíha vody γv = 10,0 kN/m3. 

Na ose A bylo uvažováno stálé zatížení na terénu hodnotou 5,0 kN/m2, mezi osami C-D bylo 
uvažováno stálé zatížení na terénu hodnotou 3,0 kN/m2.  

Pro získání normálové síly působící na stěny byl 3D výpočetní model podepřen v místě stěn 
liniovou podporou tuhou ve směru osy z. Při výpočtu stěn bylo uvažováno se vzpěrem, pro výpočet 
vlivu vzpěru byla použita metoda založená na jmenovité křivosti dle [6] čl. 5.8.8.2 (4). Při posouzení 
MSÚ byla poloha neutrální osy nalezená pomocí řešiče v programu excel. Při výpočtu napětí ve výztuži 
byl uvažován návrhový pracovní diagram se zpevněním. Při návrhu výztuže na omezení šířky trhlin od 
silových účinků byla poloha neutrální osy nalezená pomocí řešiče v programu excel. 

4.3. Vnitřní stěny 
Vnitřní stěny budou v 1.PP až 3.NP provedeny jako železobetonová monolitická konstrukce 

tloušťky 200 (250) mm. 
Vnitřní stěny v 1.PP budou provedeny z pohledového betonu PB2-S1-P2-B1-PS1-R1 dle [12]. 
Vnitřní stěny byly posouzeny na MSÚ a MSP. 
Vnitřní síly byly převzaty z výpočtového modelu. Pro získání normálové síly působící na stěny 

byl 3D výpočetní model podepřen v místě stěn liniovou podporou tuhou ve směru osy z. Při výpočtu 
stěn bylo uvažováno se vzpěrem, pro výpočet vlivu vzpěru byla použita metoda založená na jmenovité 
křivosti dle [6] čl. 5.8.8.2 (4). Při posouzení MSÚ byla poloha neutrální osy nalezená pomocí řešiče 
v programu excel. Při výpočtu napětí ve výztuži byl uvažován návrhový pracovní diagram se zpevněním. 
Při návrhu výztuže na omezení šířky trhlin od silových účinků byla poloha neutrální osy nalezená 
pomocí řešiče v programu excel. 
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5. Vodorovné konstrukce 

5.1. Kontrola průběhu vnitřních sil 
Na stropní desce typického patra (deska nad 2.NP) byl proveden ruční výpočet ohybových 

momentů, který byl následně porovnán s výsledky z programu SCIA Engineer. Ve SCII byly zobrazeny 
základní momenty ve směru x, zprůměrované průměrovacím pásem o šířce 1 m. Rozdíly ve výsledcích 
byly způsobeny zjednodušením při ručním výpočtu, a to: zjednodušení geometrie a podepření stropní 
desky, zjednodušením zatížen. Velký vliv má také výpočet desky jako nosníku o šířce 1 m, tedy bez 
uvažování momentů ve směru y. Jedná se o hrubou kontrolu výpočtu, nelze tedy očekávat přesnou 
shodu, vzniklé rozdíly jsou přijatelné. 

 

  Ma M1 Mb M2 Mc M3 Md 

Ruční výpočet -13,09 6,69 -19,71 16,29 -19,71 6,69 -13,09 

SCIA -13,98 7,72 -21,19 13,08 -21,58 7,66 -13,82 

Rozdíl 6,8% 15,4% 7,5% 19,7% 9,5% 14,5% 5,6% 
Tabulka 3: Porovnání ohybových momentů na stropní desce 

 
Tabulka 4: Průběh ohybových momentů z programu SCIA 
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6. Schodiště 

6.1. Monolitické schodiště  
Některá schodiště budou provedena jako železobetonová monolitická konstrukce. Schody jsou 

navrženy jako desková konstrukce. Schodišťová ramena budou uložena do železobetonové stropní 
desky.  

6.2. Prefa schodiště 
Hlavní schodiště objektu je navrženo jako prefabrikované. Schodiště je navrženo jako 

tříramenné. Schodišťová ramena budou uložena na ozub mezipodesty a na železobetonové stropní 
desky. Do stropních desek budou vloženy akustické prvky pro uložení schodišťových ramen. 
Mezipodesta bude uložena pomocí akustických prvků do železobetonové stěny schodišťového jádra. 
Do bednění mezipodesty je nutné osadit akustické prvky. Schodišťové rameno v 1.PP bude uloženo na 
akustický prvek pomocí smykového trnu. Trn bude zabetonován do prefa prvku. 

Všechny akustické prvky budou do konstrukce zabudovány dle technických a technologických 
podkladů výrobce.  

Schodišťové ramena budou provedena z betonu C40/50-XC1.  
Povrchová úprava schodišťových ramen bude pohledový beton PB2-S1-P2-B1-PS1-R1 dle [12]. 
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7. Specifikace materiálu 

7.1. Specifikace betonu 
Označení betonu je navrženo dle [10]. Složení betonové směsi, její konzistence a ošetřování 

betonu musí odpovídat zatřídění do příslušného stupně.  

Základové konstrukce – piloty: C25/30 – XC2 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16 – S4 

Vodonepropustné konstrukce: C25/30 – XC2, XF1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16 – S4 
 doplňující požadavky: 

o maximální průsak vody 50 mm 
o maximální vodní součinitel 0,50         
o nárůst pevnosti betonu – „velmi pomalý“ – dle [10], čl.7.2 – tab. 16 
o snížený vývoj hydratačního tepla, cement CEM II nebo CEM III 
o maximální teplotní rozdíl betonu a okolního prostředí ΔTmax = 18 K 

Konstrukce horní stavby:  
 Konstrukce v exteriéru: C30/37 – XC4, XF1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 
 Konstrukce v 1.PP: C25/30 – XC2 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 
 Ostatní konstrukce: C25/30 – XC1 (CZ) - CI 0,20 – Dmax 16-S3 

7.2. Stykovací a kotevní délka výztuže  
Výztuž železobetonových konstrukcí bude stykována přesahem dle platné normy. Při výpočtu 

základní kotevní délky byla uvažována hodnota napětí ve výztuži fyd = 434,78 MPa. 

7.3. Provádění betonových monolitických konstrukcí 

 Železobetonové konstrukce je třeba ošetřovat po dobu min 7 dnů. Beton musí být po dobu 
ošetřování ve vlhkém stavu tak, aby proces hydratace betonu nebyl narušen, to bude 
zajištěno vhodnými opatřeními.  

a) ponechání konstrukce v bednění; 
b) pokrytí povrchu betonu parotěsnými plachtami, které jsou zabezpečeny na 

hranách a spojích proti odkrytí; 
c) namočit povrch a chránit tento vlhký povrch proti vysýchání; 
d) udržovat povrch betonu viditelně vlhký vhodnou vodou; 
e) nástřik vhodných ošetřovacích hmot. 

 Projektant předpokládá, že všechny železobetonové konstrukce budou ošetřovány v třídě 
ošetření 3 dle [11]. 

 Prostupy v betonových a železobetonových konstrukcích budou provedeny dle výkresů 
konstrukční části.  V průvlacích, stěnách a sloupech se nesmí provádět prostupy a drážky, 
mimo prostupů a drážek vyznačených v dokumentaci konstrukční části. 

 Před prováděním betonových konstrukcí, resp. před zpracováním výrobní dokumentace 
budou ověřeny všechny důležité kóty. 

 Prvky musí být navrženy na požadovaný hydrostatický tlak vody. Prvky musí bezpečně 
přenést tlak vody.  

 Všechny distanční prvky pro vodonepropustné konstrukce budou z vláknobetonu, musí být 
zajištěna požadovaná vodonepropustnost. 

 Prostupy instalací přes vodonepropustné konstrukce musí být řádně utěsněny proti tlakové 
vodě.  Prostupy pro instalace budou těsněny systémovými prvky.   
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7.4. Povrchová úprava monolitických železobetonových konstrukcí 

 Na konstrukci podlahy v 1.PP bude jako nášlapná vrstva provedena epoxidová stěrka 
weberepox P128, ta bude vytažena 100 mm nad úroveň nášlapné vrstvy podlahy a bude 
tedy zároveň tvořit sokl stěn. 

 Rozsah podhledových betonů je uveden ve výkresech tvaru. 
 Použitý typ bednění, tvar a skladba jednotlivých bednících dílců, napojovací a kotevní prvky 

bednění, separační prostředky budou zpracovány ve výrobní dokumentaci zhotovitele. 
 Třída provedení pohledových betonů bude odsouhlasená na základě smluvních vztahů mezi 

zhotovitelem a investorem. 
 Na základě smluvních vztahů mezi investorem a zhotovitelem bude vybrána referenční 

stavba nebo konstrukce, která bude sloužit jako vzor pro definování vzhledu povrchu finální 
konstrukce. 

 Doporučuje se provést zkušební konstrukci (méně exponovaná konstrukce v prováděném 
objektu). 

 Skladba bednění pohledových konstrukcí (pohledový beton) musí respektovat 
předpokládané pracovní spáry a úpravu těchto spár. 

 
Obrázek 23: Definice pohledového betonu 
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Obrázek 24: Definice pohledového betonu 
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Obrázek 25: Kritérium pórovitosti pohledového betonu 

7.5. Specifikace zděných konstrukcí 

Jednovrstvá nosná stěna tl.300 a 250 mm    
 pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 
 skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 
 pevnost tvarovek P15 (min 15 MPa v tlaku) 
 malta pro tenkovrstvé zdění pevnosti M5 (min 5,0 MPa v tlaku) nanesena celoplošně 
 charakteristická pevnost zdiva minimálně fk = 4,66 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 
 třída reakce na oheň: A1 
 požární odolnost REI 180 DP1 
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