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Abstrakt 

Projekt řeší spodní část konstrukce bytového domu. Ve třech podzemních podlažích se 
nacházejí garážová stání. V nadzemní části objektu se nachází pět pater. Objekt je založen 
na převrtávaných milánských stěnách po obvodu. Vnitřní stěny a sloupy jsou podepřeny 
pomocí mikropilot. V tomto projektu je řešena základová deska, obvodové stěny a schodiště. 
Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl proveden ve studentské verzi programu Scia 
Engineer 2012.  

 

 

Klíčová slova 

Bytový dům, základová deska, obvodové stěny suterénu, schodiště, Scia Engineer. mezní 
stav únosnosti, mezní stav použitelnosti. výkresy tvaru , výkresy výztuže. 

 

Abstract 

The project deals with the lower part of the construction of a residential building. The parking 
spaces are situated in three underground floors. The five floors occur in the over-ground part 
of the building. The building is based on the secant walls of Milan around the perimeter. 
Internal walls and columns are supported with micropiles. In this project are designed base 
plate, external walls and stairs. Static system and the calculation of the internal forces was 
carried out in Scia Engineer 2012 Student version. 
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Residential building, base plate, basement external walls, stair, ultimate limit state, 
serviceability limit state, drawing of shape, drawing of reinforcement. 
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1 úvod 
 
Cílem diplomové práce je navržení a statické posouzení nosné železobetonové část 
konstrukce obytného domu. Posuzovány jsou konstrukce podzemní části. Řešené 
konstrukce se nacházejí pod hladinou podzemní vody a bylo potřeba je navrhnout jako 
vodonepropustné. Statické schéma, výpočet vnitřních sil a nutné vyztužení bylo provedené 
pomocí studentské verze programu Scia Engineer 2012. Všechny navržené konstrukce byly 
převedeny do výkresové dokumentace.  

2 Průvodní technická  zpráva 
 

2.1 Popis konstrukce 
 
Tento statický výpočet se zabývá návrhem a posouzení části prvků vybrané konstrukce. 
Jedná se o základovou desku, stěny suterénu ve 3.PP a schodiště z 3.PP do 2.PP. 
Navrhovaná životnost konstrukce je  80let. Třída prostředí pro navrhované konstrukce je 
XC3. Možná tolerance při provádění krytí výztuže 10mm.  
 
Celková konstrukce se skládá ze třech podzemních podlaží, ve kterých jsou umístěny 
hromadné garáže a z pěti nadzemních podlaží. V nadzemních podlažích se nachází byty a 
dva obchody – v 1.NP. 
Objekt tvoří jediný dilatační celek  Objekt je navržen atypický, dal by se kolem něj opsat 
obdélník o rozměrech 33x 19m 
 

2.2 Zatřídění konstrukce dle [IV] 
 
Nosné  betonové konstrukce jsou navrženy z betonu C25/30 a oceli B500B.  
Obvodové konstrukce (deska a stěny) jsou navrženy z vodonepropustného betonu :  
C25/30 s maximálním průsakem 50mm, vodní součinitel maximálně 0,5 použitý cement II/B 
32,5 R. Výztuž B500B 
 
Navržení podle technické příručky pro bílé vany :  
 
Třída požadavky     A2 – garáže, kotelny(lehce vlhké )   

Třída tlaku vody – max 4,31m  W1 

Zatřídění      KON 2 

Minimální tloušťka konstrukce :   h=300mm 

Maximální velikost trhliny :    w<=0,25mm 

Vzdálenost dilatačních spár :   Lds=30-60m   

Pracovní spáry :    Lps<=15m   

Třída těsnícího pásu :    1 
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2.3 Podloží  
 
Pro účely projektu byly využity výsledky inženýrsko-geologického průzkumu. Tento průzkum 
odhalil pomocí průzkumných vrtů a geofyzikálního sondování tuto skladbu podloží stavby:  
 
hloubka (m)  geologický popis 
 
0 – 1,2 Navážka, tvořená zahliněným pískem, úlomky cihel a stavební sutí, 

středně ulehlá - Y 
 
1,2-2,5   Navážka, tvořená tuhou hlínou, cihlami, betonem, sutí – Y 
 
2,5-3,5   Hlína písčitá, místy silně, tuhá, šedohnědá – F3 MS 
 
3,5-4,1   Hlína, místy se štěrkem, tuhá – F5 ML 
 
4,1 – 4,2   Písek zahliněný, středně ulehlý – S4 SM 
 
4,2 – 6   Štěrk zahliněný, míst písčitý, ulehlý – G4 GM 
 
6-6,9   Hlína tuhá – F7 MH 
 
6,9-8,7   Hlína měkká – F7 MH 
 
8,7-9,5   Štěrkopísek, slabě zahliněný, středně ulehlý – G3 G-F 
 
9,5-11   Hlína se silně zvětralou horninou  
   + přechod do skalní horniny (diabas) - G4 (R6) 
 
Ustálená úroveň hladiny podzemní vody – 4,423m (což odpovídá projektové výšce -7,593) 
 
Již při budování sousedního domu, který má stejného majitele bylo s přihlédnutí 
k staveništním podmínkám zvoleno založení na milánských stěnách, které vynáší obvodové 
konstrukce nadzemních podlaží.  
 
Založení zdí bylo zvoleno na řadách mikropilot s převázkou, což však není součástí tohoto 
projektu. Zemina pod základovou deskou bude přenášet pouze vlastní tíhu desky a zatížení 
na desce.  
 

2.3.1 Snižování hladiny podzemní vody 
Pro umožnění výstavby bude nezbytné snižovat hladinu podzemní vody v lokalitě stavby 
čerpáním. Protože potenciální vztlak vody bude v hotové stavbě eliminován přitížením 
stavbou, musí  být úroveň spodní vody účinně snižována až do doby vybetonování stěn v 
1.NP objektu. 
 

2.4 Hlavní konstruk ční prvky  

2.4.1 Základová deska  
Jedná se o atypickou základovou deskou, která by se dala vepsat do obdélníku o rozměrech 
32x17,2 m. Základová deska tloušťky 350mm má tři výškové úrovně spodního líce. A to 
v projektových výškách -10,400 (=základní), -11,650 (dojezd osobního výtahu)  a -11,900 
(dojezd nákladního výtahu). Základové desky různých úrovní jsou propojeny pomocí stěn o 
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tloušťce 350mm. Základová deska je podporována zeminou a v místě stěn je podporována 
pomocí mikropilot, přes které je navržena převázka. Pod základovou deskou se nachází 
podkladní betonová mazanina o tloušťce 100mm, její vrchní povrch je vyhlazen. Na 
vyhlazenou betonovou mazaninu následují 2 vrstvy PE folie, které umožňují poklouznutí 
základové konstrukce v důsledku smrštění při úniku hydratačního tepla. 
Deska je navržená z betonu C25/30 s maximálním průsakem 50mm, vodní součinitel 
maximálně 0,5 použitý cement  II/B 32,5 R. Výztuž B500B.  
 
 
Krytí výztuže je stanoveno následně : 
horní ve směru Y 35mm 
horní ve směru X 47mm 
dolní ve ve směru Y 47mm 
dolní ve směru X 35mm 
 

2.4.2 Obvodové st ěny  
Tloušťka stěn je navržená  300mm výška stěny je 2460mm. Vodorovná výztuž umístěna  blíž 
k povrchu svislá výztuž se nachází uvnitř. Na pilotových stěnách je aplikována betonová 
vrstva pro vyrovnání, která tvoří ztracené bednění pro betonovanou stěnu.  
 
Krytí výztuže ve stěnách  
Vodorovná výztuž 35mm, svislá 49mm 

2.4.3 Schodišt ě z 3.PP do 2.PP 
V projektu je řešeno monolitické železobetonové schodiště propojující úrovně 3.PP a 2.PP. 
Nosná konstrukce schodiště řešena jako monolitická zalomená deska kotvená do stropů..  
Napojení schodišťových ramen na podesty a  mezipodesty v suterénu je provedeno 
bez použití prvků pro omezení kročejového hluku. Stupeň konzistence betonové směsi S3. 
Krytí hlavní (podélné) výztuže schodiště je stanoveno na 35mm. 

 

2.5 Betonáž  
 
Je možné provádět pouze za teplot nad +5°C, nebo je nezbytně nutné přijmout zvláštní 
opatření pro zajištění optimálních podmínek pro tvrdnutí a tuhnutí. Minimální doba 
odbednění je 36 hodin. Chránit 7 dní před vysušením  nejlépe pomocí mokré geotextilie která 
je následně kropena vodou. 
Při ukládání čerstvého betonu je nutno použití vibrátorů a směs řásně zhutnit.  
Na venkovních stranách (které jsou ve styku s tlakovou vodou) používat vláknocementová 
dilatační tělíska.  
 

2.5.1 Pracovní spáry  
 
V základové desce a obvodových stěnách jsou navrženy pracovní spáry. Pracovní spáry 
jsou propojené výztuží. V desce i stěnách je navržena vnitřní pracovní spára  provedená 
pomocí prvku společnosti Basf - Masterflex 2000 typ A25 (PVC o délce 240mm). Spojování 
vnitřní spáry je provedeno svařením.  

Mezi deskou a stěnou je navrženo těsnění,kvůli kterému není potřeba měnit tvar výztuže 
v rozích – navrženo  kombinované těsnění pracovní spáry Basf – KAB 125. Těsnění KAB 
125 se skládá ze dvou způsobů zabránění průniku vody – z vroubkované části a 
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z bobtnavého pryžového pruhu.  Spojování se provádí pomocí speciálních spojovacích 
bobtnacích pásků viz technický list prodejce.   

Osazení v případě kdy se nejdřív vybuduje deska a poté stěna se před zálivkou betonem 
základové desky připevní kombinovaný pás k horní výztuži desky pomocí třmínků osazených 
po 0,5m. Pryžový profil dolu. Poté se zabetonuje a zhutní.   

V případě již vybetonované stěny a následné napojení desky (u dojezdu výtahu, nebo 
v místě napojení stropní desky nad 3.PP) se během nebo po zálivce betonem kombinovaný 
pás s připevněnými třmínky zatlačí do čerstvého betonu (bobtnajícím pryžovým profilem 
nahoru). Poté se betonová směs zhutní.  

Ošetření pracovní spáry před následnou betonáží – omýt tlakovou vodou, odstranit volný 
beton, očistit těsnící pás, vysátí nečistot ze spáry a zvlhčit před betonáží.  

 

3 závěr 
Konstrukce byla vypočtena a  nedimenzována pomocí software Scia Engineer 2012 
studentská licence, a byly provedeny tabulky v tabulkovém procesoru pro ověření výsledků.  

Konstrukce základové desky a obvodových stěn ve 3. podzemním podlaží byly navrženy 
z hlediska mezního stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti. Šířka trhlin byla omezena  
výpočtem na 0,2mm. 
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5 seznam použitých zkratek a symbol ů 
 

Ac 
 

plocha betonu 

Ac,eff 
 

efektivní tažená oblast betonu  

Acc 
 

účinná plocha betonu 

agi 
 

těžiště ideálního průřezu od horního okraje 

Ai 
 

plocha ideálního průřezu 

Air 
 

plocha ideálního průřezu porušeného trhlinou 
b 

 

šířka uvažovaného profilu 
c 

 

krytí výztuže betonem 

c1, c2 
 

rozměry sloupu 

ceff 
 

efektivní soudržnost zeminy 

cnom 
 

nominální krytí výztuže betonem 

Edef 
 

modul  přetvárnosti zeminy  

Es 
 

modul pružnosti betonářské výztuže 

fck 
 

charakteristická pevnost betonu v tlaku 

Fct 
 

tahová síla v desce 

fctm 
 

střední charakteristická pevnost betonu v tahu 

fyk 
 

charakteristická pevnost oceli na mezi kluzu 

gd    
 

návrhová hodnota  stálého zatížení 

gk    
 

charakteristická hodnota  stálého zatížení 
h 

 

výška uvažovaného profilu 

h0 
 

náhradní výška průřezu  

Ii 
 

moment setrvačnosti ideálního průřezu  

Iir 
 

moment setrvačnosti ideálního průřezu porušeného trhlinou 

kc  
 

součinitel zohledňující nerovnoměrné rozdělení napětí před vznikem trhlin  

l0 
 

délka pro stykování přesahem 

lbd 
 

návrhová kotevní délka 

Rd 
  s 
 

vzdálenost výztužných prutů  

sr,max 
 

maximální vzdálenost trhlin 
u 

 

vysychající délka 

vRd,c 
 

návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže 

vRdmax 
 

návrhová hodnota maximální posouvající síly  

wk 
 

šířka trhliny 

xbal,1 
 

rozhraní tlakového a tahového porušení materiálu 

xbal,2 
 

rozhraní napětí ve na lineární a plastické větvi 

xr 
 

výška tlačené plochy betonu porušeného trhlinou 
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αe 
 

poměr modulů pružnosti oceli a betonu  

βc(t,t0) 
 

součinitel časového průběhu dotvarování  

βfcm 
 

součinitel vlivu pevnosti betonu na základní součinitel dotvarování  

βh 
 

součinitel relativní vlhkosti 

βt0 
 

součinitel vystihující vliv stáří betonu v okamžiku vnesení zatížení  

γbeton 
 

objemová tíha betonu 

γc 
 

dílčí součinitel vlastností betonu 

γG 
 

součinitel stálého zatížení  

γG 
 

součinitel proměnného zatížení  

γs 
 

dílčí součinitel vlastností oceli  

γvody 
 

objemová tíha vody 

Δcdev 
 

přídavek k minimální krycí vrstvě 

εc 
 

přetvoření betonu  

εca 
 

poměrné  přetvoření od autogenního smršťování  

εcd 
 

poměrné přetvoření od smršťování vysychání 

εcd,0 
 

základní poměrné přetvoření od smršťování vysychání 

εcm 
 

střední hodnota přetvoření betonu mezi trhlinami  

εcs 
 

celkové poměrné  přetvoření od smršťování 

εs 
 

přetvoření oceli 

εsm 
 

střední hodnota poměrného přetvoření výztuže při dané kombinaci zatížení  
η 

 

součinitel účinné pevnosti betonu  
λ 

 

součinitel účinné výšky tlačené oblasti 
μ 

 

součinitel tření 

ρ eff 
 

účinný stupeň vyztužení efektivní tažené oblasti  

σc 
 

napětí v betonu 

σs 
 

napětí v oceli 
φ 

 

průměr výztuže  

φ(t,t0) 
 

součinitel dotvarování  

φu 
 

úhel vnitřního tření zeminy 
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