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Abstrakt 

Cílem diplomové práce je statické řešení vybraných železobetonových částí objektu 

bytového domu včetně výkresů tvaru a výkresů výztuže posuzovaných prvků. Práce popisuje 

návrh a posouzení monolitické konstrukce stropu nad 1.PP, prefabrikovaných schodišťových 

ramen, suterénní nosnou stěnu a opěrnou zeď. Pro výpočet vnitřních sil byl použit software 

Scia Engineer. 
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prefabrikované schodišťové rameno, zemní tlak, vnitřní síly, dimenzování, výztuž  

  

Abstract  

The aim of the diploma thesis is static solution of selected parts of the residental house with 

formwork drawings and reinforcement drawings of designed structures included. Project 

describes the design and assessment of the monolitic slab structure, precast stair flights, 

basement loadbearing wall and retaining wall. For calculation of the internal forces was used 

software Scia Engineer. 
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residental house, reinforced concrete slab, beam, reinforced concrete wall, retaining wall, 

precast stair flight, earth pressure, internal forces, design of structures, reinforcement 
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1 ÚVOD 

Cílem této diplomové práce bylo vypracování statického řešení vybraných železobetonových 

částí objektu bytového domu, konkrétně monolitické železobetonové stropní konstrukce 

s průvlaky, suterénní nosné stěny zatížené zemním tlakem a opěrnou zeď. Pro stanovení 

vnitřních sil od zatížení byl použit grafický výpočetní software Scia Engineer. Objekt byl 

modelován postupně jako dílčí 2D modely jednotlivých podlaží, které byly následně spojeny 

svislými nosnými konstrukcemi v jeden 3D model.  

 
Obrázek 1 3D model 

2 POPIS OBJEKTU 

Řešený objekt je novostavba bytového domu v Brně na parcele číslo 966 katastrálního 

území Nový Lískovec. Parcela se nachází ve svažitém území. Byl proveden inženýrsko 

geologický průzkum, podle kterého je povrch území pokryt tenkou vrstvou humózních hlín a 

navážek. Podloží tvoří skalní masiv granodioritu v hloubce 3 – 7 m. Nadloží skalního 

podkladu je tvořeno tuhými prachovitými a písčitými jíly. Podzemní voda nebyla zjištěna, 
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vyskytuje se pouze v závislosti na srážkách jako puklinová. Pracovní spáry pod úrovní terénu 

jsou doplněny liniovým těsnícím pásem KAB 125 v celkové délce pro celý objekt 342 bm 

včetně délky pro spoje a přesahy. 

 

Obrázek 2 Lokalita 

Jedná se o objekt o 4 nadzemních a 1 podzemním podlaží nepravidelného půdorysu o 

rozměrech cca 23 x 17 m. 

Objekt je na části půdorysu zasypán zeminou do úrovně 2.NP. Do této úrovně tvoří 

obvodové svislé nosné konstrukce železobetonové stěny tloušťky 250 až 300 mm. Ve 

vyšších podlažích jsou obvodové stěny vyzděny z keramických tvárnic POROTHERM 24 

P+D. Vnitřní svislé nosné konstrukce jsou rovněž zděné z keramických tvarovek. Ztužující 

jádro objektu tvoří železobetonová výtahová šachta. Vnitřní dělící nenosné konstrukce jsou 

vyzděny z keramických příčkových tvarovek POROTHERM 8, 11,5, 14,5 P+D. 

Vodorovné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické stropní desky tloušťky 

250 mm, na částech tloušťky 200 mm. V 1.PP jsou součástí stropní konstrukce masivní 

monolitické železobetonové průvlaky vynášející vyšší podlaží. Po obvodě stropních desek 

jsou od 2. podlaží navrženy ztužující věnce, které nad otvory působí jako překlady. 

Schodiště je řešeno jako železobetonové prefabrikované a je konstrukčně odhlučněno 

pomocí prvků na přerušení kročejového hluku. Podesty a mezipodesty budou monolitické. 



A) TEXTOVÁ ČÁST       DIPLOMOVÁ PRÁCE 

         Bc. Markéta Hrvolová 

 

- 4 - 
 

Balkony budou železobetonové monolitické a vynesené pomocí prvků na přerušení 

tepelných mostů. 

Na severozápadní straně objektu je navržena opěrná stěna vytvářející volný prostor teras a 

podporující severozápadní svah. 

Při návrhu byla respektována původní navržená geometrie konstrukcí dle stavební části 

projektové dokumentace (viz příloha P1) POUŽITÉ PODKLADY). 

III. kategorie terénu 

Větrná oblast II. Vb,0 = 25 m/s 

Dle ČSN EN 1991-1-3:Z5  Sněhová oblast I. sk = 0,7 kN/m2 

dle ČHMÚ      sk = 0,8 kN/m2 (použitá hodnota) 

   

 

Obrázek 3 Pohledy 
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3 POPIS ŘEŠENÝCH ČÁSTÍ 

3.1 Stropní deska D1 nad 1. PP 

Stropní deska je navržena jako monolitická v tloušťce 250 mm, balkón a chodba v tloušťce 

200 mm. Je použit beton C30/37, betonářská výztuž B500B.  

Celá plocha je pokryta výztuží ϕR10 v základním rastru 250x250 mm, což odpovídá 

minimální ploše výztuže. Dále jsou navrženy lokální dovázky ϕR10, ϕR12, maximálně ϕR14 

pro vykrytí vyšších ohybových momentů.  

Hodnota maximálního nelineárního průhybu včetně dotvarování při kvazistálé kombinaci 

zatížení pro beton je 7,3 mm. Při porovnání této hodnoty s limitní průhyb vyhověl s rezervou. 

Posouzení na smyk vyhovělo bez nutnosti smykové výztuže, i přes patrná místa vyšších 

posouvajících sil, která však nepřekročila líc podpory, nebo byly smykové síly vykryty v rámci 

smykové výztuže průvlaků. Nosné stěny pod řešenou deskou jsou rovněž železobetonové, 

výztuž mezi prvky bude provázána. 

Dále je k desce připojena konstrukce balkónu za pomocí prvků na přerušení tepelného 

mostu, a to: 5x isokorb typu K70M-CV30-V8-H200-R120 a 2x isokorb typu K30S-CV50-

H200-R120.  

Po 3 stranách obvodu objektu, které jsou v této úrovni zasypány zeminou, jsou pracovní 

spáry těsněny liniovým těsnícím pásem KAB 125, o celkové délce včetně přesahů 97 m pro 

řešenou část.  

Součástí stropu nad 1.PP je 6 průvlaků o rozměrech 450x650 mm, 250x650 mm (výška od 

horní hrany desky), které vynášejí vyšší podlaží. 

3.2 Schodišt ě 

Schodišťové ramena jsou navrženy jako železobetonové prefabrikované o tloušťce desky 

200 mm se stupni z prostého betonu. Je použit beton třídy C20/25 a betonářská výztuž 

B500B – vázaná i KARI síť. 

V objektu je celkem 8 ramen, 4 druhy. Každé je na vstupu i výstupu uloženo na ozub přes 

prvky pro přerušení kročejového hluku – SCHOCK tronsole typ F a SCHOCK tronsole typ B 

pro nástupní část prvního ramene. Odhlučňující podložky jsou uloženy ve spáře 10 mm mezi 

prefabrikovaným ramenem a monolitickou konstrukcí (viz příloha P3-15 DETAIL). 
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Ramena jsou vyztužena podélnými pruty ϕR8/150 při spodním povrchu a Kari sítí KH30 

ϕR6/100x100 při horním povrchu. Příčná výztuž je konstrukční ϕR8/400. Každé rameno je 

doplněno 2x2 ks montážních úchytů s kulovou hlavou HALFEN DEHA 6000-2,5-0120. 

Nosné svislé prvky pro zábradlí budou do ramen kotveny dodatečně do předvrtaných otvorů 

DN50 na dvousložkové lepidlo HILTI-HIT-HY 170.  

3.3 Suterénní st ěna 

V rámci diplomové práce je posouzena rovněž suterénní stěna tloušťky 300 mm v zadní části 

šachty pro parkovací zakladač. Stěna je namáhána normálovou silou od vrchní stavby a 

ohybovým momentem zejména od zemního tlaku. V rámci práce je navržena výztuž části od 

horní hrany základové desky do výšky těsněné pracovní spáry.  

Materiál stěny je beton C30/37 a výztuž B500B. 

Konstrukce je vyztužena vázanou výztuží. Ve svislém směru ϕR16/100 při vnějším povrchu a 

ϕR14/100 při vnitřním povrchu. V dolní části stěny je do únosnosti započítán příspěvek 

plánované startovací výztuže vytažené ze základového pasu. Ve vodorovném směru jsou 

navrženy pruty ϕR12 o různých osových vzdálenostech dle namáhání (á 50 mm, á100 mm, á 

150 mm).  

3.4 Opěrná st ěna 

Za objektem byla navržena železobetonová opěrná stěna vytvářející volný prostor teras a 

zároveň podporující severozápadní svah. Stěna je uvažována jako úhlová zeď rozdělená na 

3 výškové úrovně. 

V hlavě stěny je navrženo celkem 9 ks PVC trubek DN100 délky 500 mm s víčkem, do 

kterých budou po dokončení stěny osazeny stojky pro oplocení. Pro všechny viditelné části 

je předepsána pohledová kvalita betonu. 

Celková délka stěny je 21,7 m, šířka základu nejvyšší části je 2 m, zbylých dvou celků 1,7 m. 

Výšky stěn jednotlivých částí jsou 4 m, 3 m a 2,6 m. Betonáž je provedena na vrstvu 

podkladního betonu tl. 100 mm. 

Byl proveden návrh tvaru nejkritičtější části opěrné stěny, tvar zbylých dvou celků byl od něj 

odvozen. Pro účely posouzení stěny na překlopení v pracovní spáře, posunutí a překlopení 

v základové spáře nebylo uvažováno s účinky pasivního zemního tlaku ani s přitížením na 

líci konstrukce, protože by mohlo dojít k odkopání zeminy např. při opravách teras. Tento 

stav je velmi kritický a ve skutečnosti by neměl nastat (bez konzultace se statikem a návrhu 
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postupu prací). V rámci diplomové práce byla stěna ovšem navržena tak, aby vyhověla i 

v tomto případě, byť lehce nehospodárně. Pro posouzení napětí v základové spáře již bylo 

uvažováno se všemi účinky zatížení. 

Základ je vyztužen pruty ϕR10 á 100 mm v příčném směru a á 150 mm v podélném směru. 

Ze základu jsou vytaženy startovací výztuže pro stěnu, která je vyztužena opět vázanou 

výztuží ϕR10 nebo ϕR12. Nevyztužené čela stěny jsou zaklopeny KARI sítí KH20 

ϕR6/150x150 mm. 

4 MATERIÁLY 

BETON C30/37  

charakteristická hodnota pevnosti v tlaku   fck = 30 MPa 

 střední hodnota pevnosti v tahu    fctm = 2,9 MPa 

 5% kvantil charakteristické hodnoty pevnosti v tahu fctk,0,05 = 2,0 MPa 

 sečnový modul pružnosti betonu    Ecm = 32 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   γc = 1,5 

 

BETON C20/25  

charakteristická hodnota pevnosti v tlaku   fck = 20 MPa 

 střední hodnota pevnosti v tahu    fctm = 2,2 MPa 

 5% kvantil charakteristické hodnoty pevnosti v tahu fctk,0,05 = 1,5 MPa 

 sečnový modul pružnosti betonu    Ecm = 30 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   γc = 1,5 

 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B500 B  

 charakteristická hodnota pevnosti v tahu na mezi kluzu fyk = 500 MPa 

 modul pružnosti      Es = 200 GPa 

 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu   γs = 1,15 

 

POROTHERM 24 P+D   

 objemová hmotnost       γ = 900 kg/m3

 charakteristická pevnost v tlaku    fk = 6,61 MPa 

 součinitel přetvárnosti zdiva     KE = 1000 

modul pružnosti      E = 6,61 GPa 
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5 ZATÍŽENÍ 

5.1 Stálé 

- vlastní tíha   - železobeton   γ = 2500 kg/m3 

- keramické tvarovky γ = 900 kg/m3 

- podlahy  - dle jednotlivých skladeb (viz P2) STATICKÝ VÝPOČET) 

- parkovací zaklada če  - zatížení převzato z technických listů výrobce  

- zemní tlak  - geologický profil dle provedených sond 

 

1. F3 - Kypřejší sprašová hlína, hlína písčitá 

Objemová tíha     γ =  18 kN/m3 

Deformační modul pružnosti   Edef =   7 MPa 

Efektivní úhel vnitřního tření   φef =   26,5 ° 

Efektivní hodnota soudržnosti  cef =   12 kPa 

Totální úhel vnitřního tření   φu=   0 ° 

Totální hodnota soudržnosti   cu =   60 kPa 

Poissonovo číslo    ν =   0,35 

Koef. strukturní pevnosti   m =  0,2 

Třecí úhel kce-zemina   δ =  18 ° 

Výpočtová pevnost    Rd =  175 kPa 

2. F1 Ulehlá hlína štěrkovitá 

Objemová tíha     γ =  19 kN/m3 

Deformační modul pružnosti   Edef =  15 MPa 

Efektivní úhel vnitřního tření   φef =   29 ° 

Efektivní hodnota soudržnosti  cef =   8 kPa 

Totální úhel vnitřního tření   φu=   0 ° 

Totální hodnota soudržnosti   cu =   70 kPa 

Poissonovo číslo    ν =   0,35 

Koef. strukturní pevnosti   m =  0,2 

Třecí úhel kce-zemina   δ =  20 ° 

Výpočtová pevnost    Rd =  200 kPa 

3. Skalní podloží - granodiorit 
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5.2 Nahodilé 

- sníh navátý / nenavátý   

- dle ČHMÚ       sk = 0,8 kN/m2 

- dle ČSN EN 1991-1-3 : Z5  I. sněhová oblast  sk = 0,7 kN/m2 

- vítr 

II. větrná oblast    vb,0 = 25,0 m/s 

III. kategorie terénu 

 

- užitné 

- kategorie A – plochy pro domácí a obytné činnosti – stropní konstrukce  qk=1,5 kN/m2 

- kategorie A – plochy pro domácí a obytné činnosti – schodiště    qk=3,0 kN/m2 

- kategorie A – plochy pro domácí a obytné činnosti – balkóny    qk=3,0 kN/m2 

- kategorie F – dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla (≤ 30 kN tíhy) qk=2,5 kN/m2 

- přemístitelné příčky s vlastní tíhou do 2,5 kN/m délky příčky   qk=0,8 kN/m2 

 
- zábradlí  – uvažováno působení liniové horizontální síly 0,5 kN/m ve výšce 1 m. 

5.3 Přehled zat ěžovacích stav ů 

LC1 Vlastní tíha - stálé 

LC2 Stálé + podvěsy - stálé 

LC3 Sníh nenavátý - nahodilé 

LC4 Sníh navátý - nahodilé 

LC5 Zemní tlak - stálé 

LC6 Užitné plné - nahodilé 

LC7 Užitné ŠACH1 - nahodilé 

LC8 Užitné ŠACH2 - nahodilé 

LC9 Užitné ŠACH3 - nahodilé 

LC10 Užitné ŠACH4 - nahodilé 

LC11 Užitné ŠACH5 - nahodilé 

LC12 Užitné ŠACH6 - nahodilé 

LC13 Vítr příčný +Y -sání - nahodilé 

LC14 Vítr příčný +Y -tlak - nahodilé 

LC15 Vítr příčný -Y -sání - nahodilé 

LC16 Vítr příčný -Y -tlak - nahodilé 

LC17 Vítr podélný +X -sání - nahodilé 
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LC18 Vítr podélný +X -tlak - nahodilé 

LC19 Vítr podélný -X -sání - nahodilé 

LC20 Vítr podélný -X -tlak - nahodilé 

 

5.4 Skupiny zatížení 

LG1 LC1 Vlastní tíha  Stálé 
 LC2 Stálé + podvěsy   
 LC5 Zemní tlak   
LG2 LC3 Sníh nenavátý  Výběrové 
 LC4 Sníh navátý   
LG3 LC6 Užitné plné  Výběrové 
 LC7 Užitné ŠACH1   
 LC8 Užitné ŠACH2   
 LC9 Užitné ŠACH3   
 LC10 Užitné ŠACH4   
 LC11 Užitné ŠACH5   
 LC12 Užitné ŠACH6   
LG4 LC13 Vítr příčný +Y -sání  Výběrové 
 LC14 Vítr příčný +Y -tlak   
 LC15 Vítr příčný -Y -sání   
 LC16 Vítr příčný -Y -tlak   
 LC17 Vítr podélný +X -sání   
 LC18 Vítr podélný +X -tlak   
 LC19 Vítr podélný -X -sání   
 LC20 Vítr podélný -X -tlak   
 

5.5 Kombinace 

Kombinace pro výpočet návrhových hodnot byly vytvořeny výpočtovým programem Scia 

Engineer na základě ČSN EN 1991-1-1  dle rovnic 6.10a a 6.10b. 

Rce 6.10 a : 

���,���,�
��	

" + "��" + "��,	��,	��,	" + "���,���,	��,�
��	

 

 Rce 6.10 b : 

�����,���,�
��	

" + "��" + "��,	��,	" + "���,���,	��,�
��	

 

,kde pro nepříznivé působení  γG = 1,35  

     γQ = 1,50  
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pro příznivé působení  γG = 1,00 

     γQ = 0,00  

pro užitná zatížení  ψ0 = 0,7 

     ξ = 0,85 

 pro zatížení sněhem pro stavby umístěné ve výšce H ≤ 1000 m n. m. ψ0 = 0,5 

 pro zatížení větrem   ψ0 = 0,6 

6 SPECIFIKA A PROVÁD ĚNÍ 

6.1 Bednění 

Bednění musí být sestaveno dle pokynů výrobce, musí být přesné, pevné, těsné, únosné a 

prostorově tuhé. Po sestavení je třeba vnitřní povrch opatřit odbedňovacím olejem, výztuž 

s ním nesmí přijít do styku. 

6.2 Armování 

Při armování je třeba klást důraz na správné osazení a rozmístění výztuží dle projektu a 

průběžně kontrolovat, jestli nedošlo k manipulačnímu znehodnocení prutů. Distanční prvky 

nejsou součástí výkazů, výběr bude na dodavateli. Výztuž ϕR10 vykazována na běžné metry 

bude na stavbu dovezena ve svitcích a nakrácena dle potřeby in situ. 

6.3 Betonáž 

Celý proces betonáže od výroby, přes dopravu, ukládání betonové směsi, hutnění až po 

následné ošetřování musí být prováděno dle platných norem. Je vhodné zároveň s betonáží 

odlít zkušební vzorek normových rozměrů, tj. tvaru kvádru o délce hrany 150 mm pro ověření 

vlastností betonové směsi a s každou novou dodávkou musí být před betonáží provedena 

zkouška sednutím kužele. 

Nelze provádět betonáž mimo rozpětí teplot 5 – 30°C. Je třeba chránit beton před 

nadměrným vysycháním. 

Povolené odchylky konstrukcí jsou: 

- rovinatost stěn – ± 6 mm na 2 m lati 

- svislost stěn – ± 8 mm 

- poloha osy stěn - ± 25 mm 

- tloušťka stěn - ± 6 mm 
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- výšková poloha spodního líce stropní desky - ± 15 mm 

- rovinatost horního líce stropní desky - ± 10 mm na 2 m lati 

- výška stropní konstrukce ± 5 mm na 2 m lati 

Během celého procesu provádění musí být dodržovány předpisy BOZP. 

6.4 Ostatní 

- OPĚRNÁ STĚNA 

Při provádění výkopových prací musí být zajištěno řádné odvodnění základové spáry, aby 

nedocházelo k jejímu rozbředání, a to drenážní trubkou na rubu konstrukce. 

Zásyp zdí bude proveden z nenamrzavého materiálu v min. tl. 1,0 m od rubu stěny.  

Rub opěrných stěn na styku se zeminou bude opatřen 1x penetračním nátěrem + 2x 

asfaltovým nátěrem a všechny plochy betonu ve styku se vzduchem budou opatřeny čirým 

hydrofobizačním nátěrem. Všechny viditelné plochy budou provedeny v kvalitě pohledového 

betonu a viditelné hrany zkoseny 15 x 15 mm. 

7 ZÁVĚR 

Tato diplomová práce má sloužit jako závěrečný projekt dokazující zvládnutí látky studia, 

schopnost aplikace získaných teoretických znalostí na konkrétní problém a samozřejmě 

schopnost samostatné práce. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 

Ac  plocha betonové části 

Acc  tlačená plocha betonu 

As (Ast)  plocha výztuže 

As,max  maximální povolená plocha výztuže 

As,min  minimální požadovaná plocha výztuže 

As,rqd  požadovaná plocha výztuže 

b  šířka 

Ce  součinitel expozice 

cmin  minimální hodnota krycí vrstvy 

Δcdev  montážní tolerance velikosti krycí vrstvy při provádění 

cnom  jmenovitá hodnota betonové krycí vrstvy 

cmin,b  minimální hodnota krycí vrstvy s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur  minimální hodnota krycí vrstvy s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

Ct  tepelný součinitel 

d  účinná výška průřezu 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

Es  modul pružnosti oceli 

fbd  mezní napětí v soudržnosti 

fcd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fck  chrakteristická hodnota pevnosti betonu v tlaku 

fctd  návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

fctk,0,05  5% kvantil charakteristické hodnoty pevnosti betonu v tahu 

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v tahu 

Fcc  tlaková síla v betonu 

Fst  tahová síla ve výztuži 

fyd  návrhová hodnota pevnosti oceli v tahu na mezi kluzu 

fyk  charakteristická hodnota pevnosti oceli v tahu na mezi kluzu 

gd (Gd)  návrhová hodnota stálého zatížení  

gk (Gk)  charakterristická hodnota stálého zatížení  

h  výška průřezu 

lbd  návrhová kotevní délka 

lb,min  minimální kotevní délka 
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lb,rqd  základní kotevní délka 

MEd  návrhová hodnota ohybového momentu 

MRd  návrhová hodnota momentové únosnosti  

Mx(y)D+  hodnota dimezačního ohybového momentu ve směru x (y) při horním povrchu 

Mx(y)D+  hodnota dimezačního ohybového momentu ve směru x (y) při spodním povrchu 

qd (Qd)  návrhová hodnota nahodilého zatížení  

qk (Qk)  charakterristická hodnota nahodilého zatížení  

R  reakce 

s  světlá vzdálenost výtuže 

sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi 

smin (smax)  minimální (maximální) světlá vzdálenost výztuže  

t  tloušťka 

u0  obvod soupu 

u1  obvod prvníh kontrolovaného průřezu 

x  vzdálenost neutrálné osy od tlačeného povrchu 

z  rameno vnitřních sl 

x, y, z  označení souřadnicových os 

 

γ  objemová tíha materiálu 

γc  součinitel spolehlivosti betonu 

γG  součinitel stálého zatížení 

γP  součinitel předpětí 

γQ  součinitel proměnného zatížení 

γs  součinitel spolehlivosti ocelové výztuže 

εyd  přetvoření oceli na mezi kluzu 

μi  tvarový součinitel zatížení sněhem 

ρ  stupeň vyztužení 

σsd  napětí ve výztuži 

Ø  průměr prutu výztuže 

ψ  kombinační součinitel 
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SEZNAM PŘÍLOH 

P1) POUŽITÉ PODKLADY 

1.1.2.1. PŮDORYS ZÁKLADOVÉ DESKY       2x A4 

1.1.2.2. PŮDORYS 1.PP        2x A4 

1.1.2.3. PŮDORYS 1.NP        2x A4 

1.1.2.4. PŮDORYS 2.NP        2x A4 

1.1.2.5. PŮDORYS 3.NP        2x A4 

1.1.2.6. PŮDORYS 4.NP        2x A4 

1.1.2.7. PŮDORYS STŘECHY       2x A4 

1.1.2.12. POHLED SEVEROZÁPADNÍ      2x A4 

1.1.2.13. POHLED SEVEROVÝCHODNÍ      2x A4 

1.1.2.14. POHLED JIHOVÝCHODNÍ       2x A4 

1.1.2.15. POHLED JIHOZÁPADNÍ       2x A4 

P2) STATICKÝ VÝPOČET 

P3) VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE 

P3 – 01 ZÁKLADY – VÝKRES TVARU              12x A4 

P3 – 02 STROP NAD 1.PP – VÝKRES TVARU             10x A4 

P3 – 03 STROP NAD 1.NP – VÝKRES TVARU             10x A4 

P3 – 04 STROP NAD 2.NP – VÝKRES TVARU             10x A4 

P3 – 05 STROP NAD 3.NP – VÝKRES TVARU             10x A4 

P3 – 06 STROP NAD 4.NP – VÝKRES TVARU     8x A4 

P3 – 07 CELKOVÉ ŘEZY OBJEKTEM              12x A4 

P3 – 08 PREFABRIKOVANÁ SCHODIŠŤOVÁ RAMENA – VÝKRES TVARU 6x A4 

P3 – 09 OPĚRNÁ STĚNA – VÝKRES TVARU     8x A4 

P3 – 10 SUTERÉNNÍ STĚNA – VÝKRES TVARU A VÝZTUŽE   8x A4 

P3 – 11.1 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S1 – VÝKRES VÝZTUŽE   2x A4 

P3 – 11.2 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S2 – VÝKRES VÝZTUŽE   2x A4 



A) TEXTOVÁ ČÁST       DIPLOMOVÁ PRÁCE 

         Bc. Markéta Hrvolová 

 

- 17 - 
 

P3 – 11.3 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S3 – VÝKRES VÝZTUŽE   2x A4 

P3 – 11.4 SCHODIŠŤOVÉ RAMENO S4 – VÝKRES VÝZTUŽE   2x A4 

P3 – 12 OPĚRNÁ STĚNA – VÝKRES VÝZTUŽE     8x A4 

P3 – 13.1 DESKA D1 – VÝKRES SPODNÍ VÝZTUŽE - PLOŠNÉ   8x A4 

P3 – 13.2 DESKA D1 – VÝKRES HORNÍ VÝZTUŽE - PLOŠNÉ   8x A4 

P3 – 13.3 DESKA D1 – ŘEZY, DETAILY      8x A4 

P3 – 13.4  DESKA D1 – VÝKRES VÝZTUŽE PRŮVLAKŮ            10x A4 

P3 – 14   STAVEBNÍ ČÁST – ŘEZ OBJEKTEM     8x A4 

P3 – 15  STAVEBNÍ ČÁST – DETAIL       2x A4 

 


