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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá odstranění zděné příčky z vnitřní stěny bytového 
domu. Cílem práce byla řešit odstranění stěny ve více alternativách. Jedná se o 
kompletní odstranění stěny a nahrazení překladem. Součásti práce je technická 
zpráva, průvodní zpráva, statický výpočet a výkresová dokumentace. Technická 
zpráva popisuje stávající stavu a navržené řešení. Průvodní zpráva a statické 
výpočty se zaobírají sestavením zatížení a únosností navržených konstrukcí. 
Výkresová dokumentace je prováděn na základě statických výpočtů. 
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Abstract 

 

The Bachelor Thesis deals with the removal of a brick partition from an 
apartment building. The goal of the thesis was to find multiple ways to remove 
the wall – it is a complete removal and replacement of the wall with a brick 
partition. The thesis consists of technical report, structural analysis, and drawing 
documentation. The technical report describes the current state and the 
proposed solutions. The structural analysis deals with the load and bearing 
resistance of the designed structure. The drawing documentation is 
implemented based on the structural analysis. 
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1. Úvod 

 
 Na základě rozhodnutí nájemníků bytového domu má dojít k odstranění 
cihelné stěny ve vnitřní stěně a její nahrazení ocelovým/železobetonový 
překladem. Důvodem odstranění je rozšíření užitné plochy, resp. zvětšení 
místnosti. 
 Cílem bakalářské práce je řešit odstranění stěny ve dvou alternativách. V 
obou případech byla úloha podstatě stejná: navrhnout překlad, který přenese 
zatížení z hora na nosné obvodové a na nosné vnitřní zdivo. 
 

2. Údaje o stavbě 

 
základní informace: 
 - Identifikace stavby  Bytový dům 
     Vrchlického sad 1964/5 
     Brno, 602 00 
     Kraj Jihomoravský 
 - Projektant   Kollárik Adrián 
     SNP 1001/31 
     Galanta, 924 00 
     Kraj Trnavský  
 - Charakter   čtyřpatrový objekt 
 - Účel stavby   určen pro bydlení 
 

3. Stavební a konstrukční řešení objektu 

 
 Objekt je proveden z cihel CPP10. Obvodová nosné zdivo má tloušťku 
900mm v prvním patře. V druhým, v třetím a v čtvrtým patře má obvodová zeď 
tloušťku 750mm. Vnitřní nosné stěny mají tloušťku 500mm. Odstraněná stěna 
má tloušťku 220mm. 
 Stropní konstrukce v celém budově tvoří dřevěný trámový strop se 
zásypem. Stropy jsou uloženy na rozpětí 4065mm. Stropní konstrukce se opírá 
na obvodové a vnitřní nosné zdivo, rovnoběžně s odstraněnou stěnou. 
 

4. Postup výstavby 

 
Alternativa č. 1: 
 Před tím než stěna by byla odstraněná, je potřeba podepřít dočasnou 
konstrukcí. Vhodné je použít dřevěné pražce a to podepřít dřevěnými sloupy.  
 Po vybourání otvoru a vložení podkladního plechu v cementovém loži 
(dodržení technické pauzy) je možné vložit dva válcované profily IPN 240, které 
byli spojeny ocelovými plechy a vyklínovat. 
 Potom jak byla odstraněná příčka, se musí podepřít překlad, kvůli 
nedostatečnému únosnosti zdiva. Byl navržen ocelový sloup CFRHS 80x80x3, 
která je ukotvena ocelovými šrouby M12. 
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 Když už je nosná konstrukce sestavěná, je možné odstranit dočasné 
dřevěné konstrukce a provést dokončující práce. 
Alternativa č. 2: 
 Prvním krokem bude rozšíření úložné plochy v obvodové stěně. 
Vysekáme otvory a zabetonujeme do něj svařované profily I na co se bude 
železobetonový překlad opírat. 
 Druhým krokem bude vyvrtání místa třmínků. Po vložení třmínků bude 
třeba je ohnut a smontovat s armovacím košem. 
 Třetím krokem bude nastříkání torkretového betonu. Bude udržována 28 
dní, po tuto dobu je možné odstranit stěnu. 
 
Alternativa č. 3: 
 Byla navržena i třetí alternativa ale je nerealizovatelná. 
 

5. Závěr 

 
 Statickým výpočtem bylo provedeno posouzení navrhovaných 
konstrukcích a na základě těchto údajů je vypracovaná výkresová dokumentace. 
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6. Seznam použitých zkratek a symbolů: 

 
A   průřezová plocha 
E   modul pružnosti v tahu, tlaku 
G   modul pružnosti ve smyku 
Iy  moment setrvačnosti průřezu k ose y  
Iz  moment setrvačnosti průřezu k ose z  
Lcr,y  kritická vzpěrná délka kolmo k ose y  
Lcr,z  kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
Mc,Rd  návrhová únosnost v ohybu  
Mcr  pružný kritický moment 
MEd  návrhový ohybový moment 
Nb,Rd  vzpěrná únosnost  
Ncr  kritická síla 
Ncr,y  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y  
Ncr,z  pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
NEd  návrhová hodnota osové síly 
Npl,Rd  návrhová únosnost neoslabeného průřezu 
Nt,Rd  návrhová únosnost v tahu 
VE,d  návrhová smyková síla  
Vpl,Rd  plastická smyková únosnost 
Wpl,y  plastický modul průřezu k ose y  
Wpl,z  plastický průřezový modul k ose z  
e   excentricita normálové síly 
fcd  návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  
fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
γc  součinitel materiálu pro beton 
εcu3   mezní přetvoření betonu  
dg,max  maximální zrno kameniva  
fyk  charakteristická pevnost výztuže v tahu  
fyd  návrhová pevnost výztuže v tahu  
γs  součinitel materiálu pro ocel 
fy  mez kluzu 
h   výška průřezu 
hf  vzdálenost mezi středy pásnic  
hw   výška stojiny 
iy  poloměr setrvačnosti k ose y  
iz  poloměr setrvačnosti k ose z 
kr  součinitel terénu 
qp(z)   maximální hodnota dynamického tlaku větru 
tf  tloušťka pásnice 
tw  tloušťka stojiny 
ø   hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
gk  charakteristická hodnota stálého zatížení  
sk  charakteristická hodnota zatížení sněhem  
γG  součinitel pro návrhovou hodnotu stálého zatížení  
εyd  mezní přetvoření oceli  
ø   průměr výztuže  
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cmin,b  minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti  
cmin,dur  minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí  
Δcdev   návrhová odchylka krytí  
cnom  jmenovitá hodnota krycí vrstvy  
c   krytí výztuže  
smin  minimální vzdálenost mezi výztuží 
d   účinná výška 
As    plocha výztuže  
As,min  minimální plocha výztuže  
As,max  maximální plocha výztuže  
z   rameno vnitřních sil  
x   poloha neutrální osy  
εs  přetvoření výztuže 
Ac  plocha betonu  
fctm  střední hodnota pevnosti v tahu za ohybu 
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