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Abstrakt 

Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - 

suterénu - v obci Kronfelzov. 

Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, 

výkresové dokumentácie a vizualizácia.  

Výpočet vnútorných síl bol prevedený v softwaru Scia Engineer. 

Výkresová dokumentácia pozostáva z výkresu tvaru a výkresov betonárskej výstuže nosných 

konštrukcií.  

 

Kľúčové slová 

suterén, stropná doska, steny, základová doska, železobetón, zaťaženie, šmyk, dimenzovanie, 

výstuž 

 

Abstract 

This thesis deals with the design and assessment of all supporting parts of a cast-in-place 

basement of a cottage in the town Kronfelzov. 

The thesis includes a technical report, static analysis, drawing documentations and 

visualizations.  

The calculation of the internal forces was performed by the software Scia Engineer. 

The drawing documentation consist of a shape and reinforcement drawings of the supporting 

parts.  

 

Keywords 

basement, floor slab, walls, foundation slab, reinforced concrete, load, shear, design of 

structures, reinforcement    
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1. Úvod 

 Cieľom tejto práce je navrhnúť monolitický suterén rekreačného objektu v 

Kronfelzove. Suterén bude vybudovaný ako podzemný celok. Celú konštrukciu tvorí 

monolitický železobetón vystužený betonárskou výstužou. Hlavnou úlohou je analýza 

zaťaženia pôsobiaceho na suterén a návrh vhodného vystuženia nosných častí od 

základovej dosky až po strop suterénu. 
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2. Technická správa 

2.1 Popis objektu 

 Jedná sa o suterén rekreačného objektu v obci Kronfelzov. Objekt má jedno 

podzemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Podzemné podlažie tvorí suterén, ktorý je 

rozdelený do dvoch častí. V prvej časti sú miestnosti, ktoré slúžia na rekreačné účely. 

Druhú časť suterénu tvoria základová pásy a zeminou vyplnené priestory medzi nimi. 

Vonkajšie rozmery suterénu 17,64 x 11,45 m. Svetlá výška suterénu je 2,60 m. Schému 

konštrukcie je možné pozrieť v prílohe P1. Suterén je sprístupnený drevenými schodmi 

z prvého nadzemného podlažia.  

2.2  Harmonogram výstavby 

 Konštrukcia je navrhnutá ako monolitický železobetónový celok, vybetónovaný 

v niekoľkých etapách. Po vyhĺbení stavebnej jamy o hĺbke 3,60 m a pôdorysných 

rozmeroch 18,40 x 11,80 m je nutné zabezpečiť jamu vhodným pažením, ktoré 

odpovedá geologickým pomerom.  

 Následne bude vyhotovená 100 mm hrubá vyrovnávacia betónová vrstva pod 

základovou doskou suterénu o pôdorysných rozmeroch minimálne 18,00 x 7,20m. Po 

zhutnení tejto vrstvy je možné umiestniť hydroizolačnú fóliu a vybetónovať základovú 

dosku suterénu. Základ prvej časti konštrukcie tvorí železobetónová doska o 

pôdorysných rozmeroch 17,64 x 6,87 m o hrúbke 350 mm. Výstuž základovej dosky je 

navrhnutá v prílohe "P4. Statický výpočet" a znázornená v prílohe "P2. Výkresová 

dokumentácia".  

 Po stuhnutí prvej časti tj. základovej dosky bude následne vyhotovená 100 mm 

hrubá vyrovnávacia betónová vrstva pod základovými pásmi. Po zhutnení tejto vrstvy je 

možné umiestniť hydroizolačnú fóliu a vybetónovať základové pásy. Základ druhej 

časti konštrukcie tvoria železobetónové pásy o pôdorysných rozmeroch 17,64 x 4,85 m 

o hrúbke 350 mm. Výstuž základového pásu je navrhnutá v prílohe "P4. Statický 

výpočet" a znázornená v prílohe "P2. Výkresová dokumentácia".  
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 Nad základovou doskou a taktiež nad základovým pásom sú navrhnuté steny 

suterénu rovnako zo železobetónu. Vonkajšie nosné steny majú hrúbku 320 mm a 

vnútorné nosné steny majú hrúbky 300 a 250 mm.  

 Stropnú konštrukciu suterénu tvorí železobetónová doska o hrúbke 200 mm o 

pôdorysných rozmeroch 17,04 x 10,77 m. Výstuž stropnej dosky je navrhnutá v prílohe 

"P4. Statický výpočet" a znázornená v prílohe "P2. Výkresová dokumentácia". 

 Po betonáži sa prevedú povrchové úpravy pre utesnenie povrchu systémom 

Sikagard a Sikalastic. 

2.3 Materiál 

 Suterén je tvorený ako monolitický železobetónový celok z betónu C20/25 - 

XC2 a z ocele B 500B. Pre podkladovú vrstvu hrúbky 100 mm je použitý betón triedy 

C12/15.  

2.4 Zaťaženie 

 Suterén je zaťažený stálym a premenným zaťažením. Stále zaťaženie sa skladá z 

vlastnej tiaži konštrukčných prvkov a zo zaťaženia zemným tlakom. Premenné 

zaťaženie tvorí užitné zaťaženie podláh nad suterénom a klimatické zaťaženie ako 

zaťaženie snehom a vetrom. Ďalej premenné zaťaženie tvorí zemný tlak od priťaženia 

na okolitú zeminu.  

 Kombinácia týchto zaťažení a nimi spôsobené vnútorné sily v konštrukcii sú 

základom pre dimenzovanie a posúdenie suterénu.  

2.5 Vplyv stavby na životné prostredie  

 Negatívny vplyv na životné prostredie bude mať stavba len v dobe výstavby. 

Dodávateľ musí po dobu výstavby minimalizovať prašnosť, hlučnosť a dbať na ochranu 

zelene a musí zabrániť kontaminácii podzemnej vody. 

2.6 Bezpečnosť práce 

 Rekreačný objekt bude stavba s bežným technickým vybavením, nevyžadujúci 

zvláštne nároky na bezpečnosť pri práci. Po dobu výstavby a prevádzky objektu musia 
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byť dodržané všetky podmienky a predpisy. Pracovníci pri výstavbe musia byť 

vybavení vhodnými ochrannými pomôckami a musia dodržať predpísaný postup a 

všetky pokyny stavbyvedúceho.  

2.7 Ochrana obyvateľstva 

 Stavba bude umiestnená v intravilánu obce Kronfelzov. Z hľadiska zaistenia 

bezpečnosti obyvateľstva obce musia byť dodržané nasledujúce zásady: 

 Stavenisko musí mať aspoň prevádzkové oplotenie výšky 2,00 m s vjazdovou 

bránou 

 V prípade znečistenia verejnej pozemnej komunikácie alebo chodníku je nutné 

toto znečistenie okamžite odstrániť 
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3. Záver 

 Nosné prvky rekreačného objektu boli navrhnuté podľa platných noriem na 

medzný stav únosnosti. Súčasťou prílohy textovej časti je statický výpočet a výkresová 

dokumentácia, v ktorom je možné nájsť podrobný postup návrhu. K statickému výpočtu 

patrí ešte príloha P4. Sprievodná správa k statickému výpočtu.  

 

V Brne dňa 27.5.2016 

 

......................................................................... 

  podpis autora    

Gábor Renczes     
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4. Zoznam použitých skratiek a symbolov 

 

Veľké písmená latinskej abecedy  

 

Ac   prierezová plocha betónu 

 As   prierezová plocha betonárskej výstuže 

As,min   minimálna prierezová plocha betonárskej výstuže  

As,max   maximálna prierezová plocha betonárskej výstuže 

Ecm   sečnový modul pružnosti betónu 

Es   návrhová hodnota modulu pružnosti betonárskej ocele 

F   zaťaženie 

Fd   návrhová hodnota zaťaženia  

Fk   charakteristická hodnota zaťaženia 

Gk   charakteristická hodnota stáleho zaťaženia  

I   moment zotrvačnosti prierezu  

L   dĺžka 

Ko   súčiniteľ tlaku v kľude  

M   ohybový moment  

MEd   návrhová hodnota pôsobiaceho vnútorného ohybového momentu  

MRd   návrhová hodnota ohybového momentu únosnosti prierezu 

N   normálová sila  

NEd   návrhová hodnota pôsobiacej normálovej sily (ťah alebo tlak)  

Qk   charakteristická hodnota premenného zaťaženia 

R   únosnosť; odolnosť  

 

Malé písmená latinskej abecedy  

 

b   zaťažovacia šírka prierezu 

c   hodnota krycej vrstvy betónu 

cmin   minimálna hodnota krycej vrstvy betónu  
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cmin,b   minimálna hodnota krycej vrstvy betónu s prihliadnutím k  

  požiadavke súdržnosti  

cmin,dur   minimálna hodnota krycej vrstvy betónu s prihliadnutím k  

  podmienkam  prostredia  

Δcmin,γ   prídavná hodnota z hľadiska spoľahlivosti 

Δcdur,st   redukcia minimálnej krycej vrstvy pri použití nerezovej ocele  

Δcdur,add  redukcia min. krycej vrstvy pri použití dodatočnej ochrany (napr. 

  povlak výstuže)  

d   účinná výška prierezu 

fcd   návrhová pevnosť betónu v tlaku  

fbd   návrhové napätie v súdržnosti  

fck   charakteristická valcová pevnosť betónu v tlaku po dobe 28 dní  

fctk   charakteristická pevnosť betónu v dostredivom ťahu  

fctm   priemerná hodnota pevnosti betónu v dostredivom ťahu  

fyd   návrhová medza klzu betonárskej ocele  

fyk   charakteristická medza klzu betonárskej ocele 

gk   charakteristická hodnota stáleho zaťaženia  

gd   návrhová hodnota stáleho zaťaženia  

h   výška  

i   polomer zotrvačnosti  

k   súčiniteľ 

lbd   návrhová kotevná dĺžka 

lb,min   minimálna kotevná dĺžka 

lb,rqd   základná kotevná dĺžka 

x, y, z   súradnice 

x   poloha neutrálnej osy  

zc   rameno vnútorných síl 

 

Malé písmená gréckej abecedy 

 

 α   uhol, polomer  

β   uhol, polomer, súčiniteľ  
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γ   čiastkový súčiniteľ  

γc   čiastkový súčiniteľ betónu 

γF   čiastkový súčiniteľ zaťaženia F 

γG   čiastkový súčiniteľ stáleho zaťaženia G 

γM   čiastkový súčiniteľ vlastnosti materiálu, zahrňujúci neistoty  

  vlastnosti materiálu  

γQ   čiastkový súčiniteľ premenného zaťaženia Q  

γS   čiastkový súčiniteľ betonárskej ocele 

γm   čiastkový súčiniteľ vlastnosti materiálu zahrňujúce len neistoty 

  vlastnosti materiálu  

ξ   redukčný súčiniteľ, rozdeľovací súčiniteľ  

εc   pomerné stlačenie betónu  

εu   pomerné pretvorenie betonárskej ocele  

λ   štíhlostný pomer ν Poissonovom súčiniteli  

ρ   objemová hmotnosť vysušeného betónu v kg/m3  

σc   tlakové napätie v betónu  

Ø   priemer prútu betonárskej výstuže  

ψ   súčinitele, ktorými sa definujú reprezentatívne hodnoty   

  premenného zaťaženia  

ψ0   pre kombinačné hodnoty  

ψ1   pre časté hodnoty  

ψ2   pre kvazistále hodnoty  

 

Použité skratky 

 

MSÚ   medzný stav únosnosti  

MSP   medzný stav použiteľnosti  

ŽB   železobetón  

EC   Eurokód  

HPV   hladina podzemnej vody
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