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1. ÚVOD 

Úkolem diplomové práce je návrh a posouzení nosné 

konstrukce Polyfunkčního domu v Brně. Vybrané 

konstrukce jsou navrženy a posouzeny dle platných 

předpisů a norem. Jedná se o polyfunkční dům se čtyřmi 

nadzemními podlažími. První dvě podlaží slouží jako 

obchodní centrum a druhé dvě jsou navrženy k bytovým 

účelům. Půdorysem domu je obdélník o rozměrech 51m a 

32 m. 

Výška objektu je 16,45m. 

Vodorovná konstrukce je navržena jako lokálně podepřená 

železobetonová deska. Svislé nosné konstrukce jsou 

navrženy jako monolitické železobetonové sloupy, ztužující 

železobetonové monolitické stěnové jádro. 

Pro obvodové stěny byl použit zděný materiál Porotherm. 

 

2. ŘEŠENÍ KONSTRUKCE 

 

2.1 STROPNÍ DESKA 

 

Stropní deska je navržena železobetonová lokálně 

podepřená. Vnější rozměry desky jsou 51m x 32m. Modul 

stropních desek je 6m x 7m. Stupeň prostředí je XC1 – 

suché nebo stále mokré prostředí. Deska má tloušťku 260 



mm. Krytí výztuže je navrženo 30 mm. Pro konstrukci je 

navržen beton C 25/30, ocel B500B. Pro návrh výztuže je 

dimenzována stropní deska v 2. nadzemním podlaží. Je 

použita výztuž Ø 8, Ø10, Ø14, Ø20. Výztuž proti řetězovému 

zřícení je navržena Ø14. Smyková výztuž na protlačení je 

použita Ø6, Ø8. Pro zajištění polohy výztuže budou použity 

distanční podložky. 

 

 2.2 SLOUPY 

 

Sloupy jsou navrženy čtvercového půdorysu o rozměrech 

450mm x 450mm. Délka sloupu je 4,54 m. Posouzeny jsou 

sloupy v prvním nadzemním podlaží a to sloup krajní, 

rohový a vnitřní. Krytí výztuže je navrženo 30 mm. Pro 

konstrukci je navržen beton C 25/30, ocel B500B. Je použita 

výztuž Ø 22 a třmínky Ø6, nebo výztuž Ø 20 a třmínky Ø6. 

Pro zajištění polohy výztuže budou použity distanční 

podložky. 

 

 2.3 STĚNA 

 

Stěna je navržena jako ztužující prvek u schodišťového 

ramene. Posouzena je stěna v prvním nadzemním podlaží. 

Tloušťka stěny je 300mm.  Délka stěny je 4,54 m. Krytí 



výztuže je navrženo 30 mm. Pro konstrukci je navržen 

beton C 25/30, ocel B500B. Je použita podélná výztuž Ø 14 

po 200mm a vodorovná výztuž Ø8 po 200mm. Pro zajištění 

polohy výztuže budou použity distanční podložky. 

 

 2.4 ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Založení objektu je provedeno plošně na základových 

pasech a patkách. 

 Vzhledem k absenci geologického průzkumu je únosnost 

základové 

půdy určena z tabulkové výpočtové únosnosti zemin 

hodnoty Rdt = 400kPa. Základové poměry byly zvoleny bez 

vlivu podzemní vody. 

 

 2.5 PATKY 

Patky jsou navrženy čtvercového půdorysu o rozměrech 

2900 mm x 2900mm. Výška je 800 mm. Krytí výztuže je 

navrženo 50 mm. Pro konstrukci je navržen beton C 25/30, 

ocel B500B. Je použita výztuž Ø 25 po 160 mm. Patky 

vyhovuje na protlačení a není nutné navrhovat smykovou 

výztuž. Pro zajištění polohy výztuže budou použity distanční 

podložky. 

 

3. ZATÍŽENÍ 



Vlastní tíha  konstrukce je počítána programem. Ostatní 

stále zatížení je 

předmětem statického výpočtu. Je uvažováno se zatížením 

sněhem -0,8 kN/m2, dále zatížení větrem( hodnota dle 

polohy budovy), užitné zatížení místností kategorie C 

(obchodní prostory) 5 kN/m2, kategorie A ( bytové prostory) 

2 kN/m2. 

. ombinace stálého a nahodilého zatížení jsou takové, aby 

vyvodili na řešených konstrukcích maximální účinek. 

 

4. MATERIÁL 

 2.1 BETON C 25/30 

    fck = 25 Mpa 

    fcd = fck / γc = 25 / 1,5 = 16,67 Mpa 

    fctm = 2,6 Mpa  

    fctk;0,05 = 1,8 Mpa 

    γc = 1,5 

    Ecm = 31 Mpa 

    εc3 = 1,75 ‰ 

    εcu3 = 3,5 ‰ 

 2.2 OCEL B500B 

    fYk = 500 Mpa 

    fYd = fYk / γS = 500 / 1,15 = 434,78 Mpa 

    γs = 1,15 



      Es = 200 Gpa 

  εs = fyd / Es = 434,78 / 200 000 = 2,174 ‰ 

 

5.PROVÁDĚCÍ POSTUP 

Stavba se nachází v příznivé oblasti, teploty nepadají pod 

12°C a nejsou zde intenzivní větry. Betonáž se bude 

provádět do teploty 5°C a ne za dešťů. Nejprve se osadí 

systémové bednění, které se dobře zajistí pomocí stojek a 

příčných nosníků. Zkontroluje se jeho pevnost, rovnost a 

těsnění. Vložení výztuže dle výkresové dokumentace, 

upevnění a krytí bude zajištěno distančními podložkami. 

Betonáž se bude provádět dle platných norem. Pro 

betonování celé desky budou použity pracovní spáry, které 

pak budou následně ošetřeny. Odbednění se bude 

provádět tehdy až beton bude mít 70 % pevnost, cca 21 dní. 

 

 

6. BEZPEČNOST PRÁCE 

Veškeré práce budou prováděny podle platných předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci 

zhotovitele budou používat pracovní pomůcky a ochranné 

prostředky ve smyslu platných předpisů. Zhotovitel 

zpracuje pro uvedené 

práce v tomto projektu Technologický postup. 



Základním bezpečnostním předpisem je zákon č. 309/ 2006 

Sb. a vyhlášky č. 591/2006 

Sb., č. 362/2005 Sb. Při provádění stavebních prací nesmí 

docházet k poškozování 

životního prostředí. 

Celý prostor staveniště musí být označen a zabezpečen 

proti přístupu nepovolaných osob. 

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro pojezd 

stavebních mechanizmů. Při 

stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno 

dostatečné osvětlení. 

 

7.ZÁVĚR 

Nosná konstrukce byla navržena v souladu s platnými 

normami. Byl proveden předběžný návrh konstrukce, 

výpočet zatížení na stropní desku, sloupy, stěnu a patky. 

Vymodelování stropní desky v programu Scia Engineer 2012 

pro návrhové vnitřní síly, které jsou použity ve výpočtu. 

Zkontrolování vnitřních sil výpočtovou metodou součtových 

momentů. Návrh a posouzení vyztužení stropní desky na 

maximální vnitřní síly v modelu desky. Zpracována 

výkresová dokumentace dle platných norem. 

8. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

NORMY 



- ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

- ČSN EN 1991-1 až 4: Zatížení stavebních konstrukcí 

- ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí 

LITERATURA 

- Bažant Zdeněk: Betonové konstrukce I – Betonové konstrukce 

plošné – část 1 

- Bažant Zdeněk: Betonové konstrukce I – Betonové konstrukce 

plošné – část 2 

- Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc., Ing. Bohuslav Zmek CSc.: 

Prvky betonových konstrukcí – Dimenzování betonových 

prvků – část 3 

- Ing. Miloš Zich, Ph.D. a kolektiv: Příklady posouzení 

betonových prvků dle Eurokódů 

- Jaroslav Procházka, Jiří Šmejkal, Jan L. Vítek, Jitka Vašková: 

Navrhování betonových konstrukcí příručka k ČSN EN 1992-1-

1 a ČSN EN 1992-1-2 

- Ing. Ivana Švaříčková Ph.D. : URL 

http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/ 

- Ing. Jan Koláček: URL http://www.fce.vutbr.cz/BZK/kolacek.j/ 

SOFTWARE 
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