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Předmětem této diplomové práce je návrh nosných konstrukcí polyfunkčního domu v Brně. 

Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí 

betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží 

jsou hlavní nosné prvky zdivo a betonový strop s trámy. Dále je pak v prvním podlaží 

předpjatý průvlak. Konstrukce byla posouzena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti dle 

norem a předpisů. Součástí diplomové práce je výkresová dokumentace a schématický postup 

výstavby.  

Průvlak, deska, sloup, zdivo, stěna, předpjatý beton, beton, mezní stav únosnosti, mezní stav 

použitelnosti, výstavba, výkresová dokumentace.  

Subject of this diploma thesis is to design structural system of multifunctional building 

in Brno. This apartment building has 4 storey. Main load-bearing elements are concrete 

ceilings, columns and beams in first and second storey. In third and fourth storey are main 

load-bearing elements masonry and concrete ceilings with beams. Also there is prestressed 

beam in first storey. The structure was assessed for ultimate and serviceability limit state 

acording to standarts and regulation. Drawings and drawings of construction are part of the 

diploma thesis.  

Beam, floor slab, column, masonry, wall, prestressed concrete, concrete, ultimate limit state, 

serviceability limit state, construction, drawings.  
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 Úvod 
 

Cílem této diplomové práce je navržení a statické posouzení polyfunkčního domu v Brně. 

Tento bytový dům má 4 nadzemní podlaží. Hlavní nosné konstrukce jsou řešeny pomocí 

betonových stropů, sloupů a průvlaků v prvním a druhém podlaží. Ve třetím a čtvrtém podlaží 

jsou hlavní nosné prvky zdivo a betonový strop s trámy. Dále je pak v prvním podlaží 

předpjatý průvlak. Statické schéma a výpočet vnitřních sil byl proveden v programu Scia 

Engineer 2018 – studentská verze. 

 

 Konstrukční systém 
 

2.1 Stropní konstrukce 
 Stropní desky jsou navrženy jako křížem vyztužené podporované zděnými stěnami či 

železobetonovými sloupy. Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové monolitické 

v tloušťkách 200 mm. Nad 3.NP je navržena tloušťka desky 180 mm. Strop mezi 1.NP a 2.NP 

jsou navrženy tloušťky 200 mm. Součástí nosného systému stropu jsou i železobetonové trámy 

na obvodových zdech nebo železobetonové průvlaky uvnitř desek, které budou betonovány 

současně s betonáží desek. Ve stropní desce nad 1.NP je dále pak navržen předpjatý průvlak, 

který je předepnut 4 kabely po 4 lanech. Předpětí je navrženo jako nesoudržné pomocí tzv. 

monostrandů.  

 Smyková výztuž ve stropě nad 2.NP je řešena pomocí smykových lišt. 

Krytí stropních konstrukcí je 25 mm. 

 

2.2 Svislé konstrukce 
  

 Nosné svislé konstrukce jsou tvořeny od 3.NP zděnými stěnami. Obvodové zděné stěny tvoří 

od 3.NP keramické bloky P10 zděné na maltu M10. Vnitřní nosné zdivo je navrženo od 3.NP 

z keramických bloků pevnostní třídy P10 na maltu M10. Tloušťka zdiva je 250 mm. V 2.NP tvoří 

nosný systém železobetonové sloupy. V 1.NP tvoří nosný systém železobetonové sloupy. Do 

pracovní spáry mezi základovou desku a obvodové stěny v 1.PP budou vloženy těsnící pásy tak, 

aby byla zajištěna vodonepropustnost konstrukce.  

 Betonové sloupy by se měly betonovat po délce výšce maximálně 1,5 m z důvodu působení 

vodorovného tlaku na sousední budovy.. Svislé stěny, které nejsou ve výkresech tvaru 

vykresleny, nejsou uvažovány jako nosné. Tyto stěny je nutno vyzdívat až po provedení 

stropních konstrukcí nad nimi, popř. budou-li vyzdívány současně s nosnými stěnami, je nutno 

mezi stropní konstrukcí nad nimi a jimi samotnými provést spáru tl. min. 15 mm. Tato spára 

bude vyplněna maltou současně při provádění omítek stropů a stěn, aby bylo možné nechat 

volně proběhnout dotvarování stropů v co nejdelším časovém úseku. 

 Krytí svislých konstrukcí je 25 mm. 
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2.3 Schodiště a mezipodesty 
  

 Schodiště je navrženo jako železobetonové deskové monolitické. Schodiště jsou uložena na 

podestách. Podesty jsou uloženy na akustické prvky do zděných stěn, pro přerušení akustických 

mostů. Tloušťka desek ramen je 200 mm a mezipodest 200 mm. 

 Krytí schodišť a mezipodest je 25 mm. 

 

2.4 Základy 
  

 Založení objektu je navrženo na železobetonových patkách tloušťky 500 mm, které jsou 

vzájemně spojeny železobetonovými žebry pro zajištění tuhosti a proti překlopení excentricky 

zatížených patek. Pod základovou deskou bude zřízen podkladní beton tloušťky 50 mm. Krajní 

sloupy jsou odsazené 80 mm od kraje patky z důvodu existence tepelné izolace po celé výšce 

budovy. Veškeré prostupy a pracovní spáry musí být těsněny systémovými prvky pro zajištění 

vodotěsnosti konstrukce. Základová zemina musí být pevné konzistence a je nutné ji chránit 

před povětrnostními vlivy. Horní líc základové desky bude strojně hlazený. 

 Pracovní spáry musí být těsněny systémovými prvky.  

 Veškeré otvory v nosných konstrukcích, které nejsou vykresleny ve výkresové části, musí být 

před provedením odsouhlaseny statikem projektu.  

 Krytí základů je 50 mm. 

 

2.5 Střecha 
 

Zastřešení objektu je řešeno železobetonovou plochou deskou tloušťky 180 mm. Deska je 

uložena na zdivu tloušťky 250 mm.  

Krytí střešní desky je 25 mm. 

 

 Použité konstrukční materiály 
 

3.1 Beton 

 

Základové patky a žebra C30/37 XC2 

Základová deska C30/37 XC2  

Sloupy v 1.NP C30/37 XC1 

Strop nad 1.NP s průvlaky C30/37 XC1 

Sloupy v 2.NP C30/37 XC1 

Strop nad 2.NP s průvlaky C30/37 XC1 

Strop nad 3.NP s trámy C25/30 XC1 

Strop nad 4.NP s trámy C25/30 XC1 
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3.2 Betonářská výztuž 
 

Pro všechnu vázanou výztuž bude použita ocel B500B a pro kari sítě budou použita ocel 

B500A. 

 

3.3 Předpínací výztuž 
 

Pro dodatečné předpjetí průvlaku v 1.NP bude použita předpínací ocel Y-1860-S7-15,3. 

Průvlak je předepnut celkem 4 kabely, které se skládají každý ze 4 lan. Celkově tedy 16 lany. 

Byly použity kotvy řady F od firmy Freyssinet. Vzdálenosti kotev jsou dodrženy dle pokynů 

výrobce. Vyztužení kotevní oblasti obdobně. 

 

3.4 Zdivo 
 

Obvodové zdivo Zdivo z keramických bloků 

P+D pevnosti P10 na maltu  

M10 

 

Vnitřní zdivo Zdivo z keramických AKU 

bloků P+D pevnosti P10 na 

maltu M10 

 

 

 

 Zatížení 
 

Zatížení stálá byla vyčíslena dle ČSN EN 1991-1-1, zatížení nahodilá byla rovněž převzata z této 

normy. Hodnoty charakteristického a návrhového zatížení jednotlivých konstrukcí jsou uvedeny 

ve výpočtových modelech, které jsou součástí statického výpočtu.  

Pro přehled jsou uvedeny základní hodnoty charakteristického zatížení. 

 

Užitná: 

 

Chodby               2,0 kN/m2 

Obytné místnosti         2,0 kN/m2 

          

 

Zatížení sněhem: dle ČSN EN 1991-1-3:2005/Z1:2006: 

Sněhová oblast II., základní tíha sněhu:      0,8 kN/m2 
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 Zvláštní a neobvyklé konstrukce 
 

Konstrukce neobsahuje žádné zvláštní a neobvyklé prvky. 

 

 Technologické podmínky postupu prací 
 

Konstrukce bude realizována dle standardních postupů při výstavbě, nepředpokládá se použití 

zvláštních technologií. Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky 

podle ČSN EN 13670. 

 

Před zahájením výroby konstrukcí je nutné veškeré rozměry stávajících konstrukcí ověřit na 

stavbě. 

 Postup výstavby 
 

Nejprve úprava terénu pro vybetonování základových patek. Pak betonáž základů po 

základovou desku, která tvoří podlahu. Následně vybetonování svislých konstrukcí v 1.NP. Při 

betonáži svislých konstrukcí se musí postupovat maximálně po 1,5 m výšky sloupů z důvodu 

působení vodorovného tlaku na sousední budovy. Pak následuje podstojkování a betonáž 

stropu nad 1.NP zároveň s jeho průvlaky. Následuje betonáž svislých konstrukcí v 2.NP u 

kterých je obdobný postup jako u svislých konstrukcí v 1.NP. Následuje podstojkování a 

betonáž stropu nad 2.NP s jeho průvlaky. Pak následuje vyzdění svislých konstrukcí v 3.NP. 

Poté podstojkování a betonáž stropu nad 3.NP s jeho trámy. Po nabití dostatečné pevnosti 

betonu ve stropě nad 3.NP následuje předepnutí průvlaku v 1.NP a odstojkování všech stropů. 

Poté se dozdí svislé konstrukce v 4.NP a vybetonuje strop nad 4.NP. 

 

 Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 
 

Betonové konstrukce budou realizovány dle kontrolní třídy 2 dle ČSN EN 13670. 

 

Všeobecné požadavky na betonové konstrukce 

 

Výztuž  

 

Je navržena třídy B 500B a sítě typu KARI. Je nutné dodržet předepsanou tloušťku krycí vrstvy. 

Dále je třeba dodržet minimální krytí výztuže z hlediska požární bezpečnosti. 

 

Betonáž 

  

Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a ošetřování musí vyhovovat ČSN EN 206-1. 

Ošetřování povrchu betonu desek musí být takové, aby betonová konstrukce, povrch betonu, 

byl držen v prostředí 100% vlhkosti po dobu alespoň 7 dní, např. zakrytím igelitovou folií nebo 

postřikem bezprostředně po skončení povrchových úprav betonových konstrukcí. 
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Zhotovitel stavby bude vhodným způsobem evidovat všechny odlišnosti a změny oproti 

projektové dokumentaci pro provedení stavby. Tato evidence poslouží jako podklad pro 

případnou dokumentaci skutečného provedení stavby. 
 

 

 Podklady 
 

Byla použita výkresová dokumentace od vedoucího práce ve formě PDF souborů. Podklady 

obsahovaly půdorysy jednotlivých pater a pohledy na budovu. 

 

 

 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. 

 

 

 

 Závěr 
 

 

Konstrukce objektu jsou navrženy dle norem ČSN EN viz odstavec viz část Použité materiály. 

Konstrukce vyhovují z hlediska únosnosti i použitelnosti. 

Životnost stavby je stanovena dle EN 1990, článku NA1.1, tabulky 2.1 (CZ) – kategorie návrhové 

životnosti 4, informativní návrhová životnost 50 let. 

Konstrukce patří s uvážením následků poruchy nebo funkční nezpůsobilosti konstrukce do třídy 

porušení CC2 dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.1 – střední následky s ohledem na ztráty lidských 

životů nebo značné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí. 

Z hlediska spolehlivosti patří konstrukce do třídy RC2 - stavby, kde jsou následky poruchy 

střední. 

Úroveň kontroly při navrhování je klasifikována dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.4 jako běžná 

– kontrola jinými osobami organizace, než jsou ty, které zpracovaly návrh, a v souladu s 

obvyklými postupy organizace, tj. úroveň kontroly při navrhování DSL2. 
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Dle vybraných a zavedených opatření managementu jakosti musí zhotovitel stavby zavést 

patřičnou úroveň kontroly během provádění. Minimální úroveň kontroly během provádění IL2 

dle EN 1990, přílohy B, tabulka B.5 – běžná kontrola v souladu s postupy organizace. 

 

V případě, že během výstavby budou zjištěny jiné skutečnosti, než jsou předpoklady uvedené 

v projektu, je nutno kontaktovat statika ke konzultaci a případně úpravě navrženého řešení. 

  

 

 

 Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 

 

Stavba bude realizována dle platných technických bezpečnostních norem, během stavby bude 

prováděna kontrola provádění konstrukce dle výše vypsaných norem zakládání, 

železobetonové a betonové konstrukce budou kontrolovány dle normy ČSN EN 13670

 Provádění betonových konstrukcí dle kontrolní třídy 2. Po kolaudaci objektu budou 

prováděny prohlídky stavby dle ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení 

existujících konstrukcí, a to v období max. po 10 letech. Prohlídky budou prováděny v rozsahu 

předběžných hodnocení, prohlídky musí být prováděny autorizovanou osobou v oboru Statika 

a dynamika staveb nebo Mosty a inženýrské konstrukce nebo Zkoušení a diagnostika staveb. 

V případě, že se na stavbě vyskytnou poruchy v mezidobí prohlídek, bude provedena 

mimořádná prohlídka stavby. Na základě výsledků předběžných prohlídek bude stanoven další 

postup ověřování či hodnocení konstrukcí, případně může být upraven cyklus prohlídek stavby. 

Ocelové konstrukce budou kontrolovány dle normy ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola 

a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb. 

 

 Seznam použitých zdrojů 
Normy 

 

ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 

tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

ČSN EN 1991-1-3 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení 

sněhem 

ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení 

větrem 

ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla 

pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 

ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla 
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ČSN EN 206-1   Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti výroba a shoda 

Technická pravidla ČBS 03 – Pohledový beton 

 

Ostatní zdroje 

 

FREYSSINET CS, a.s.  [online] dostupné na →http://www.freyssinet. 

 

 Seznam příloh 
 

P1. Použité podklady 

P2. Výkresy 

 P2.1 Výkres tvaru 

 P2.2 Základové konstrukce – výztuž 

 P2.3 Svislé konstrukce v 1.NP – výztuž 

 P2.4 Strop nad 1.NP – výztuž 

 P2.5 Svislé konstrukce v 2.NP – výztuž 

 P2.6 Strop nad 2.NP – výztuž 

 P2.7 Strop nad 3.NP – výztuž 

 P2.8 Strop nad 4.NP – výztuž 

 P2.9 Schodiště – výztuž 

 P2.10 Výkres předpínací výztuže 

P3. Statický výpočet 

P4. Postup výstavby 

 

 

 
 
 
 
 
 
         

 


