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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROJEKTU
Tato práce se zabývá návrhem statického řešení vybraných částí nosné konstrukce novostavby 
polyfunkčního domu v Turnově. Jedná se o čtyřpodlažní objekt, kde se nachází kancelářské, 
prodejní a parkovací prostory. 

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 
Předmětem této práce je polyfunkční dům obdélníkového půdorysu s plochou střechou, se čtyřmi 
nadzemními a jedním podzemním podlažím. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce 
objektu jsou 57,40 x 30,10 m, výška konstrukce nad úrovní okolního terénu je 16,27 m. 
Konstrukční výška všech podlaží je 3860 mm. V suterénu se nachází parkovací stání. V 1. NP 
jsou umístěny komerční prostory prodejny. Ve 2. NP až 4. NP se nacházejí kancelářské prostory. 
Každé patro je rozděleno na 4 prostory, které je možno dale dělit příčkami. Vstup do objektu se 
nachází v 1NP z jihovýchodní strany. Na vsup navazuje rozměrná hala. Pro komunikaci mezi 
jednotlivými podlažími je navrženo trojramenné schodiště a dva výtahy. 

2.2. Technické řešení stavby 
Jedná se o skeletový system tvořený sloupy, ztužujícími stěnami. Stropní konstrukce jsou 
monolitické železobetonové lokálně podepřené. Vodorovná tuhost objektu je zajištěna pomocí 
ztužujících stěn a stěn výtahových šachet. Schodiště je navrženo jako žezobetonové monolitické 
deskové trojramenné. Objekt je založen na plošných základech. Základ pod vnitřními sloupy 
tvoří samostatné patky a po obvodu konstrukce je navržen základový pas. 

2.3. Materiálové řešení stavby 
Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový skelet  
-Základové konstrukce, beton C25/30 XC2 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 

-Nosné ŽB stěny a sloupy, beton 30/37 XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 

-Stropní desky, beton 25/30 XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 

-Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 
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3. ZATÍŽENÍ 
Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je nutno 
provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl uvažován hodnotou 
1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

3.1. Stálá zatížení 
Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3.  

Vlastní tíha podlah j e  zjednodušeně a bezpečně uvažována konstantní hodnota 1,96 kN/m2 na 
celé ploše nadzemních podlaží.  

Tíha střešního pláště je uvažována hodnotou 3,0 kN/m2. 
Suterénní stěny budou zatíženy zemním tlakem od zásypu provedeného ze zeminy o objemové 
hmotnosti 20 kN/m2, pro kterou byl stanoven součinitel zemního tlaku v klidu na hodnotu 
0,667. 

3.2. Zatížení příčkami 
Obvodové zdivo POROTHERM 30 P+D na obyčejnou maltu zateplené kontaktním systémem 
z EPS má plošnou tíhu 3,05 kN/m2.  
Vnitřní nenosné stěny ze zdiva POROTHERM 30 AKU P+D na obyčejnou maltu mají plošnou 
tíhu 3,00 kN/m2.  
Přemístitelné sádrokartonové příčky jsou uvažovány jako náhradní konstantní hodnota 

proměnného plošného zatížení stropní konstrukce 0,5 kN/m2.  

3.3. Užitná zatížení 
Na parkovacích plochách v 1.PP je uvažováno zatížení 2,5 kN/m2 (kategorie F dle ČSN EN 
1991-1-1). 

V komerčních prostorech v 1.NP je uvažováno zatížení 5 kN/m2 (kategorie D1 dle ČSN EN 
1991-1-1). 

V kancelářských prostorech v 2.NP-4.NP je uvažováno zatížení 3,5 kN/m2 (kategorie B dle ČSN 
EN 1991-1-1). 

V komunikačních prostorech je zatížení 3,0 kN/m2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1). 

Střecha je nepochozí s výjimkou běžné údržby a oprav. Uvažováno zatížení 0,75 kN/m2 

(kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1). Ve výpočtu se tato hodnota neprojeví, neboť je nižší než 
stanovené zatížení sněhem. 

3.4. Zatížení sněhem 
Budova se nachází v Turnově (sněhová oblast III), má plochou střechu a je situována v terénu s 
normální topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu vlivem větru. 
Stanoveno bylo charakteristické zatížení sněhem 1,5 kN/m2. 

3.5. Zatížení větrem 
Budova se nachází v Turnově (větrná oblast II), v předměstské oblasti rovnoměrně pokryté 
budovami a vegetací (kategorie terénu III). 
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4. ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

4.1. Výsledky inženýrsko-geologického průzkumu 
Byl proveden geologický průzkum do hloubky 8 m. Geologický profil v této oblasti je tvořen 
jednou vrstvou. Tato vrstva je tvořena písčitou hlínou třídy F3 tuhé konzistence. 
Hladina podzemní vody nebyla zjištěna. 

4.2. Zemní práce 
Vytyčení stavby bude provedeno geodetem. Následně bude stabilizováno pomocí laviček, které 
musí být umístěny v dostatečné vzdálenosti od stavební jámy aby nedošlo k jejich poškození. 
Všechny další vytyčovací práce budou prováděny z daných laviček.  
Srovnávací rovina se nachází ve výšce 357,250 m.n.m. (BpV). 
Zemina je klasifikována jako třída těžitelnosti I. Bude těžena pomocí rypadla s hloubkovou 
lopatou. Nejprve bude vyhloubena stavební jáma v hloubce –3,96m od srovnávací roviny. Poté 
budou hloubeny vedlejší figury pro základové patky a pasy rozměry jednotlivých figur budou 
uvedeny ve výkresech. Odvoz vytěženého materiálu mimo prostor staveniště budou zajišťovat 
nákladní automobily. Výjezd vozidel z jámy bude zajištěn pomocí rampy, která bude vyhotovena 
v místě budoucí rampy pro vjezd do suterénu objektu. 
Jelikož okolní zástavba je v dostatečné vzdálenosti je pro zajištění stavební stěn stavební jámy 
použito svahování. Svahování stěny stavební jámy bude v poměru 1:3 

4.3. Základové konstrukce 
Vnitřní ŽB sloupy budou založeny na ŽB patkách půdorysného rozměru 2,6x2,6 m a 1,0 m 
vysokých.  
Krajní sloupy budou založeny na ŽB pasech šířky 2,5m a výšky 0,8 m, společných pro sloupy a 
obvodovou stěnou. Do všech základových konstrukcí je nutno osadit kotevní výztuž pro ŽB 
sloupy a stěny. Pod všechny základové konstrukce bude nejprve proveden podkladní beton tl. 
100 mm. 
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5. NOSNÝ SYSTÉM

5.1. Svislé nosné konstrukce 
Slopy jsou monolitické čtvercového průřezu 400/400 mm Železobetonové stěny jsou monolitické 
tloušťky 300 mm. Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou výztuží B500B viz výkresy 
výztuží jednotlivých prvků. 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce 
Všechny stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové lokálně podepřené desky 
tloušťky 260 mm. 
Nosné i konstrukční vyztužení desek zajištěno betonářskou výztuží B500B viz výkresová 
dokumentace. 

5.3. Svislé komunikační prvky 
Hlavní schodiště budovy je monolitické železobetonové deskové trojramenné. Jednotlivé 
desky jsou řešeny jako zalomené jednosměrně pnuté. Tloušťka podesty je 175 mm, tloušťka 
desky schodišťového ramene je 150 mm. Schodišťové stupně budou betonovány současně s 
deskou, jejich rozměry jsou 175 x 280 mm. 
Pro přístup do podzemních garáží bude zřízena ŽB rampa tloušťky 150 mm ve sklonu 12 %. 
Rampa bude založena na zhutněném štěrkovém loži. 

5.4. Zajištění vodorovného ztužení 
Vodorovná tuhost budovy je zajištěna pomocí ztužujících stěn a jader výtahové šachty 

6. OCHRANA NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI NEPŘÍZNIVÝM

VLIVŮM

6.1. Ochrana proti požáru 
Požární odolnost železobetonových konstrukcí je v objektu zajištěna dostatečnými rozměry 
konstrukčních prvků a dále dostatečným krytím výztuže betonovou krycí vrstvou (min.25 
mm).  

6.2. Ochrana proti korozi 
Protikorozní odolnost železobetonových konstrukcí je zajištěna dostatečným krytím výztuže 
betonovou krycí vrstvou (min. 25 mm). 
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7. TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ STAVBY 

7.1. Technologie betonáže 
Ukládání betonu na staveništi bude probíhat pomocí čerpadla betonové směsi. 
Doprava na staveniště z betonárny bude zajišťována pomocí autodomíchávačů. 
Hutnění betonu bude probíhat pomocí ponorných vibrátorů. 
Požadavky na kvalitu prováděných prací jsou dány ČSN 73 24 00. 
Kontrola a přejímka hotové betonové konstrukce: Jakost povrchu se musí zkontrolovat co 
nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po odbednění. Stanovení pevnosti betonu v konstrukci lze 
provádět buď na tělesech vyjmutých z konstrukce nebo nedestruktivní metodou. 

7.2. Bednění 
Pro bednění svislých konstrukcí bude použito rámové systémové bednění. Návrh konkrétních 
bednících prvků bude proveden dodavatelem bednění s ohledem na tlak betonu na bednění. 
Pro bednění vodorovných konstrukcí bude použito systémového stropního bednění. Návrh 
konkrétních bednících prvků a návrh typu a rozmístění stojek bude proveden dodavatelem 
bednění s ohledem na působící zatížení a únosnosti jednotlivých prvků. 
Výškové pracovní spáry se budou nacházet vždy nad a pod úrovní stropní konstrukce.  
Montáž i demontáž bednění musí být provedena v souladu s technologickým manuálem 
dodavatele bednění. Zejména je nutné zabezpečit bednění jako celek i jednotlivé jeho části 
proti uvolnění, posunutí, vybočení nebo zborcení. 
Nosné bednění se nesní odstranit dříve, než beton dosáhne dostatečné pevnosti pro přenos 
uvažovaných namáhání. Tato pevnost je stanovena jako 70 % konečné předepsané krychelné 
pevnosti a ověří se nedestruktivně pomocí Schmidtova kladívka. 

7.3. Armování 
Vyztužení konstrukce musí odpovídat údajům uvedeným na výkresech výztuže. Zejména je 
nutno kontrolovat: 

 druh oceli, 
 průměr jednotlivých prutů výztuže, 
 délky a tvary prutů výztuže, 
 počet prutů, 
 čistotu  povrchu  výztuže  (mastnota  či  organické  znečištění  je  nepřípustné,  koroze 

povrchu výztuže není na závadu), 
 správné umístění míst stykování a nastavování prutů. 

Pro veškerou výztuž musí být zajištěno krytí betonem. K tomuto účelu budou použity  
ertifikované distanční podložky. 
Svařování výztuže lze provádět jen v případech přesně vymezených projektem. Svarové spoje 
smí provádět a kontrolovat pouze příslušně vyškolení svářeči, a to v souladu s příslušnými 
technickými normami. 
Výztuž v navzájem kolmých směrech musí být pevně spojena vázacím drátem. 
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8. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ 
Všechny části stavby byly navrženy v souladu s předpisy platnými v České republice.   Veškeré 
stavební práce budou prováděny odbornou firmou k této činnosti způsobilou. Během provozu 
stavby je nutno dodržovat všechny články platných ČSN a předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví, zejména vyhlášku č.48/1982 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Při provádění stavebních prací i během provozu stavby je nutno dodržovat všechny závazné 
články platných ČSN a předpisů BOZ.  
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9. ZÁVĚR  
Pro vybrané konstrukční prvky byly stanoveny zatěžovací stavy a kombinace, pro které byli 
pomocí programu RFEM vypočteny vnitřní síly. Posouzení bylo provedeno na mezní stav 
únosnosti. Pro počítané prvky byla navržena výztuž a vytvořeny výkresy výztuže jednotlivých 
prvků. 
 

10. POUŽITÉ PODKLADY 

10.1. Podklady pro zhotovení projektu 
Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
ČSN EN 1990 Eurokód: 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 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
Betonové konstrukce III, Doc. Ing. Zdenek Bažant, CSc. , Doc. Ing. Svatopluk Šmirák, CSc.  
http://www.fce.vutbr.cz/BZK/svarickova.i/default_soubory/pomucky.htm 
 

10.2. Použitý software 
AutoCAD 2017 
Dlubal RFEM 5 
MS office excel 
MS office word 
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11. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
As plocha výztuže 

 As,min minimální plocha výztuže 

As,max maximální plocha výztuže 

As,req nutná plocha výztuže 

Asw plocha smykové výztuže 

n počet profilů výztuže na 1m desky 
b šířka sloupového pruhu 
b tloušťka stěny 
c rozměr sloupu 
cnom  nominální krycí vrstva 

cmin minimální krycí vrstva 

cmin,b  předpokládaný průměr výztuže 
d účinná výška průřezu 

Ecm modul pružnosti betonu 

Es modul pružnosti oceli 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck charakteristická pevnost betonu v tlaku 

fctm pevnost betonu v tahu 

fyd  návrhová pevnost oceli v tahu a tlaku 

fyk  charakteristická mez kluzu 

fywd pevnost smykové výztuže 

gd  návrhová hodnota stálého zatížení 

gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

hs tlošťka desky 

lbd návrhová kotevní délka 

lb,rqd  základní kotevní délka 

lb,min  minimální kotevní délka 

l0 návrhová délka přesahu 

 l0,min minimální délka přesahu 

L vzdálenost podpor 

Ln světlá vzdálenost podpor 
mxD- momenty při spodním povrchu desky pro směr X 
myD- momenty při spodním povrchu desky pro směr Y 
mxD+ momenty při horním povrchu desky pro směr X 
myD+ momenty při horním povrchu desky pro směr Y 

Mtot celkový součtový moment 

M moment na konzolové části desky 

MEd návrhová hodnota ohybového momentu 

MRd moment na mezi únosnosti 
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qd návrhová hodnota proměnného zatížení 
qk charakteristická hodnota proměnného zatížení 

s osová vzdálenost výztuže 

u1 délka prvního kontrolovaného obvodu 

u0 obvod sloupu 

uout délka obvodu, ve kterém již není nutná smyková výztuž 

νEd návrhové smykové napětí 

νRd,c návrhová hodnota únosnosti ve smyku při protlačení bez smykové výztuže 

νRd,max návrhová hodnota maximální únosnosti ve smyku 
x poloha neutrální osy 

z rameno vnitřních sil 
α úhel, který svírá smyková výztuž s rovinou desky 

α1 vliv tvaru prutu 

α2 vliv tloušťky krycí vrstvy 

α3 vliv ovinutí příčnou výztuží 

α4 vliv příčně přivařené výztuže 

α5 vliv tlaku kolmého na plochu odštěpení betonu 
β součinitel postihující excentricitu zatížení 
γ součinitel zatížení 

γ součinitel spolehlivosti materiálu 

Δcdev přídavek k minimální krycí vrstvě zohledňující možné odchylky 

cmin,b minimální krycí vrstva s přihlédnutím k požadavku soudržnosti 

cmin,dur minimální krycí vrstva s přihlédnutím k podmínkám prostředí 

Δcdur ,γ přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti 

Δcdur,st redukce minimální krycí vrstvy při použiti nerezové oceli 

Δcdur,add redukce minimální krycí vrstvy při použiti dodatečné ochrany

εcu3 mezní přetvoření betonu 

εyd přetvoření výztuže 

Ø průměr smykové výztuže 

η1 součinitel závislý na kvalitě podmínek v soudržnosti a poloze prutu během betonáže 

η2 součinitel závislý na průměru prutu 

ρ stupeň vyztužení 

ψ kombinační součinitel 
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12. SEZNAM PŘÍLOH
P1 – Použité podklady 
P2 – Statický výpočet 
P3 – Výkresová dokumentace 
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