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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce budovy 

penzionu v Brně. Část objektu je pod úrovní terénu, nosnou konstrukci zde tvoří monolitické 

železobetonové rámy a na ně uložena spojitá železobetonová stropní deska. Nad úrovní terénu 

nosnou funkci přebírá svislá zděná konstrukce se skládanými stropy. K posuzovaným prvkům 

je provedena výkresová dokumentace.  

  

Klíčová slova 
Nosná konstrukce, rámová konstrukce, spojitá stropní deska, příčel, sloup, železobeton, 

výztuž, keramo-betonová stropní deska, zděná konstrukce, zatížení, statický výpočet, vnitřní 

síly.  

  

  

Abstract 
The purpose of this thesis is to present the static design of chosen parts of the supporting 

structure of Guest House in Brno. Part of the building is located below ground level, therefore 

the supporting structure is made of monolithic reinforced concrete frames holding the 

reinforced concrete slab. Above ground level the supporting structure is made of masonry 

construction with folded ceiling. Drawing documentation is included.  

  

Keywords 
Load-bearing structure, framed structure, continual floor slab, ledge, culomn, reinforced 

concrete, reinforcement, ceramic-concrete floor slab, masonry construction, load, static 

analysis, internal forces.  
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1. Úvod 

 

Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce 

budovy penzionu v Brně. Objekt je umístěn ve svahu. Část objektu je pod úrovní terénu, 

nosnou konstrukci zde tvoří monolitické železobetonové rámy a na ně uložena spojitá 

železobetonová stropní deska. Nad úrovní terénu nosnou funkci přebírá svislá zděná 

konstrukce se skládanými keramo-betonovými stropy. 

 

2. Popis objektu 

 

Budova penzionu leží v Brně Kohoutovicích. Objekt má sedm podlaží, z nichž tři jsou 

částečně pod úrovní terénu. Střechu tvoří dřevěný krov, pod krovem je podkrovní byt pro 

personál. V 1.NP je garáž, sklady a technické místnosti. Ve 2.NP se nachází restaurace 

s terasou a kuchyně.  Zbývající patra jsou hotelové pokoje. 

 

2.1 Základy 

 

Objekt je začleněn do příkrého svahu. Pod úrovní terénu se nachází část 1., 2. a 3.NP. 

Výkop pro stavbu bude zajištěn pomocí speciálního zakládání. Stabilitu zajišťuje opěrná 

železobetonová stěna, která bude kotvena do svahu injektážními kotvami. Ze zadní strany 

objektu, tj. v místě anglického dvorku je provedena v úrovni kotev ocelová popřípadě 

železobetonová převázka. Železobetonové rámy jsou založeny na základových pásech popř. 

patkách z betonu C16/20, vyztuženy betonářskou výztuží pevnostní třídy B 420, která bude 

vyvedena v místě sloupu min. 700 mm nad horní povrch. Pod pásy bude proveden betonový 

podklad tloušťky 50 mm, na němž bude položeno bednění pro základové pásy, resp. patky. 

Výška základů je 600 mm. 

 

2.2 Svislé konstrukce 

 

Nosné konstrukce v 1. a 2. podlaží tvoří dvoupatrové železobetonové rámy z betonu 

třídy C20/25 a oceli B 420. Rámy jsou vetknuty do základů, pomocí vyvedené výztuže ze 

základů. Podrobněji byla posouzena jedna příčel (P4) v 1.NP a dva sloupy (S4.1 a S4.2) téhož 

rámu, viz výkres tvaru. Zároveň byla zhotovena výkresová dokumentace.  Ve 3.NP nosnou 
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funkci přebírají stěny ze zděných tvárnic POROTHERM 36,5 P+D pevnosti P15  na maltu 

vápenocementovou (MVC 2,5 MPa). Pro zvýšení tuhosti je v místě uložení stropu proveden 

železobetonový věnec tvořený 4 pruty Ø12 mm obepnuty třmínky Ø6 mm. Vnější obvodové 

zdivo je zateplené izolací z polystyrénu tl. 100 mm. Příčky jsou vyzděny z lehkých příčkovek 

Ytong P2-500 tl. 100 mm. Zatížení od příček je připočteno do užitného zatížení. Boční stěny 

vikýřů v podkroví budou provedeny ze dřevěné konstrukce se zateplením, z vnitřní strany 

opatřené sádrokartonem, z venkovní dřevěným bedněním a omítnuté. 

 

2.3 Vodorovné konstrukce 

 

V 1. a 2.NP je strop řešen jako monolitická spojitá deska o 6 polích tl. 220 mm, 

z betonu C20/25 vyztužena ocelí B 420. Deska D1 v 1.NP je uložena v jednom směru na 

železobetonové rámy. Pro přerušení tepelného mostu mezi prvním a druhým polem je použit 

nosník Schöck Isokorb.  

Pro výpočet byla deska D1 rozčleněna na 5 deskových pruhů dle statického působení a 

velikosti zatížení. Poté byl každý pruh počítán jako spojitý nosník, pomocí softwaru  

Scia Engineer 2011.  

Stropní konstrukce nad ostatními podlažími jsou řešeny ze systému POROTHERM  

tl. 250 mm, který se skládá ze stropních nosníků a vložek Miako. Stropní POT nosníky jsou 

uloženy do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Před pokládkou stropních vložek je třeba 

trámce zajistit podporami. Beton použitý pro betonáž stropní konstrukce musí být minimálně 

třídy C20/25 vyztužen svařovanou sítí Ø6 mm s oky 100/100. Pod rovnoběžnými příčkami 

jsou nosníky zdvojeny, popřípadě dovyztuženy, viz výkres skladby. Zároveň se stropní 

konstrukcí je nutné betonovat i obvodové a vnitřní věnce řešené v úrovni stropu. 

Železobetonové věnce v úrovni stropu a pozední věnce nad nosnými zdmi jsou z vnější strany 

zakončeny věncovkami POROTHERM s tepelnou izolací z polystyrenu. 

Římsa nad vstupem do restaurace bude provedena jako konzolově vyložená 

železobetonová deska z vrchní strany oplechovaná pozinkovaným plechem. Nadokenní 

překlady jsou navrženy z keramických překladů POROTHERM. 
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2.4 Schodiště 

 

Schodiště je řešeno jako železobetonové se třemi rameny. Zrcadlo je široké 375 mm. 

Schodiště nesou schodišťové zdi. Vzhledem k nestejným KV mezi jednotlivými patry mají 

stupně ramen jiný počet a rozměry. Délka kroku je však sjednocena. Šířka ramene 1100 mm. 

Betonové stupně z betonu C16/20 na nosné železobetonové desce z betonu C20/25. Venkovní 

schodiště bude provedeno z prostého betonu do upraveného svahu, stupně obloženy 

keramickým mrazuvzdorným obkladem. 

 

2.5 Konstrukce střechy 

 

Střecha penzionu je navržena jako sedlová s vikýři na straně směrem do svahu. Střešní 

konstrukci tvoří dřevěný krov – hambálek. Sklon sedlové střechy je 23°/40° a vikýřů 15°. 

Krokve průřezu 100/240, pozednice 160/160, pásky 120/140, kleštiny 60/140. Na kontralatě a 

latě se uloží betonová krytina. 

 

3. Materiály 

 

Pro návrh železobetonových prvků byl použit beton třídy C20/25 a betonářská ocel 

B420B. 

 

BETON C20/25 

fck = 20 MPa  

fcd = fck/c = 20/1,5 = 13,33 MPa  

fctm = 2,2MPa   

Ecm = 30GPa  

cu3 = 3,5‰ 

OCEL B420B 

fyk = 420 MPa  

fyd = fyk/s = 420/1,15 = 365,22 MPa  

Es = 200 GPa  

yd = fyd/Es = 365,22/200 = 1,83‰  
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4. Konstrukční řešení 

 

Deska D1 

Uvažovaná třída prostředí: XC1, terasa XC3 

Konstrukční třída: 4 

Navrženo minimální krytí: 20 a 25 mm 

Nosná výztuž: Ø10, Ø14 

Rozdělovací výztuž, třmínky: Ø6, Ø10 

 

Sloup S4.1, S4.2 

Uvažovaná třída prostředí: XC1 

Konstrukční třída: 4 

Navrženo minimální krytí: 25 mm 

Nosná výztuž: Ø12 

Třmínky: Ø6 

 

Příčel P4 

Uvažovaná třída prostředí: XC1 

Konstrukční třída: 4 

Navrženo minimální krytí: 25 mm 

Nosná výztuž: Ø14, Ø12 

Třmínky: Ø6 

 

5. Metodika výpočtu vnitřních sil 

 

Pro určení vnitřních sil konstrukce byl použit výpočetní program Scia Engineer 2011. 

Deska byla rozdělena na pět dílčích spojitých desek, každá dílčí deska byla zvlášť posouzena, 

dimenzována a modelována, a to náhradním prutovým prvkem o šířce 1 m. Pro určení 

největších vnitřních sil působících na monolitický železobetonový rám bylo vypočteno 

celkové stálé a užitné zatížení z horních podlaží, které působí liniově na délce zděné stěny, 

která je uložena na rámu. Ostatní stálá a nahodilá zatížení od monolitických stropních desek, 

které jsou přímo uloženy na rám, byly vneseny do příslušných rámových příčlí jako spojité 



14 

 

liniové zatížení po celé délce příčle. Z těchto zatížení byla vytvořena momentová obálka, na 

jejíž maximální hodnoty byl rám dimenzován. 

 

6. Závěr 

 

Ve své bakalářské práci jsem podle podkladů, viz příloha B1) Použité podklady, 

provedl dimenzování a posouzení spojité stropní desky nad 1. NP, výpočet zatížení na 

rámovou konstrukci a posoudil jednu příčel a dva sloupy této rámové konstrukce. Ke všem 

provedeným statickým výpočtům, viz příloha B2) Statický výpočet, jsem zpracoval 

projektovou dokumentaci, která je obsahem přílohy B3) Výkresová dokumentace, která dále 

obsahuje mnou vytvořené schéma uložení keramo-betonového stropu. 
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8. Seznam použitých zkratek a symbolů 

 

B420B  betonářská výztuž s mezí kluzu 420 MPa 

C 16/20  beton s válcovou pevností v tlaku 16 MPa a krychelnou pevností v tlaku 20 MPa 

C 20/25  beton s válcovou pevností v tlaku 20 MPa a krychelnou pevností v tlaku 25 MPa 

D1  první stropní deska 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

Es   modul pružnosti betonářské výztuže 

fcd  výpočtová (návrhová) hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fck  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fyd  výpočtová (návrhová) hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

fyk  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

KV  konstrukční výška 

MVC  vápenocementová malta 

NP  nadzemní podlaží 

P4  příčel ve čtvrtém rámu 

S4.1  první sloup ve čtvrtém rámu 

S4.2  druhý sloup ve čtvrtém rámu 

XC  stupeň vlivu prostředí 

c  dílčí součinitel betonu dle EN1992-1-1 

s  dílčí součinitel betonářské oceli dle EN1992-1-1 

cu3  mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

yd  výpočtová (návrhová) hodnota mezního přetvoření betonářské oceli 

Ø  průměr výztužné vložky 
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