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ABSTRAKT  

Bakalářská práce se zabývá návrhem monolitických konstrukcí rodinného domu. 
Základem práce je posouzení vybraných konstrukcí (stropu, stěn, základové desky) 
statickým výpočtem a následným návrhem potřebného vyztužení posuzovaných 
konstrukcí. Výstupem celé práce je výkresová dokumentace. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Výztuž, beton, vnitřní síly, železobetonová deska, strop, stěny, základová  
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ABSTRACT  

The bachelor thesis deals with a desing of cast-in-place family house structures. The basis 
of the thesis is assesment of selected structures (ceiling, walls, foundation slab) by 
structural desing and subsequent proposal of necessary reinforcement of assessed 
structures. The outcome of the whole thesis are the drawings. 

KEYWORDS  

Reinforcement, internal forces, reinforced concrete slab, ceiling, walls, foundation  

slab, strain, cracks, stirrups, cast-in-place structure 
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1. Úvod  

Cílem bakalářské práce je návrh a posouzení vybraných částí nosných konstrukcí 

rodinného domu. Jedná se především o suterén umístěný v pravé části objektu, který se 

skládá ze základové desky, monolitických stěn a stropní konstrukce. Pro zjištění vnitřních 

sil byl proveden ruční výpočet, který byl následně ověřen pomocí výpočetního softwaru 

SCIA Engineer 2018.1. Součástí práce je i návrh a posouzení výztuže již zmíněných 

konstrukcí.  Výsledkem práce je výkresová dokumentace daných prvků. 

2. Popis objektu 

Jedná se o dvoupodlažní rodinný dům se sedlovou střechou, který je částečně 

podsklepený. Objekt má rozměry přibližně 13 x 14 m a výška objektu je 8,25m nad 

upraveným terénem. 

Levá část objektu je založena na základových pasech z prostého betonu a betonových 

tvárnicích neboli ztracené bednění.  Základy na pravé, podsklepené části objektu jsou 

tvořeny základovou deskou z železobetonu, která spolu s monolitickými stěnami a stropní 

deskou tvoří tuhý celek. Svislé nosné konstrukce nadzemního podlaží, jsou 

z pórobetonových tvárnic Ytong tloušťky 375 mm, v suterénu mají stěny tloušťku 250 mm 

a jsou řešeny jako monolitické ze železobetonu třídy C25/30.  Stěny suterénu budou 

pečlivě izolovány od okolí zeminy pomocí nopové fólie a izolací proti radonu z asfaltových 

pásů. Světlá výška v suterénu bude 2,480 m. Základová deska objektu bude provedena 

v tloušťce 250 mm.  Ve stropní desce suterénu o tloušťce 200 mm,  bude vynechán otvor 

2,5 m x 5,2 m pro plošinu na auta značky Storeparker N2502, která bude v budoucnu 

založena na základové desce suterénu, pro možnost parkování auta v podzemním 

podlaží, zatím ale bude otvor řešen provizorním stropem z HEA nosníků, uložených na 

ozubu konzoly.  
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3. Materiál 

Železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu C25/30, třída prostředí XC1, u 

základové konstrukce XC2. Na výztuž bude použita betonářská ocel B500B.  

 BETON       OCEL 

   

 

4. Postup statického výpočtu 

Statickým výpočtem byly posouzeny svislé a vodorovné konstrukce suterénu. Největší 

důraz je kladen na stropní desku suterénu, která je posouzena pomocí ručního výpočtu  

na mezní stav únosnosti a použitelnosti, přičemž byl zjištěn výskyt trhlin. Zároveň byla 

konstrukce posuzována na průhyb, díky kterému musela být provedena změna geometrie 

v místě uložení stěny na desce, které bylo posouzeno jako nejkritičtější místo celé 

konstrukce. Svislé monolitické konstrukce suterénu byly pak posouzeny pouze na mezní 

stav únosnosti od zatížení horní stavby a vodorovného zemního tlaku.  Obdobně je řešena 

také základová deska konstrukce monolitického suterénu.   
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5. Základová deska 

Řešená základová deska ve statickém výpočtu se nachází pod monolitickým suterénem 

v hloubce založení 3,00 m pod upraveným terénem, ostatní základové konstrukce pod 

stěnami budou řešeny z prostého betonu na nezámrznou hloubku.  Deska bude 

zhotovena v konstantní tloušťce 250 mm a založena na podkladním betonu tloušťky 50 

mm, z toho důvodu postačí krytí spodních vložek pouze 40 mm. Deska je křížem 

vyztužená, u spodního povrchu je navržena výztuž s profilem 10 mm a při horním okraji 

16 mm. Pro spřažení desky se svislými stěnami, bude vyvedena výztuž  po navržených 

vzdálenostech a minimálním kotvení. Na výztuž při horním okraji se přikotví plechový 

izolační pás kolmý na pracovní spáru budoucích svislých konstrukcí vedený v ose stěny 

tzv. vodostop, který zabrání pronikání spodní vody do konstrukce přes pracovní spáru.  

Základová deska je posouzena pouze na únosnost. 

6. Svislé konstrukce  

Stěny suterénu jsou navrženy v tloušťce 250 mm. Konstrukce byla posuzována pouze na 

mezní stav únosnosti vyvozeným účinkem zatížení od horní stavby a vodorovného 

zemního tlaku. Díky svislému zatížení byly částečně eliminovány účinky vodorovného 

namáhání zemního tlaku, což bylo zajištěno přitížením konstrukce a zajištěním stability. 

Hlavní nosná svislá výztuž s průměrem profilu 8 mm, vedená při obou okrajích stěny, je 

spojena s vyčnívající výztuží ze základové desky pomocí vázacích drátů, je řádně zakotvena 

pomocí vypočtené hodnoty lbd a následně zavedena do stropní desky pomocí příložek, 

které budou tvořit kostru věnce. Svislá výztuž je zajištěna po výšce vodorovnými pruty 

konstrukční výztuže profilu 6 mm. V oslabeném místě styku stěny se základovou deskou 

je vložena příložka tvaru U na plechový pás z důvodu eliminace trhlin. Překlad 

v monolitické stěně je řešen aplikací dvou vložek o průměru 10 mm na taženou spodní 

část překladu, smykové síly jsou vyvedeny pomocí třmínků do stropní desky, kde budou 

plnit funkci lemování věnce.  
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7. Stropní deska 

Na stropní konstrukci je uvažováno zatížení od vlastní tíhy, příslušných podlah v dané části 

desky a užitným zatížením podle kategorie A (obytné plochy) a F (parkovací místa). Největší 

zatížení způsobuje stěna Ytong 300, kde vzniká nejkritičtější oblast. Deska je řešena jako 

křížem vyztužená s vetknutím na jedné straně v obou hlavních osách.  Bylo provedeno 

přerozdělení zatížení pomocí součinitele α dosazením do rovnic průhybu. Hlavní výztuž, 

přenášející moment v poli, bude vedena při spodním povrchu o průměru 8 mm s roztečí 

po 200 mm. Nad podporové momenty pak přenáší vložky stejného průměru po menších 

vzdálenostech. Konstrukce je posouzena na mezní stav únosnosti i použitelnosti 

s pozitivním výsledkem. Na počátku byl navržen skrytý průvlak pod stěnou, který však 

nevyhověl na posouzení průhybu, z toho důvodu byla provedena změna průřezu  viz. 

změna geometrie.  

8. Skrytý průvlak 

Byl navržen na nejkritičtější místo posuzované konstrukce v oblasti pod stěnou. Vlivem velkého 

přenesení zatížení z křížem vyztužené desky pomocí vetknutí, průřez o šířce 1 m nevyhověl na druhý 

mezní stav použitelnosti přetvoření. Za výsledkem velkého průhybu je malá tuhost skrytého průvlaku 

– štíhlý prvek. Ve výpočtové statické části (str.12) je závislost plochy výztuže obsažené v průřezu na 

velikost průhybu.   

9. Trám T1 

Na místo předchozího skrytého průvlaku byl navržen T- průřez. Výška trámu je 450 mm. Zvětšením 

průřezu se nám zvětší tuhost konstrukce, která má za následek zmenšení přetvoření. Hlavní výztuž tvoří 

3 vložky průměru 16mm při taženém spodním líci. Smyková výztuž je navržena pomocí třmínků 

průměru 6 mm po 200 mm.   
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S větší plochou výztuže se průhyb zmenšuje, avšak při dvojnásobném zvětšení 
plochy je zmenšení průhybu nepatrné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

profily Ast wa(28 dní) wa(50 let) 
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7ф28 0,00431 0,01415 0,0306 
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Výška auta -
navrchu

Šířka
parkovacího
stání

Délka
parkovacího
stání

320
cm

310
cm

150 cm 150 cm 214-250 cm 500 cm

375
cm

350
cm

205 cm 150 cm 214-250 cm 500 cm

410
cm

400
cm

180 cm 210 cm 214-250 cm 500 cm

Frogo s.r.o. 
Farní 728/15, Praha 6, 162 00
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Odeslat

Obchodní oddělení 
Email.: frogo@frogo.cz 
Tel.: +420 776 383 076

Technická podpora 
Email.: info@frogo.cz 
Tel.: +420 222 742 693

Servis 
Email.: servis@frogo.cz 
Tel.: +420 222 742 693
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