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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem monolitické železobetonové konstrukce vícepodlažního 

polyfunkčního domu dle podkladu. Konktrétně je zde řešena základová deska a obvodová stěna 

v 1.PP s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce. Dále je posuzováno schodiště, sloup 

v nejnižším podlaží a dvě stropní desky jakožto vybrané nosné konstrukce budovy.  

Dimenzování prvků je provedeno dle ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí – obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 

Ve výkresové části diplomové práce jsou zpracovány výkresy tvaru dimenzovaných částí konstrukce 

a výkresy výztuže. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
bílá vana, sloup, základová deska, polyfunkční dům, stropní deska, obvodová stěna, železobeton, 

železobetonové schodiště, vodonepropustnost, nosná konstrukce, scia engineer  

ABSTRACT  
This diploma thesis is focused on design cast-in-place reinforced concrete structure multi-storey 

multifunctional building according to the source material. Specifically, foundation slab and external 

wall in B1 taking into account the waterproofness of the construction. Then staircase, column 

in lowest storey and two floor slab are designed as selected load-bearing structure. 

Elements are dimensioned according to ČSN EN 1992-1-1: Design of concrete structures - general 

rules and rules for building structures. 

In the drawing part of the diploma thesis are drawn drawings of the shapes and reinforcement. 

KEYWORDS  
white tank, column, foundation slab, multifunctional building, floor slab, external wall, reinforced 

concrete, reinforced concrete staircase, waterproofness, load-bearing structure, scia engineer  
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Úvod 

 Projekt diplomové práce řeší návrh a posouzení vybraných prvků vícepodlažní polyfunkční 

budovy. Objekt je navržen s jedním podzemním podlažím a šesti nadzemními. V prvním podzemním 

podlaží se nachází sklady. Tato část je navržena v systému bíla vana. V nadzemních podlažích se 

nachází převážně kancelářské prostory s chodbami a hygienickými prostory. Ke komunikaci mezi 

jednotlivými podlažími slouží železobetonové schodiště a výtah, který je umístěn ve výtahové šachtě. 

 Objekt je založen na základové desce, která je umístěna na pilotách. Piloty jsou opřeny o 

skalnaté podloží v hloubce 6 m. V rámci tohoto projektu piloty nejsou řešeny.  

 Statický výpočet byl proveden pomocí studentské verze softwaru Scia Engineer 19.1. 

Výkresová dokumentace byla zpracována v programu AutoCAD a pro výkresy výztuže byla použita 

nadstavba AutoCAD RCD. 

 Návrh výztuže jednotlivých částí byl proveden v souladu s jednotlivými normami, a to 

převážně ČSN EN 1992-1-1. 
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1. Popis konstrukce 

 Nosný systém je tvořen monolitickým železobetonovým skeletem s celkově sedmi podlažími. 

První podlaží je podzemní, zbytek se nachází nadzemí. Půdorysné rozměry objektu jsou 30,5 x 15,0 m. 

Konstrukční výška podzemního podlaží je 2,8 m, další podlaží mají konstrukční výšku 3,3 m. 

Prostorová tuhost objektu je zajištěna příčnými a podélnými stěnami po celé výšce budovy. 

2. Použité materiály  

 BETON 

C12/15 – X0      - Podkladní beton 

C30/37 – XC2, max. průsak 50 mm   - Základová deska, Obvodové stěny v 1PP 

C30/37 – XC1     - Stěny v interiéru, sloupy 

C30/37 – XC3, XF1    - Stropní konstrukce v exteriéru (balkóny) 

C25/30 – XC1      - Stropní konstrukce v interiéru 

 OCEL 

Jako hlavní nosná výztuž je použita betonářská ocel B500B, v konstrukci se taky nachází výztuž 

z kari sítí typu KH-30 a KY-50. 

3. Zatížení 

Všechna zatížení s konkrétními hodnotami jsou uvedeny ve statickém výpočtu. Pro přehled jsou 

uvedeny základní hodnoty normového zatížení. 

 PROMĚNNÉ 

Toalety     -  2   kN/m2 

Schodiště    -  2    kN/m2 

Balkóny     -  2,5 kN/m2 

Kanceláře    -  3  kN/m2 

Skladovací prostory   -  7 kN/m2  

Sníh (Oblast II)    -  1 kN/m2  

 STÁLÉ 

Stálá zatížení byla spočtena dle stavebních výkresů nebo vygenerována softwarem Scia Engineer 

19.1. 

 SOUČINITELE ZATÍŽENÍ PRO VÝPOČET NÁVRHOVÉ HODNOTY ZATÍŽENÍ 

Stálé zatížení    γ = 1,35 

Proměnná zatížení  γ = 1,35 
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 KOMBINACE  

EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B  

  

EN-MSP charakteristická 

 

 

EN-MSP častá 

 

EN-MSP kvazistálá 

 

 

 

3. Popis řešených konstrukcí 

 ZÁKLADOVÁ DESKA 

Objekt je založen na základové desce uložené na pilotách. Piloty jsou opřeny o skalnaté podloží, 

interakce s podložím není uvažována. Zatížení musejí přenést piloty v jednotlivých uzlech. 

Tloušťka desky je 300 mm. Půdorysné rozměry desky jsou cca 30,5 x 15,0 m. Deska je navržena 

v systému bílá vana s přihlédnutím na vodonepropustnost konstrukce. Krytí výztuže je stanoveno na 

35 mm. Konstrukce je z pevnostní třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. Pod základovou desku bude 

proveden podkladní beton tl. 100 mm.  

Konstrukce je dle technických pravidel ČBS 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce 

zařazena v třídě KON2. Maximální šířka trhlin je stanovena na 0,2 mm. 

Všechny pracovní spáry musí být opatřeny těsnícím profilem Leschuplast KAB 125. Před betonáží 

je nutné profil umístit přímo na výztuž a zafixovat třmínky v odstupech cca. 0,5 m.  

 DOJEZD VÝTAHU 

Základová deska dojezdu výtahu se nachází 1,15m pod hlavní základovou deskou. Tloušťka desky 

je 300 mm a je uložena na pilotách. Na desce jsou stěny tl. 300 mm a 500 mm spojeny s hlavní 

základovou deskou v úrovni -4,600 m.  

Dojezd výtahu je také navržen v systému bílé vany. 

 



13 
 

 PODZEMNÍ OBVODOVÁ STĚNA 

Podzemní stěna je monolitická železobetonová s přihlédnutím na vodonepropustnost 

konstrukce. Tloušťka řešené stěny je 300 mm. Krytí výztuže je stanoveno na 35 mm. Konstrukce je 

z pevností třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. 

Konstrukce je dle technických pravidel ČBS 02 – Bílé vany, vodotěsné betonové konstrukce 

zařazena v třídě KON2. Maximální šířka trhlin je stanovena na 0,2 mm. 

Ve stěně jsou navrženy řízené smršťovací spáry po max. 5 m. Tyto spáry musí být opatřené 

křížovými těsnícími plechy ASS. Je nutné dodržet postup instalace dle výrobce. Pro prostupy 

v obvodové stěně jsou navrženy těsnící sady pro potrubí průměru 150 mm. 

 SLOUPY 

Sloupy jsou navrženy železobetonové monolitické kruhového průřezu o průměru 400 mm. 

Rozměry sloupů vycházejí z architektonických záměrů. Délka sloupů v 1.PP je 2,6 m. Krytí výztuže je 

stanoveno na 30 mm. Konstrukce je z pevností třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. Sloupy jsou 

vetknuty v patě do základové desky a v hlavě do stropní konstrukce.  

 SCHODIŠTĚ 

Schodiště objektu je monolitické železobetonové. Tloušťka desky ramene je 160 mm a tl. podesty 

je 180 mm. Schodišťové stupně jsou v rozměru 300 x 160 mm. Krytí výztuže je stanoveno na 25 mm. 

Konstrukce je z pevností třídy betonu C25/30 a výztuže B500B. 

Akustické oddělení schodiště je navrženo od výrobce Max Frank. Podesta je uložena na pěti 

ložiscích Egcosono a u výtahové šachty je spojena pomocí betonářské výztuže navrtané na chemickou 

kotvu. Mezi desky (podesta, rameno) a stěny bude vložena distanční deska Frank typ FDPL. Na 

oddělení horního ramene od stropní desky je navržen akustický prvek Egcostep. Spodní rameno je 

uloženo na ložisko Egocoscal. 

 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Stropní konstrukce jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Tloušťka desek je 200 mm. 

Krytí výztuže je stanoveno na 25 mm. Konstrukce je z pevnostní třídy betonu C25/30 a výztuže 

B500B. 

Stropní deska nad 1.PP je podporovaná železobetonovými stěnami po obvodě a ve vnitřní části 

sloupy v kombinaci se železobetonovými stěnami. V desce se nachází jeden průvlak o rozměru 500 x 

300 mm. 

Stropní deska nad 5.NP je podporována sloupy a zděnými stěnami. Po obvodě stropní konstrukce 

jsou průvlaky obdélníkové rozměru 500 x 300 mm, které tvoří nadpraží otvorům. Balkóny jsou 

odděleny od stropní desky pomocí isonosníků Max Frank Egcobox.  
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4. Podmínky pro provádění konstrukce 

 BETONÁŽ 

Vlastnosti, výroba, ukládání, ošetřování a hutnění betonu musí být dle normy ČSN EN 13670 

Provádění betonových konstrukcí. Čerstvá betonová směs musí být chráněna proti odpařování 

záměsové vody – beton musí být udržován v prostředí s 100 % vlhkostí po dobu alespoň 7 dní. 

Například zakrytím fólií po skončení betonáže/povrchových úprav. 

 VÝZTUŽ 

Je nutné dbát na tloušťku předepsané krycí vrstvy. Požadované krytí výztuže bude kontrolováno 

před betonáží i během betonáže. Pokud nebude krytí dodrženo, betonáž nebude povolena. Nosiče 

horní výztuže by měly dostatečně tuhé, aby nemohla být horní výztuž sešlápnuta.  

 ODBEDNĚNÍ 

 Pro stěny a sloupy může odbednění proběhnout po dosažení cca 70% požadované pevnosti 

v 28 dnech. Pro stropní desky může odbednění proběhnout až po dosažení alespoň 75 % požadované 

pevnosti v 28 dnech. Po odbednění budou stropní desky nadále bodově podepřeny s max. roztečí    

2,5 m. Podepření musí být provedeno tak, aby nedošlo k deformaci. Měření pevnosti pomocí 

Schmidtova kladívka. 

 

5. Závěr 

V diplomové práci byly navrženy a posouzeny vybrané prvky vícepodlažní budovy dle 

platných norem a zásad. Posouzení bylo provedeno na mezní stav únosnosti a u některých prvků na 

mezní stav použitelnosti. Základová deska a podzemní stěna byla navržena nejen na statické účinky, 

ale byly zohledněny také účinky od vývinu hydratačního tepla. Navržená výztuž jednotlivých částí je 

zakreslena ve výkresové dokumentaci. 
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      střední modul pružnosti betonu 

     střední modul pružnosti betonářské výztuže 

 
  

   návrhová hodnota mezního napětí 

 
  

   návrhová pevnost betonu v tlaku 

 
  

    charakteristická pevnost betonu v tlaku  

 
  

    střední pevnost betonu v tlaku 

 
   

   návrhová hodnota pevnosti betonu v tahu 

 
        

   kvantil charakteristické pevnosti betonu v tahu 

 
   

   střední pevnost betonu v tahu 

     návrhové hodnoty zatížení 

     charakteristické hodnoty zatížení 
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    návrhová pevnost betonářské výztuže v tahu 

    mez kluzu betonářské výztuže 

  stálá zatížení 

   návrhové stálé zatížení plošné/liniové 

      charakteristické stálé zatížení plošné/liniové 

ℎ    výška prvku 

     moment setrvačnosti průřezu 

     rozpětí, zatěžovací šířka 

      návrhová kotevní délka 

        minimální kotevní délka 

        základní kotevní délka výztuže 

     vzpěrná délka prutu 

      návrhová hodnota působícího ohybového momentu    

      návrhová hodnota ohybového momentu na mezi únosnosti 

     proměnná zatížení 

     návrhové proměnné zatížení plošné/liniové 

      charakteristické proměnné zatížení plošné/liniové 

     odolnost konstrukce, reakce v podpoře 

   charakteristické zatížení sněhem 

    osová vzdálenost výztuže v podélném směru 

      normové zatížení sněhem 

       maximální osová vzdálenost výztuže 

        minimální osová vzdálenost výztuže 

     osová vzdálenost výztuže v příčném směru 

        návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže 

          minimální návrhová únosnost ve smyku prvku bez smykové výztuže 

           maximální návrhová únosnost ve smyku prvku se smykovou výztuží 

        návrhová únosnost ve smyku prvku se smykovou výztuží 

    rameno vnitřních sil 

     dílčí součinitel betonu 

     dílčí součinitel zatížení 

      dílčí součinitel stálého zatížení 

      dílčí součinitel materiálu 

      dílčí součinitel proměnného zatížení 
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     dílčí součinitel betonářské výztuže 

        návrhový přídavek krytí 

    mezní poměrné přetvoření rovnoměrně tlačeného betonového 

průřezu 

       mezní přetvoření betonu dle MSÚ 

     poměrné přetvoření betonářské výztuže 

     mezní přetvoření betonářské výztuže 

      přetvoření betonářské výztuže na mezi kluzu 

     součinitel závislý na kvalitě podmínek soudržnosti 

     součinitel závislý na průměru prutu 

     roznášecí úhel zatížení betonu, sklon tlačené diagonály 

      součinitel závislí na tvaru průřezu sloupu 

      součinitel závislí na rozpětí 

      součinitel napětí tahové výztuže 

    součinitel, ohybová štíhlost 

     vymezující ohybová štíhlost 

       maximální štíhlost 

    součinitel tvaru střechy 

     redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem 

    redukční součinitel 

     geometrický stupeň smykového vyztužení  

          minimální geometrický stupeň smykového vyztužení 

     geometrický stupeň vyztužení započitatelnou podélnou výztuží 

      napětí betonu v tlaku 

     napětí v prutu betonářské výztuže 

    kombinační součinitel 
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