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ABSTRAKT  
Diplomová práce se zabývá návrhem nosné, železobetonové konstrukce rodinného domu 
s garáží a k ní přilehlé opěrné stěny. Návrh konstrukcí byl proveden pomocí programu SCIA 
Engineer, využívajícím metodu konečných prvků, a ověřen ručním výpočtem. Při návrhu se 
postupovalo dle platných evropských norem  ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 73 1201. Výsledkem 
práce je návrh výztuže nosné konstrukce celého objektu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Metoda náhradních nosníků, křížem vyztužená deska, mezní stav přetvoření, omezení na-
pět, interakční diagram 

ABSTRACT  
This diploma thesis concerns with a design of structure of a family house, garage and 
supporting wall. Design of these structures was accomplished id software SCIA Engineer, 
which uses finite element method and was veryfied by manual calculation. Design was made 
in accordance with applicable standarts. The results are drawings of reinforcement of family 
house. 

KEYWORDS  
Two way slab, limiting state of deflection, interaction diagram 
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1. Popis objektu 

Předmětem diplomové práce je návrh a posouzení železobetonové konstrukce rodinné-

ho domu s garáží a navazující opěrnou stěnou. Výpočet byl proveden ručně a ověřen za 

pomocí výpočtového programu SCIA Engineer. 

Diplomová práce zahrnuje návrh stropních desek všech podlaží, schodiště, skrytých 

průvlaků v desce prvního podlaží, základů a konstrukce garáže jako celku. 

 Jedná se o rodinný dům se dvěmi nadzemními podlažími. První nadzemní podlaží má 

tvar písmene L a z východní strany k objektu přiléhá garáž. Druhé podlaží je pouze nad částí 

předešlého půdorysu, který zároveň vytváří pochozí terasu pro uživatele 2.NP. Dispozice 

objektu je dána jako 6+kk s garáží, která je částečně zapuštěná do terénu. Práce řeší také 

úpravu terénu v okolí garáže, tj. návrhem opěrné stěny. 

 

 2. Konstrukční řešení 

Konstrukčně je rodinný dům řešen jako smíšený systém cihelného zdiva a monolitických 

prvků. Nosnou konstrukci obvodových stěn tvoří tvárnice Porotherm 50 EKO Profi, vodorov-

né konstrukce tvoří železobetonové desky a jsou mezi sebou propojeny železobetonovým 

schodištěm. Příčky jsou z cihel Porotherm 11,5 AKU Pro. Garáž je řešena jako krabicový 

základ, který je částečně zapuštěný do terénu. Garáž nebude opatřena hydroizolací, a proto 

je nutné dodržet kritéria mezní šířky trhlin. Střecha objektu je jednoplášťová, plochá, řešená 

jako pochozí. Opěrná stěna navazuje na východní roh garáže a je dlouhá 12 metrů. 

 

Konstrukce v obytné části domu jsou navrženy z betonu třídy C20/25 a vyztuženy výztu-

ží B500B. Krytí výztuže betonem je navrženo 20 mm. Stropní deska ve 2.NP je navržená 

jako křížem vyztužená, o tloušťce 230 mm. Na desku navazují věnce s výškou po horní okraj 

otvorů. Stropní deska 1.NP je rozdělena na 4 dílčí části. První deska zastřešuje severní část 

rodinného domu. Její tloušťka je navržena 270 mm a je uvažována jako křížem vyztužená 

deska. Ta dále navazuje na vnitřní stropní konstrukci o tloušťce 230 mm. V této desce se 

nachází otvor pro schodiště, potažmo železobetonové schodiště – viz dále. Deska je ve 

svém severozápadním rohu zatížena stěnami předešlého podlaží a proto bylo nutné navrh-

nout skryté průvlaky do desky. Díky konstrukčnímu řešení a dodržení energetických poža-

davků na střešní konstrukci, bylo nutné v tomto místě snížit tloušťku desky na 130 mm. Tato 
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deska tvoří terasu pro 2.NP a je z jedné strany uložena na obvodovou stěnu a z druhé na 

skrytý průvlak P1.3. Jeho šířku 500 mm určuje šířka obvodové stěny předešlého podlaží, 

výška 330 mm pak vychází z návrhu výztuže. Vzhledem k dispozičnímu členění pak bylo 

nutné navrhnout další průvlak, který vynáší terasu a její uložení do průvlaku. Průvlak P1.4 

má stejnou šířku jako P1.3 a díky svému rozpětí a požadavkům použitelnosti má výšku 

530 mm. První a druhé podlaží spojuje monolitické schodiště o tloušťce desky 120 mm 

s nabetonovanými stupni. Je vynášeno obvodovou zdí a uloženo do desky vnitřní stropní 

konstrukce. Na východní straně obytné části je jednopodlažní zádveří nad kterým byla navr-

žena střecha s betonovou stropní deskou tloušťky 120 mm. Tato deska je pnutá jedním smě-

rem. V tomto místě je konstrukce dilatačně oddělena od objektu garáže deskou z EPS o 

tloušťce 20 mm.  

Garáž je navržena jako krabicový základ z betonu C25/30 a výztuže B500B. Krytí výztu-

že betonem je 35 mm. Garáž ze dvou stran přiléhá k zemnímu tělesu a není izolována doda-

tečnou hydroizolací. Proto byl proveden návrh výztuže a betonové směsi tak, aby se omezila 

šířka trhlin v betonu. To se týká především stěn S2, S4 a základové desky D0.1. Střešní 

deska je posouzena jako křížem vyztužena na standartní mezní stav únosnosti a její skladba 

bude navržena dle zvyklostí, tj. s hydroizolací. Důvodem je podstata betonu, který není vo-

děodolný, nýbrž může být navržen jako vodonepropustný. Základová deska je betonována 

na podkladní beton třídy C16/20, vyztužena výztuží B500B a od podbetonávky oddělena 

dvěmi vrstvami PE folie. Ta se navrhuje kvůli snížení tření při hydrataci a smršťování betonu. 

Má tloušťku 300 mm a po stranách jsou do ní vetknuty obvodové stěny tloušťky 250 mm. Ze 

strany vstupu do objektu se nachází troje garážová vrata, nad kterými je spojitý průvlak. Ten 

je po stranách podepřen stěnami v nárožích a dvěma betonovými sloupy přibližně ve třeti-

nách rozpětí. 

K severovýchodnímu rohu garáže přiléhá opěrná stěna dlouhá 12 m. Tloušťka dříku je 

300 mm a její vyložení je 1 metr směrem do zeminy. 

3. Provádění 

Objekt garáže byl ve smyslu ČSN EN 201-1 zatříděn do následujícíh kategorií:  

Třída namáhání B2:při zvýšené zemní vlhkosti jsou přípustná vizuálně mokrá či vlhká místa 

na konstrukci. To splňuje kritéria dle návrhového principu C, kde se plní minimální normové 

požadavky pro omezení šířky trhlin a nezohledňují se kritéria vodonepropustnosti. Návrh 

konstrukcí byl proveden s přihlédnutím k těmto faktorům a projevil se ve složení betonové 
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směsi a množstvím a uspořádáním výztuže. Dalším důležitým faktorem je technologická ká-

zeň, což se týká především ukládání betonu do konstrukce z výšky menší než 1 m, při 

větších výškách nutno ukládat směs pomocí rukávu. Beton musí být řádně zhutněn, v druhé 

řadě je důraz kladen na ošetřování mladého betonu po betonáži ve smyslu zabránění 

nadměrnému vývinu hydratačního tepla nebo ochrany před povětrnostními vlivy – vysušo-

vání větrem či sluncem, mráz apod. Základová bude soustavně hydratována, nejlépe 

několikamilimetrovou hlainou vody na konsturkci, po dobu 7 dnů. Do betonové směsi bude 

použit vysokopecní cement typu CEM III (N) – 300 kg/m3. Vodní součinitel w < 0,5. Křivka 

zrnitosti bude obsahovat největší zrno 32 mm. Do pracovních spar bude osazen těsnící 

pásek KAB 125 nebo KAB 150 – viz technický list. Spojování těsnících pásů se provede spo-

jovacími pásy vyvinutými pro tyto účely nebo přeplátováním v délce 500 mm. Konstrukce 

garáže není pro svůj približně čtvercový tvar členěna dilatačními ani pracovními sparami a je 

řešena jako celek.  

Součástí výpočtu je návrh opěrné stěny, která zachycuje svah okolo garáže. Pro ni platí 

stejná kritéria jako pro návrh garáže. Tj. betonáž na podkladní beton třídy C16/20 tl. 100 mm, 

osazení těsnícího pásu KAB 150 do pracovní spáry, směs betonu stejná jako pro garáž. Ve 

stěně se navíc nachází trouby DN50 pro odvodnění, které se osadí nad těsnící pásek. Pro 

splnění estetických požadavků je kladen důraz na použití bednění s hladkým a čistým povr-

chem zbaveným nečistot. 
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4. Technický list KAB125/150 
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Cadkon RDC 
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MathCad 14 

Geo5 2018 

Microsoft Word 2013 

Microsoft Excel 2013 
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P3. Statický výpočet 


