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Tématem diplomové práce je návrh a výpočet novostavby pětipodlažního 

polyfunkčního domu. Objekt se skládá z bytových jednotek, které jsou umístěny 

v podlažích 3NP – 1PP, zbylé podzemní podlaží slouží k parkování osobních 

automobilů a ve druhé části se nachází prostory k pronájmu určené 

k podnikatelskému záměru. Každá ze dvou bytových jednotek umístěných na 

jednom podlaží disponuje balkónem. Polyfunkční dům se skládá ze dvou podzemní 

pater, které jsou navrženy celé jako železobetonové konstrukce a dále pak tří 

nadzemní podlaží z keramického zdiva. Objekt je zastřešen plochou nepochozí 

střechou, na které se nachází jednotka vzduchotechniky pro celý komplex. V rámci 

diplomové práce byly provedeny posudky vybraných nosných konstrukcí dílčích 

podlaží.  

Hlavní vodorovná nosná konstrukce celého domu je tvořena tuhými stropy včetně 

podlaží na rozhraní třetího nadzemního podlaží a střechy. Nadzemní podlaží jsou 

realizovány z předem předpjatých stropních nosníků Spiroll, které jsou uloženy na 

ztužujících věncích. Zatímco podzemní podlaží budou realizovány jako monolitické 

konstrukce z železového betonu. 

Svislou nosnou konstrukci pak tvoří zděné děrované cihelné bloky v úrovní podlaží 

1NP včetně až 3NP. Zbylé podzemní stěny jsou z železobetonového monolitu.  

Základové konstrukce jsou tvořeny z monolitického betonové desky bílé vany včetně 

návaznosti a posudku stěn bílé vany.  

 

Polyfunkční dům, bílá vana, stěny bílé vany, železobetonový strop, železobetonové 

stěny bílé vany, keramické zdivo, ocelové prvky, stropní železobetonové desky, 

předpjaté stropní panely Spiroll, železobetonový ztužující věnec, krátká konzola, 

filigránový strop, balkónová deska, předpjatý průvlak, železobetonové schodiště, 

výtahová železobetonová šachta, SCIA Engineer 20.0 

 



The subject of this master’s thesis is the design and calculation of a five-floor 

multifunctional building. The building consists of flats located in floors -1 to 3, the 

remaining underground floors serving as a car park and the second part of the 

building contains spaces designated for business purposes. Each of the two flats 

located on each floor features a balcony. The multifunctional building contains two 

underground floors which are designed entirely as reinforced concrete structures 

and three aboveground floors designed as ceramic brickwork structure. The roof of 

the building is flat, not designed for walking and featuring an air conditioning unit 

for the entire building. A review of selected loadbearing structures of component 

floors was performed as a part of this thesis. The main load-bearing horizontal is 

composed of stiff ceilings, including the bordering ceiling of the third floor and the 

roof. Above-ground floors are to be constructed of pre-stretched ceiling girders 

Spiroll which are set onto reinforcing wreaths. Underground floors are to be 

constructed as a monolithic structure made of ferroconcrete. The vertical structure 

is constructed of perforated brick blocks for above-ground floors comprising floors 

1-3, remaining underground walls are constructed of monolithic ferroconcrete. 

Foundation constructions are made of monolithic concrete white tub including 

confluence and review of the tub. 

 

Multifunctional building, white tub, walls of white tub, ferroconcrete ceiling, 

ferroconcrete walls of white tub, ceramic brickwork, steel elements, ferroconcrete 

ceiling plates, pre-stretched ceiling girders Spiroll, ferroconcrete reinforcing 

wreaths, short console, filigree ceiling, balcony plate, prestretched girder, 

ferroconcrete stairway, ferroconcrete elevator shaft, SCIA Engineer 20.0. 
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1 Úvod 

Cílem diplomové práce je návrh a posudek vybraných nosných konstrukcí 

pětipodlažního polyfunkčního domu. Jedná se o novostavbu s bytovými jednotkami, 

prostoru k pronájmu a parkovací stání ve vnitřních garážích i vně. Budova je 

navržena jako pětipodlažní, kde tři nadzemní podlaží jsou zděné z keramických 

tvárnic, dále pak podzemí podlaží jsou provedena z železobetonu. Střešní 

konstrukce bude realizována z předem předpjatých stropních panelů Spiroll 

s nepochozí střechou, a to v provedení plochá střecha. Vodorovné nosné konstrukce 

jsou rozděleny dle podlaží to následovně: tři nadzemní podlaží z celkových pěti 

budou provedeny z předem předpjatých stropních panelů Spiroll a zbylé dvě 

podzemní podlaží jsou navrženy jako stavba z monolitické železobetonové 

konstrukce. Svislé nosné konstrukce budou provedeny z keramických tvárnic 

na rozhraní podlaží 3NP-1NP. Základové konstrukce budou vyhotoveny 

z železobetonové desky ve vodě nepropustném provedení bílá vana včetně 

navazujících stěn na bílou vanu. 

 

Půdorysným průmětem objekt připomíná písmo „L“ s rozměry nosných 

konstrukcí k vnějším povrchům s maximálními rozměry 33,1 m délky a 20,1 m šířky. 

Konstrukční výška dílčích podlaží je 3,65 m s půdorysnou plochou 302 m2 pro 

veškerá podlaží vyjma 2PP, které je tvořeno plochou 490 m2. Maximální celková 

výška objektu je 18.53 m. 

 

V rámci diplomové práce byly posouzeny následující konstrukce napříč 

podlažím polyfunkčního domu: 

Předem předpjaté stropní panely Spiroll, ocelové prvky, zdivo ze zděných prvků, 

železobetonový ztužující věnec, vyztužená krátká konzola, železobetonová deska na 

rozhraní obytných podlaží, předpjatý stropní průvlak nad deskou 2PP, stěny a deska 

bílé vany, výtahová šachta a železobetonové schodiště. 

 

Diplomová práce je členěna do dílčích části, které obsahují zásady ke zpracování 

dle přiloženého zadání diplomové práce. Dokument vypracované práce obsahuje 
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hlavní textovou část diplomové práce, příloha č. 1 obsahuje použité podklady 

(technické listy použitých výrobků, výkresy stavební části), příloha č. 2 obsahuje 

výkresy tvaru a výztuže, příloha č. 3 obsahuje statické výpočty posuzovaných částí 

konstrukce a příloha č.4 se zaobírá zpracováním stavebního postupu. 
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1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Tématem diplomové práce je novostavba polyfunkčního domu se třemi 

nadzemními patry a dvěma podzemními. Celkově pětipodlažní objekt půdorysným 

průmětem připomíná písmo „L“ s rozměry nosných konstrukcí k vnějším povrchům 

s maximálními rozměry 33,1 m délky a 20,1 m šířky. Konstrukční výška dílčích podlaží 

je 3,65 m s půdorysnou plochou 302 m2 pro veškerá podlaží vyjma 2PP, které je 

tvořeno plochou 490 m2. Suterénní části (1PP a 2PP) jsou řešeny z železobetonu 

vyjma vnitřních příček, které jsou z keramických tvarovek. Celý podzemní komplex 

je řešen jako bílá vana. Rozhraní podlaží 3NP až 1NP budou realizovány 

z keramických tvarovek společnosti HELUZ. Dispozičně slouží všechna podlaží 

k obytným účelům (bytové jednotky). Výjimku tvoří druhé podzemní podlaží, které 

slouží k parkování osobních automobilů a ke kancelářským účelům. 

O tuhost celého objektu se starají železobetonové vnitřní stěny, ztužující 

šachta a tuhé stropní desky a panely. Vodorovná konstrukce bude provedena 

z předem předpjatých stropních panelů SPIROLL, které tvoří strop u nadzemních 

podlažích. Zbylá dvě podlaží jsou pak navržena jako železobetonová. Tloušťka 

vodorovných konstrukcí je jednotná, a to 250 mm, vyjma železobetonové desky pod 

vnějším parkovištěm. 

1.2 Architektonicko stavební řešení 

Objekt je novostavbou s bytovými jednotkami, kancelářskými prostory a vnějším i 

vnitřním parkovacím stáním. Konstrukční výška je 3,65 m se světlou výškou 2,85 m. 

Hlavní vstup do objektu je ze severní strany budovy, kde jsou i umístěna vnější 

parkovací stání. Dále je možný vstup z garáží uvnitř 2PP a do prostor kanceláří 

z východní a jižní strany. 
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2 STATICKÝ VÝPOČET A ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ 

2.1.1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ  

Ve statickém výpočtu bylo stálé zatížení uvažováno těmito charakteristickými 

hodnotami: 

- Skladba střechy: 1,87 kNm-2  

- Zatížení na podlaží od podlah: 2,4 kNm-2  

- Skladba balkónů: 2,4 kNm-2  

- Skladba terasy: 1,13 kNm-2  

 

Ve statickém výpočtu byla proměnná zatížení uvažována těmito charakteristickými 

hodnotami: 

- Obytné plochy: 1,5 kNm-2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1 - Stropy) 

- Obytné plochy: 3,0 kNm-2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1 - Schodiště) 

- Obytné plochy: 3,0 kNm-2 (kategorie A dle ČSN EN 1991-1-1 - Balkóny) 

- Kancelářské plochy: 2,5 kNm-2 (kategorie B dle ČSN EN 1991-1-1) 

- Dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla o tíze ≤ 30 kN plochy: 2,5 kNm-

2 (kategorie F dle ČSN EN 1991-1-1) 

- Dopravní a parkovací plochy pro středně těžká vozidla o tíze 30 <60 kN 

plochy: 5,0 kNm-2 (kategorie G dle ČSN EN 1991-1-1) 

- Nepřípustné střechy: 0,75 kNm-2 (kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná zatížení příčkami uvažována těmito 

charakteristickými hodnotami: 

- Zděné příčky tl. 140 mm – liniové zatížení: 4,68 kNm-1 (Dle technické 

specifikace výrobku) 

- Zděné příčky tl. 140 mm – plošné zatížení: 1,56 kNm-2 (Dle technické 

specifikace výrobku) 

Ve statickém výpočtu byla proměnná zatížení od větru uvažována těmito 

charakteristickými hodnotami: 

- Maximální dynamický tlak: 0,83 kNm-2 (II. větrná oblast, kategorie terénu III., 

bez součinitele vnitřního a vnějšího tlaku) 
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Ve statickém výpočtu byla proměnná zatížení od sněhu uvažována těmito 

charakteristickými hodnotami: 

- Sníh: 0,80 kNm-2 (na balkóny a terasu) 

- Sníh: 0,80 kNm-2 -1,6 kNm-2 (Návěje na ploché střeše viz statický výpočet) 
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2.1.2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

2.1.2.1 Základy 

Objekt bude založen na základové desce o tloušťce 500 mm v části 

parkovacích stání a 350 mm v místě prostoru k pronájmu. 

Základová deska je z betonu třídy C 30/37 s krytím 50 mm třída prostředí XD3 

(Garáže) a výztuže B500B. 

Bílá vana je navržena na třídu namáhání 2 – Pro zemní vlhkost a nevzdutou 

prosakující vodu. Třída užívání je uvažována jako A. 

Základní použitá výztuž proti vzniku trhlin od ohybu a vzniku trhlin v bílé vaně 

byla stanovena na Ф14/150, v místech s většími požadavky na vyztužení je deska 

vyztužena pruty větší dimenze (viz výkres výztuže a statický výpočet). Výztuže na 

styku se stěnami jsou vytaženy do okolních stěn. 

Okraje stěn jsou lemovány lemovací výztuží a ze základové desky je výztuž 

zavedena do železobetonových stěn.  

Pod základovou desku je podkladní beton tloušťky 100 mm z betonu třídy C 

12/15. Základová deska bude uložena na dvou vrstvách polyethylenové fólie (PE) a 

bude obklopena geotextílií z obou stran, tato skladba zajišťuje tření mezi oběma 

povrchy a tvoří tzv kluznou vrstvu. 

V pracovních spárách mezi základovou deskou a obvodovými stěnami je 

vložen pásek KB 167 / 150 pro dokonalé utěsnění pracovních spár.  

 
Obrázek 1 Schématické provedení bílé vany 
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Obrázek 2 Půdorysný rozměr základové desky 

 

 
Obrázek 3 Řez změnou tloušťky základové desky 

 

2.1.2.2 Svislé konstrukce 

Objekt lze rozdělit do dvou skupin z hlediska použitého materiálu na svislé 

nosné konstrukce. 

 

Nosné konstrukce 

Železobetonové konstrukce 

V první skupině se nachází železobetonové stěny podzemních podlaží, které 

tvoří spolu se základovou deskou bílou vanu konstrukce. 

Tyto nosné prvky jsou převážně v tloušťce 300 mm, výjimku tvoří posuzovaná stěna 

2PP, na kterou je vyvíjeno největší zatížení. Tato stěna je v tloušťce 500 mm. Do této 

části se dále řadí ještě vnitřní ztužující stěny v nadzemních podlažích, výtahová 

šachta z prefabrikátu. 

Prvky na kontaktu se zeminou jsou tvořeny z betonu třídy C 30/37 s třídou 

prostředí XC4 a krytím 40 mm. V rámci diplomové práce je řešení konstrukce 
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železobetonové stěny 2PP s tloušťkou 500 mm, tento prvek je vyztužen primárně 

výztuží B500B průměru 20 mm po 150 mm a náhradní volbu výztuže tvoří pruty 

průměru 25 mm po 150 mm v místech s větším namáháním. 

Stěny výtahové šachty nad úrovní základové desky jsou tvořeny z prefabrikovaných 

dílců v tloušťce 180 mm z betonu třídy C25/30 s krytím 20 mm a třídou prostředí 

XC1. Výtahová šachta bude vyztužena kari sítí s průměrem výztuže Ф8 mm a oky 

150/150 nebo pak jednotlivými pruty s touto předepsanou vzdáleností. 

 

Zděné konstrukce 

Svislé nosné konstrukce nadzemních podlaží jsou navrženy z keramických 

tvarovek HELUZ. Obvodové zdivo je uvažováno z tvarovek v tloušťce 300 mm HELUZ 

P15 30 broušená P+D na tenkovrstvou maltu HELUZ s pevností M10.[12] Vnitřní 

nosné zdivo je navrženo z hlediska akustických požadavků z tvarovek HELUZ AKU 25 

MK P15 P+D na tenkovrstvou maltu HELUZ pevnosti M10. [12] 

Nenosné konstrukce 

 Zděné nenosné konstrukce vnitřních příček jsou navrženy z keramických 

tvarovek HELUZ 14 broušená na polyuretanovou pěnu (PU) v tloušťce 140 mm. [12] 

 

2.1.2.3 Vodorovné nosné konstrukce 

Monolitické železobetonové konstrukce 

 Stropní desky na rozhraní podlaží 2PP až 1PP jsou navrženy ze železobetonu 

v tloušťce 250 mm z betonu třídy C 25/30 třídy prostředí XC1 a výztuže B500B. 

Základní síť pro výztuž je Ф10/150 mm s lokální výměnou profilu na Ф14/150 mm. 

Viz výkres výztuže stropní desky. Polohu výztuže zajišťují distanční prvky. Minimální 

krytí výztuže je 25 mm. Volné okraje desky jsou lemovány lemovací výztuží. Výztuž 

ve směru osy x je blíže ke spodnímu povrchu. Stropní deska nad 2PP v místě garáží 

je navržena v tloušťce 300 mm.  

 

Prefabrikované železobetonové konstrukce 

 Mezipodesty schodiště (součást prefabrikované konstrukce schodiště) jsou 

navrženy z betonu třídy C25/30 XC1 s minimálním krytím výztuže 25 mm. Základní 



19 

 

síť pro výztuže je navržena Ф10/150 mm u obou povrchů. Okraje desky jsou 

lemovány lemovací výztuží. Polohu výztuže zajišťují distanční prvky. 

U nadzemních podlaží jsou navrženy stropní prefabrikované předpjaté 

stropní panely SPIROLL [11] v tloušťce 250 mm. Panely byly uvažovány jako prosté 

nosníky. Byla stanovena maximální požadovaná únosnost a ty byly následně 

srovnány s podklady dle [11]. Požadovaná únosnost konkrétních panelů je uvedena 

ve statickém výpočtu. Stropní konstrukce nad 3PP je navržena z předpjatých panelů 

délky 7,8 m s označením PPD254 se čtyřmi lany u spodního povrchu Ф12,5 mm. 

Stropní konstrukce nad 1NP a 2NP je navržena v totožné délce z panelu PPD 256 se 

šesti lany u spodního povrchu Ф12,5 mm. 

 

Systémové nadokenní překlady 

 Nadokenní překlady jsou navrženy ze systémových nosných překladů 

výrobce HELUZ s označením HELUZ 23,8.[12] Minimální uložení viz technický list 

výrobce v závislosti na světlosti konkrétního otvoru. Počet překladů nad otvory je 

stanoven na 4 ks s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu v tloušťce 20 mm. 

 

Balkónové desky 

 Konstrukce balkónů je realizována z filigránových stropních desek 

společnosti Prefa v tloušťce 70 mm s nadbetonávkou 130 mm. Konstrukce balkónu 

je kotvena přes izolační nosníky HIT-SP MVX společnosti HALFEN viz statický výpočet. 

 

Ztužující ŽB věnce 

Konstrukce věnce je navržena z betonu třídy C 25/30 XC1 s krytím hlavní 

výztuže 35 mm. Věnec je navržen jako prvek namáhaný tahem od větru. 

 

Předpjatý průvlak 

 Součástí desky nad 2PP v místě parkovacích stání je navržen předpjatý 

průvlak, který je součástí stropní desky ve tvaru písmene T. Průvlak je navržen ze 

dvou předpínacích kabelů se 16 lany z předpínací výztuže Y1860-S7-15,7. 
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2.1.2.4 Schodiště 

Konstrukce schodiště je navrženo jako prefabrikované skládající se ze dvou 

pravotočivých ramen a dvou mezipodest. Schodiště je navrženo z betonu C 25/30 

třídy prostředí XC1s minimálním krytím výztuže 20 mm. Ramena jsou navržena 

v tloušťce 160 mm Ve všech ramenech je navržena nosná výztuž B500B Ф10/150 

mm rozdělovací výztuž je navržena Ф10/150 mm. Zásady provádění dle zásad 

výroben dílen. 

 

2.2 POPIS KONSTRUKCÍ 

2.2.1 ZÁKLADOVÉ POMĚRY 

2.2.1.1 Základové poměry 

V rámci výpočtu kontaktního napětí na základovou desku a celkového 

působení konstrukce na podloží bylo uvažováno s řešičem Soilin (Součástí SW Scia 

Engineer), kde byl zadán vrt s následujícími charakteristiky zeminy: 

Fyzikálně mechanické veličiny: 

 

Zemina: Hlína písčitá F3 MS 

Konzistence pevná 

γ=18 kN/m3    γ sat=21 kN/m3 

Φef=26,5°    cef= 18kPa 

Edef=10,5 MPa    ν=0,35 

 

2.2.2 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 

2.2.2.1 Základy 

Objekt bude založen plošně na monolitické základové desce a bude součástí 

tzv. bílé vany. Jedná se konstrukci, která zamezuje propustnosti vody betonem. Pod 

základovou desku je podkladní beton tloušťky 100 mm z betonu třídy C 12/15. 

Základová deska bude uložena na kluzné vrstvě skládající se ze 2 vrstev geotextílie 

a uvnitř pak dvě polyetylenové fólie. (PE) 
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V pracovních spárách mezi základovou deskou a obvodovými stěnami je 

vložen pásek KB 167 / 150 pro dokonalé utěsnění pracovních spár.  

2.2.3 STROPNÍ PANELY SPIROLL 

Panely jsou navrženy jako prefabrikované předpjaté nosníky, které jsou 

uloženy kolmo na delší rozměr. V místech prostupů vzduchotechniky byla 

provedena ocelová výměna od společnosti PEIKKO produkt PETRA Strong. 

V místě kontaktu panelů s výtahovou šachtou ve 3NP je navržena ocelová 

výměna z profilu HEB 160, která je umístěna na železobetonových stěnách. 

 

V podlažích 2NP a 1NP jsou stropní panely uloženy na krátké konzole, která je 

součástí ztužující konstrukce viz obrázek 5. 

  

Obrázek 4 Ocelová výměna Spiroll panelů 

Obrázek 5 Uložení stropních panelů Spiroll 
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2.2.4 Prefabrikované schodiště 

Schodiště bude vyrobeno ze 3 Prefa dílců. První díl se skládá z nástupního 

ramene a mezipodesty, která bude pomocí isoboxů Sinton X1 ukotvena do zdi viz 

následující obrázek. 

2.2.5 Balkónová deska 

Balkónová deska je navržena z filigránové desky společnosti Prefa s výškou 70 

mm a následnou dobetonávkou 130 mm betonu in-situ. Deska bude vyztužena 

základní sítí Ф10/150 mm s výměnou prutů Ф14/150 mm u horního povrchu 

napojení na deskovou konstrukci. Výpočet iso nosníků viz statický výpočet. 

Balkón bude pomocí iso nosníků, k eliminaci tepelného mostu, připevněn a 

zakotven do desky či panelu v konkrétním podlaží. 

V místě železobetonových stropních desek bude výztuž přetažena do desky a 

zakotvena na potřebnou kotevní délku. 

 U nadzemních podlaží dva a tři bude ve stropním panelu provedena drážka 

v místě dutin, kde bude výztuž zalita betonem. 

Obrázek 6 Schéma uložení schodiště do isoboxů a řez 

Obrázek 7 Schématické uložení balónové desky přes iso nosník 

Obrázek 8 Balkónová deska 



23 

 

2.3 SPECIFIKACE MATERIÁLU 

2.3.1 BETONOVÉ KONSTRUKCE 

2.3.1.1 Specifikace betonu 

Monolitické konstrukce 

Základová deska:   C 30/37 – XD3 (CZ, F.1) – Dmax 16 F3 

Stěna suterénu:   C 30/37 – XC4 (CZ, F.1) – Dmax 16 F3 

Stropní deska nad 2PP:  C 30/37 – XC4 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4 

Předpjatý průvlak:   C 30/37 – XC4 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4 

Podkladní beton:   C 12/15 – X0 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4 

Ostatní konstrukce:   C25/30 – XC1 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4 

Prefabrikované konstrukce 

Stropní panely Spiroll:  C 45/55 – XC1 

Zálivkový beton:   C 25/30 – XC1 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4 [11] 

Schodiště:    C 25/30 – XC1 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4  

Výtahová šachta:   C 25/30 – XC1 (CZ, F.1) – Dmax 22 S4  

 

2.3.1.2 Specifikace výztuže do betonu  

Železobetonové konstrukce budou vyztuženy žebírkovou výztuží B500B.  

 

2.3.1.3 Stykování výztuže  

Výztuž železobetonových konstrukcí bude stykována přesahem dle platné 

normy. 
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2.3.2 ZDĚNÉ KONSTRUKCE  

2.3.2.1 Specifikace materiálu 

Jednovrstvá nosná obvodová stěna tl. 300 mm [12] 

• pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 

• skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 

• pevnost tvarovek P15 min 15 MPa v tlaku 

• malta pro tenké spáry (T) pevnosti M10 (min 10,0 MPa v tlaku) nanesena 

celoplošně 

• charakteristická pevnost zdiva minimálně fk = 5,1 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 

• požární odolnost REI 180 DP1 

 

Jednovrstvá nosná vnitřní aku stěna tl. 250 mm [12] 

• pálené keramické tvarovky kategorie I dle ČSN EN 771-1 

• skupina zdících prvků 2 dle ČSN EN 1996-1-1 

• pevnost tvarovek P15 min 15 MPa v tlaku 

• malta pro tenké spáry (T) pevnosti M10 (min 10,0 MPa v tlaku) nanesena 

celoplošně 

• charakteristická pevnost zdiva minimálně fk = 5,3 MPa dle ČSN EN 1996-1-1 

• požární odolnost REI 180 DP1 

 

2.3.3 OCELOVÁ KONSTRUKCE  

V objektu jsou navrženy a posouzeny sloupky k vynesení účinků na nadokenní věnec 

ve 3NP (viz statický výpočet) a ocelová výměna navržena z profilu HEB. 

Ocel konstrukční  S235 

 

2.3.4 OSTATNÍ KONSTRUKCE  

Balkónové izolační nosníky  HALFEN HIT-SP MVX 

Prvky pro uložení schodiště  ISOBOXY SINTON X 
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2.4 STATICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUCE 

Kombinace dle 6.10.EN-MSÚ (STR/GEO) Soubor B. 

Předpjaté panely Spiroll  

 Stropní panely Spiroll byly řešeny jako prostě podepřené nosníky v programu 

SCIA Engineer 20.0 a zatíženy pomocí zatěžovacího panelu, na který bylo aplikováno 

příslušné zatížení. Výsledky porovnány s ručním výpočtem. 

 Zatěžovací stavy na panely nad 3NP ze stálých složek: vlastní tíha, tíha střešní 

konstrukce, tíha vzduchotechniky. Z užitných zatížení pak sníh.  

Zatěžovací stavy na panely nad 2NP ze stálých složek: vlastní tíha, tíha 

podlahy. Z proměnných pak proměnné kategorie A – stropy, sníh na terasu a zatížení 

příčkami. 

Železobetonová stropní deska 

 Model stropní desky byl vytvořen jako 3D konstrukce obecná v XYZ z důvodu 

posudku spodní stavby jako celku (železobetonová konstrukce). Jedná se o desku 

vetknutou do železobetonových stěn. Celý model je tvořen dvěma patry 

železobetonových stěn a třemi deskami (základová a dvě stropní desky) s hustotou 

sítě 0,25.  

Zatěžovací stavy na desku ze stálých: vlastní tíha, tíha skladby podlahy a 

zatížení od schodiště (stálé). Užitné zatížení: zatížení od schodiště (proměnné), 

zatížení příčkami a proměnné zatížení kategorie A (stropy) 

Železobetonová základová deska – Bílá vana 

 Model základové desky byl vytvořen jako 3D konstrukce obecná v XYZ 

z důvodu posudku spodní stavby jako celku (železobetonová konstrukce). Základová 

deska je podepřena plošnou podporou v interakci s podložím typu SOILIN, kde je 

přiřazen příslušný vrt s hodnotami dle parametru zeminy F3 – MS. Celý model je 

tvořen dvěma patry železobetonových stěn a třemi deskami (základová a dvě stropní 

desky) s hustotou sítě 0,25.  

Zatěžovací stavy na desku ze stálých: vlastní tíha, tíha skladby podlahy a 

zatížení od schodiště (stálé). Užitné zatížení: zatížení od schodiště (proměnné), 

zatížení příčkami a proměnné zatížení kategorie B (kanceláře) a proměnné zatížení 

kategorie F (parkovací stání).  
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Železobetonová stěna – Stěna bílé vany 

 Model stěny byl vytvořen jako 3D konstrukce obecná v XYZ z důvodu 

posudku spodní stavby jako celku (železobetonová konstrukce). Stěna vetknuta do 

základové desky a spojena se stropní deskou. Celý model je tvořen dvěma patry 

železobetonových stěn a třemi deskami (základová a dvě stropní desky) s hustotou 

sítě 0,25.  

Zatěžovací stavy na stěnu ze stálých: vlastní tíha, tíha stropní desky, tíha 

zeminy. Užitné zatížení: proměnné zatížení kategorie G (parkovací stání venkovní) 

Prefabrikovaná konstrukce schodiště – ramena a mezipodesta 

 Model řešen samostatně jako 3D model obecný XYZ, kde konstrukci tvoří 

soustava šikmých nosníků. Podpory schodiště jsou volné v pootočení a tuhé ve 

směru osy z. 

Zatěžovací stavy na desku ze stálých: vlastní tíha, tíha stupňů, tíha nášlapné 

vrstvy. Užitné zatížení: zatížení kategorie A (schodiště) 

Prefabrikovaná konstrukce výtahové šachty 

 Šachta je řešena jako 2D konstrukce prvku zatíženým normálovou silou a 

ohybovým momentem. Výtahová šachta byla modelována jako součástí modelu pro 

výpočet napětí na desce v šachtě a dále jako samostatný stěnový model obecný XYZ 

pro stanovení vnitřních sil. 

Zděné konstrukce 

Zděné konstrukce jsou posuzovány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. 

Statické schéma svislých konstrukci předpokládá přenesení všech vodorovných sil 

do tuhé stropní konstrukce a do ztužujících stěn. V obvodových stěnách byl moment 

od větru uvažován jako na prostém nosníku.  

Při výpočtu momentů od stropních konstrukcí bylo uvažováno s kloubovým 

spojením stropů a stěn, moment od stropní konstrukce je vypočten na základě 

excentricity zatížení na stěnu. Moment od excentricity zatížení se mění po výšce dle 

trojúhelníkového obrazce – v patě je nulová hodnota momentu. Zděné konstrukce 

byly počítány jako prutový tlačený a ohýbaný prvek. Ve zhlaví a v patě stěny je 

uvažován kloub. 



27 

 

Zatěžovací stavy na stěnu ze stálých: vlastní tíha, tíha od horní konstrukce 

stálá (stropy, balkóny, podlahy, věnce, atika apod.). Užitné zatížení: vítr, proměnné 

od horní konstrukce (sníh, proměnné na desky). 

Balkónová deska 

 Řešení balkónové desky je uvažována jako vyložená konzola. U podzemního 

podlaží 1PP je balkónová deska součástí kompletního modelu. 

 

3 Závěr 

V rámci diplomové práce jsem měl možnost vyzkoušet si vypracování 

posudku na vybraných konstrukcích polyfunkčního domu. Z hlediska variability se 

mi naskytla příležitost posoudit konstrukce z pohledu odlišných materiálů a 

statického působení.  

Pro výpočet vnitřních sil jsem využil software Scia Engineer 20.0, ve kterém 

jsem nově objevil možnost zobrazení potřebného množství výztuže na základě 

vypočtených vnitřních sil včetně posudku uživatelsky zadané výztuže na základě 

šablony.  

V programu Scia jsem využil modelování jak ve 2D prostředí pro stropní 

panely Spiroll nebo pak pro zjednodušený výpočet výztuže věnce. Tak hlavně pak 3D 

prostředí, kdy jsem modeloval podzemní podlaží jako celek společně i okolním 

terénem a sledoval vzájemnou interakci mezi prvky, které jsem pak posoudil nejen 

v programech, ale i pomocí ručních výpočtů. 

Objevil jsem nové programy k rychlému předběžnému posudku vybraných 

prvků jako FIN, HIT sloužící k návrhu iso nosníků a nově pak software IDEA StatiCA 

20.1, který jsem využil pro posudek předpjatého stropního průvlaku. 

Diplomová práce pro mě byla velkým přínosem z hlediska zdokonalení se ve 

výpočetních programech a v možnosti posoudit objekt takového charakteru. Dále 

pak bylo velice přínosné seznámit se s novým sortimentem, který lze při realizaci 

stavebních záměrů využít. 

Výsledkem diplomové práce je statický výpočet P3, výkresová dokumentace 

P2 a pracovní postup P4. 

  



28 

 

4 Seznam použitých zdrojů 

Podkladem pro vypracování diplomové práce byly: 

[1] ČSN EN 1990   Eurokód 0 – Zásady navrhování konstrukcí 

[2] ČSN EN 1991   Eurokód 1 – Zatížení konstrukcí Část 1-1 až 1-4 

[3] ČSN EN 1992   Eurokód 2 – Navrhování betonových konstrukcí 

[4] ČSN EN 1996   Eurokód 6 – Navrhování zděných konstrukcí 

[5] ČSN EN 1997   Eurokód 7 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

[6] ČSN 731201:2010  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

[7] ČSN 73100:1988   Základová půda pod plošnými základy  

[8] „Navrhování základových a pažících konstrukcí, příručka k ČSN EN 1997“, doc. Ing. 

Jan Masopust, CSc., vydáno v roce 2012 

[9] Navrhování zděných konstrukcí a příručka k ČSN EN 1996-1-1, Pavel Košatka, Iva 

Broukalová 

 

[10] Architektonicko-stavební část projektu pro stavební povolení 

[11] Podklady pro navrhování předpjatých panelů SPIROLL – Prefa Brno, a.s. 

[12] Technický list výrobků společnosti HELUZ 

[13] Mechanika zemin, Weiglová Kamila, CERM 2007 

[14] Použitý software – viz statický výpočet 

5 Použitý software 

AutoCAD 2020 

SCIA Engineer 20.0 

Microsoft excel 

Microsoft word 

HIT 9.40 

FIN 2020 

IDEA StatiCA 20.1 

Archicad 
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Seznam webových stránek, ze kterých byly čerpány informace 

www.prefa.cz 

www.heluz.cz 

www.rigips.cz 

www.best.info 

www.dek.cz 

www.lite-smesi.cz 

https://clima-maps.info/snehovamapa/ 

www.baumitlife.com 

www.lindab.com 

https://www.peikko.cz/vyrobky/vyrobek/petra/technical-information/  

https://www.betontks.cz/sites/default/files/2014-6-68_0.pdf 

https://jpcz.cz/produkty/odhlucneni/odhlucneni-schodist-sinton 

http://www.vsl.cz/dodatecne-predpinani/ 

6 Seznam příloh 

 

Příloha č. 1 – Použité podklady 

. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ 

. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ VÝKRESOVÁ ČÁST: 

.01 PŮDORYS ZÁKLADŮ 

.02 PŮDORYS 2PP 

.03 PŮDORYS 1PP 

.04 PŮDORYS 1NP 

.05 PŮDORYS 2NP 

.06 PŮDORYS 3NP 

.07 ŘEZ A-A' 

.08 ŘEZ B-B' 
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Složka č. 2 – Výkresy tvaru a výztuže 

.01 VÝKRES TVARŮ ZÁKLADOVÁ DESKA A STROP NAD 2PP 

.02 VÝKRES TVARŮ STROP NAD 1PP 

.03 VÝKRES TVARŮ STĚN 1 NP 

.04 KLADECÍ PLÁN STROP NAD 1NP 

.05 VÝKRES VÝZTUŽE ZÁKLADOVÁ DESKA 

.06 VÝKRES VÝZTUŽE STROP NAD 1PP 

.07 VÝKRES VÝZTUŽE VĚNEC 1 NP 

.08 VÝKRES VÝZTUŽE PŘEDPJATÝ PRŮVLAK 

.09 SCHÉMA VÝZTUŽE VYZTUŽENÍ SCHODIŠTĚ 

   

 

Složka č. 3 – Statický výpočet 

.01 ZATÍŽENÍ 

.02 TŘETÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

.03 DRUHÉ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 

.04 PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ 
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