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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá statickým návrhem vybraných částí nosné konstrukce 

víceúčelové budovy v Brně. Objekt je tvořen suterénem, třemi nadzemními podlažími, 

podkrovím a krovem. Nosnou konstrukci tvoří monolitické železobetonové stropní desky a 

v podkroví strop z vložek MIAKO. Svislé nosné prvky jsou zděné z cihel Porotherm. Sloup 

pod průvlakem v 1.NP je z prostého betonu a ztraceného bednění o pevnosti tlaku 30MPa. 

K posuzovaným prvkům je provedena výkresová dokumentace. 

 

Klíčová slova 

 

Průvlak, Sloup, železobeton, výztuž, nosná konstrukce, zatížení, statický výpočet, vnitřní síly. 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the static design of selectet part od the structure multy-

functional house in Brno. The building consist of o basement, three floors, attic and roof 

trusses. The supporting structure consists of a monolithic conrete slab and ceiling of the attic 

Miako. Vertical load-bearing elements are bulit form bricks Porotherm. Column under the 

girders in 1.NP is plain concrete. The elements under consideration is made drawings. 

 

Keywords 

 

Beams, columns, reinforced concrete, reinforcement, structure, loads, structural analysis, 

internal forces.  



Bibliografická citace VŠKP 

  

HURTA, Adam. Polyfunkční dům, Brno, Horova. Brno, 2013. 15s., 66 s. příl. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav betonových a zděných 

konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Božena Podroužková. 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Prohlášení: 

  

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité 

informační zdroje. 

  

  

  

V Brně dne 24.5.2013  

 

  

                                                               

……………………………………………………… 

                                                                        podpis autora 

                                                                         Adam Hurta  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování: 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval své vedoucí bakalářské práce Ing. Boženě Podroužkové 

za odborné vedení. 

  



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  

  

  

  

  

  

  

FAKULTA STAVEBNÍ  

ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ 
  
  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES 
  

  

A)TECHNICKÁ ZPRÁVA 

   

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   ADAM HURTA  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. BOŽENA PODROUŽKOVÁ 
SUPERVISOR 

 

BRNO 2013 

 



OBSAH 

 

1. Úvod …………………………………...……….……….……….……….……….……….10 

2. Popis objektu …………… …………….……….……….……….……….……….……….10 

 2.1 Základy …………………………..……….……….……….……….……….……….10 

 2.2 Svislé konstrukce  ………….……….……….……….……….……….……….10 

 2.3 Vodorovné konstrukce  ………….……….……….……….……….……….……….10 

 2.4 Střešní konstrukce ………….……….……….……….……….……….……….10 

 2.5 Schodiště ……………………………………………………………………………….11 

3. Materiály  …………………………………………….……….……….……….……….……….11 

4. Konstrukční řešení  …………………..……….……….……….……….……….……….11 

5. Metodika výpočtu vnitřních sil  ………….……….……….……….……….……….……….11 

6. Závěr  …………………………………………….……….……….……….……….……….12 

7. Seznam použitých zdrojů   ………….……….……….……….……….……….……….13 

8. Seznam použitých zkratek a symbolů ……….………….……….……….……….……….14 

9. Seznam příloh ………………………….……….………..……….……….……….……….15 

 



- 10 - 
 

1. ÚVOD 
 

Bakalářská práce řeší stávající stavbu polyfunkčního budovy v Brně. Předmětem bakalářské 

práce je návrh a statické posouzení vybraných částí železobetonové nosné konstrukce 

 

2. POPIS OBJEKTU 
 

Jedná se po objekt s jedním podzemním podlažím a čtyřmi nadzemními podlažími a 

sedlovou střechou. V 1.PP je garáž. V 1.NP se nachází obchod a ve zbývajících podlažích 

jsou bytové jednotky. 

 

2.1 ZÁKLADY 
 

Objekt bude založen na základové desce se základovými pásy pod nosnými stěnami. 

Dimenzování základové desky není předmětem této bakalářské práce. 

 

2.2 SVISLÉ KONSTRUKCE 
 

Svislé konstrukce tvoří stěny zděné z cihelných bloků Porotherm a vnitřní obdélníkové sloupy 

z prostého betonu a tvárnic. 

Obvodové svislé zdivo je navrženo z cihel Porotherm 44 P+D tloušťky 450mm na maltu MVC 

2,5. Vnitřní nosné zdivo je z cihle Porotherm 30 P+D tloušťky 300mm na maltu MVC 10. 

Zdivo příček je tvořeno příčkovkami Ytong P2-500 tloušťky 100 s 150 mm. Stěny mezi pokoji 

o šířce 250mm jsou z tvárnic Ytong P4-500 na maltu MVC 2,5. Zdivo bude omítnuto 

vápenocementovou omítkou tloušťkou 10mm u nosného zdiva a 5mm u nenosného. 

Vnitřní sloupy jsou z prostého betonu pevnosti C20/25 a obdélníkového tvaru 500x300mm. 

Vnější sloupy jsou z cihelného zdiva Porotherm 44 Profi na maltu MVC 10. 

 

2.3 VODOROVNÉ KONSTUKCE 
 

V 1 až 3.NP je strop řešen jako monolitická spojitá deska o tl. 210mm z betonu C20/25 

vyztužená betonářskou ocelí B420B. Pro přerušení tepelného mostu mezi balkónem a 

deskou D1 byl použit nosních Schöck Isokorb. 

Pro výpočet byla deska rozdělena na desku D1  a D2. Deska D1 byla dále rozčleněna na 4 

části, podle statického působení a velikosti zatížení. Geometrie desky byla přenesena a 

spočítána pomocí softwaru Scia Enginner 2012. 

Stropní konstrukce nad 4.NP je řešen ze systému POROTHERM tl.250mm, který se skládá 

ze stropních nosníků a vložek MIAKO. 

 

2.4 STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 
 

Střešní konstrukce je navržena jako sedlová a jednoplášťová. Nosnou konstrukci tvoří 

krokve. Na kontralatě se položí keramické pálené tašky. 
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2.5 SCHODIŠTĚ 
 

Schodiště je řešeno z monolitického železobetonu. Má dvě přímá ramena o šířce 1150mm a 

mezipodestu o šířce 1300mm. 

 

3. MATERIÁLY 
 

Pro návrh železobetonových prvků byl použit beton třídy C20/25 a betonářská ocel B420B 

 

Beton C20/25 

fck = 20MPa 

fcd = fck/γc = 20/1,5 = 13,33MPa 

fctm = 2,2MPa 

Ecm = 30GPa 

εcu3 = 3,5‰ 

 

Ocel B420B 

fyk= 420MPa 

fyd = fyk/γs = 420/1,15 = 365.22MPa 

Es = 200GPa 

εyd= fyd/Es = 365,22/200 = 1,83‰ 

 

4. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 
  

Deska D1 a D2 

Uvažovaná třída prostředí: XC1 

Konstrukční třída:4 

Navržené minimální krytí 25mm 

Nosná výztuž: ϕ6, ϕ10, ϕ12 

Rozdělovací výztuž: ϕ6 

 

Sloupy – vnitřní 

Uvažovaná třída: XC1 

Konstrukční třída: 4 

Navrženo minimální krytí: 25mm 

 

Průvlak 

Uvažovaná třída prostředí: XC1 

Konstrukční třída:4 

Navržené minimální krytí 25mm 

Nosná výztuž: ϕ14 

Třmínky: ϕ8 
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5. METODIKA VÝPOČTU VNITŘNÍCH SIL 
 

Pro určení vnitřních sil konstrukce byl použit software Scia Enginneer 2012. Konstrukce 

stropní desky byla modelována prostorově. Průvlak byl řešen spolu s vnitřními sloupy 

v rámové konstrukci, kde jsem si počítal sílu, která působí na daný prvek a tu převedl na 

spojité rovnoměrné zatížení a dál průvlak počítal jako spojitý nosník o 3 polích. Výslednice 

ve vnitřních podporách byly zároveň síly které působí na hlavu vnitřních sloupů. Vnější 

sloupy byly projektovány jako  jako rámová konstrukce, přebírající zatížení ze šířky 3m. 

 

6. ZÁVĚR 
 

V bakalářské práci jsem pomocí podkladů vypracoval konstrukční řešení zadaných prvků 

nosné konstrukce. Dimenzována byla deska na 1.NP, všechny vnitřní a vnější sloupy. Navíc 

průvlak nad vnitřními sloupy v 1.NP. K počítaným prvkům byla vypracována výkresová 

dokumentace. 
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8. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
 

B420B  betonářská výztuž s mezí kluzu 420 MPa 

C20/25 beton c válcovou pevností v tlaku 20 MPa a krychelnou 25MPa 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

Es  modul pružnosti betonářské výztuže 

fcd  nývrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fcd  charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctm  střední hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fyd  návrhová hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

fck  charakteristická hodnota meze kluzu betonářské výztuže 

MVC  vápenocementová malta 

εcu3  mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku 

εyd  návrhová hodnota mezního přetvoření betonářské oceli 

ϕ  průměr betonářské výztuže 
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