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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá založením železobetonové monolitické skeletové budovy a 

provedením předběžných návrhů konstrukcí horní stavby. Výpočet vnitřních sil byl proveden 

v programu Scia Engineer, ve kterém byla konstrukce spodní stavby vymodelována jako 3D 

model. Základová konstrukce je navržena jako bílá vana, kterou tvoří pilotami podepřená 

základová deska s žebry. 
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Abstract 

Master´s thesis describes foundation of reinforced concrete framed building and preliminary 

design of upper construction. Calculation of internal forces was performed by computer 

program SCIA Engineer like 3D model. This substructure is designed as water resistant 

construction that is supported by deep foundations. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá založením železobetonové monolitické skeletové konstrukce. 

Součástí práce je i architektonická studie administrativní budovy a podzemních garáží, která 

je uvedena v příloze B1. Horní část stavby je posouzena pomocí předběžných návrhů stropů a 

sloupů. Výpočet vnitřních sil je proveden v programu Scia Engineer. Stropní konstrukce jsou 

posouzeny na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti. Pro přenos vodorovných 

účinků od zatížení jsou navrženy ztužující jádra. Zatížení od horní stavby je do spodní stavby 

přeneseno reakcemi. Pomocí programu Scia Engineer byl vytvořen 3D model spodní stavby 

konstrukce, který má dvě podzemní podlaží o konstrukční výšce 2,9m. Zatížení a zatěžovací 

stavy jsou uvedeny v příloze B4 statického výpočtu. Je použita kombinace podle platné 

normy ČSN EN 1992-1-1: 6.10a,6.10b. Z navrženého vrtu je zjištěno složení zeminy.  Pod 

základovou spárou se nachází převážně jílovitá zemina. Pomocí vrtu je v programu Scia 

Engineer navrženo pružné podloží Soilin. Výpočet zemního tlaku na obvodové konstrukce je 

uveden v příloze B4 statického výpočtu. Pro výpočet byl uvažován zemní tlak v klidu 

i přitížení od přilehlé komunikace. Stropní konstrukce v podzemních garážích jsou posouzeny 

pomocí zjednodušených předběžných návrhů. Při návrhu základové desky tl. 600mm bylo 

zjištěno sedání konstrukce uz = 108mm. Z tohoto důvodu byly navrženy pilotové základy pod 

základovou desku. Výpočet pilotového založení stavby byl proveden ručně dle platné normy 

ČSN EN 1997 s návrhovým přístupem NP2. V rámci diplomové práce je také porovnán ruční 

výpočet s výpočtem v programu GEO5. Jednotlivé rozdíly v návrhovém přístupu a 

přerozdělení zatížení do více pilot je uvedeno v příloze B4 statického výpočtu. V místech 

největších reakcí jsou navrženy dvě piloty v jedné řadě v osové vzdálenosti 1,5d. Do 

programu Scia Engineer jsou navrženy piloty jako nelineární podpory ve snaze o co nejvíce 

reálné chování pilot se spolupůsobením základové desky. Nelinearita je zadána zatěžovací 

křivkou sedání pilot podle 2. mezního stavu. Nelineární model je ověřen na jednoduchých 

konstrukcích prutů a desek. Nelineární výpočet je proveden s použitím kombinací 6.10a, 

6.10b. V příloze B3 jsou uvedeny varianty modelu základové konstrukce. V konečném 

návrhu základové konstrukce je navržena základová deska s žebry. Maximální sedání 

konstrukce je uz = 13,6mm a maximální rozdíl v sedání celé konstrukce je menší než 5mm. 

Základová konstrukce i obvodové stěny spodní stavby jsou posouzeny na mezní stav 
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únosnosti i mezní stav použitelnosti, ve kterém je rozhodující maximální šířka trhlin 0,2mm. 

Spodní stavba budovy je navržena jako voděnepropustná konstrukce bílé vany. Proto je nutné 

její posouzení na omezení šířky trhlin. Konstrukce je zařazena do konstrukční třídy Kon1 a 

jsou použity doporučené výpočty podle sborníku ke školení bílé vany pro omezení vývinu 

hydratačního tepla. V příloze B5 jsou posouzeny 2 typy základových konstrukcí (základová 

deska s žebry, základová deska) podle sborníku ke školení bílé vany. Jou zde popsány 

problémy jednotlivých typů konstrukcí. Dále jsou navrženy pracovní spáry a popsán 

technologický postup výstavby.   

 

1.1 POPIS OBJEKTU 

Jedná se o administrativní budovu s podzemními garážemi, která má 7 nadzemních 

podlaží a 2 podzemní podlaží. Podzemní garáže mají konstrukční výšku 2,9m a jednotlivá 

podlaží jsou vzájemně spojeny nájezdovou rampou. Podlaha v garážích je navržena ze 

spádového betonu pro odvodnění s epoxidovým nátěrem. Zajištění stavební jámy spodní 

stavby bude realizováno pomocí ocelových štětovnic, které budou po dokončení spodní 

stavby vytaženy a odvezeny ze stavby. 1.NP je určeno k budoucímu využití jako obchodní 

plochy. Skladby jednotlivých druhů podlah vyskytujících se v objektu jsou uvedeny ve 

výkresech v příloze B7. Ostatní nadzemní podlaží budou sloužit jako kancelářské plochy. 

Budova má dvě ztužující jádra pro přenos vodorovných účinků od zatížení, ve kterých jsou 

umístěna schodiště i výtahové šachty tvořící chráněné únikové cesty. Pro normou stanovenou 

výměnu vzduchu v jednotlivých podlažích bude projektantem navrženo vzduchotechnické 

zařízení. Vzduchotechnika bude převážně instalována v sádrokartonovém podhledu. Fasáda je 

navržena z lehkého obvodového skleněného pláště. Střecha je navržena jako jednoplášťová, 

plochá konstrukce.   
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2 KONSTRUKČNÍ ČÁST 

2.1 STROPNÍ KONSTRUKCE 

Předběžným návrhem jsou posouzeny 4 stropní konstrukce (1.S, 1.NP, 2.NP a střecha). 

Stropní konstrukce střechy 

 Objekt se nachází ve III. sněhové oblasti. Stropní konstrukce je navržena tl. 240mm. 

Zatížení je uvažováno vlastní tíhou, skladbou jednoplášťové střechy, podhledem, atikou, 

obvodovým pláštěm a proměnným zatížením od sněhu. Konstrukce je navržena z betonu 

pevnostní třídy C30/37 a výztuže B500B. Krytí konstrukce je stanoveno na 30mm. Na 

maximální moment je navržena výztuž ϕ/14/100. Průhyb konstrukce při kvazistálé kombinaci 

w=31,0mm. Maximální průhyb wmax=32,0mm. Hodnotu průhybu není nutné omezovat kvůli 

deformaci příček, protože jsou uchyceny na sádrokartonový podhled.  

Stropní konstrukce 2. – 7.NP 

 Stropní konstrukce je navržena tl. 270mm. Konstrukce je zatížena vlastní tíhou, skladbou 

podlahy, podhledem, příčkami jako proměnné rovnoměrné zatížení, obvodovým pláštěm a 

užitným zatížením typu B – kancelářské plochy. Konstrukce je navržena z pevnostní třídy 

betonu C30/37 a výztuže B500B. Krytí konstrukce je stanoveno na 30mm. Na maximální 

moment je navržena výztuž ϕ/14/100. Průhyb konstrukce při kvazistálé kombinaci 

w=27,8mm. Maximální průhyb wmax=32,0mm. Hodnotu průhybu není nutné omezovat kvůli 

deformaci příček, protože jsou uchyceny na sádrokartonový podhled.  

Stropní konstrukce 1.NP 

 Stropní konstrukce je navržena tl. 240mm se zesílením obdélníkovými hlavicemi na tl. 

420mm. Konstrukce je zatížena vlastní tíhou, skladbou podlahy, podhledem, příčkami jako 

proměnné rovnoměrné zatížení, obvodovým pláštěm a užitným zatížením typu D1 – obchodní 

plochy. Konstrukce je navržena z pevnostní třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. Krytí 

konstrukce je stanoveno na 30mm. Na maximální moment je navržena výztuž ϕ/14/100. 

Průhyb konstrukce při kvazistálé kombinaci w=29,4mm. Maximální průhyb wmax=32,0mm. 



DIPLOMOVÁ PRÁCE 

                                           Založení železobetonové budovy               Bc. Lukáš Prokop 

 

6 

 

Hodnotu průhybu není nutné omezovat kvůli deformaci příček, protože jsou uchyceny na 

sádrokartonový podhled.  

Stropní konstrukce 1.S 

 Stropní konstrukce je navržena tl. 200mm se zesílením obdélníkovými hlavicemi tl. 

370mm. Konstrukce je zatížena vlastní tíhou, skladbou podlahy, podhledem a užitným 

zatížením typu F – dopravní a parkovací plochy s dynamickým součinitelem. Konstrukce je 

navržena z pevnostní třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. Krytí konstrukce je stanoveno na 

50mm. Na maximální moment je navržena výztuž ϕ/14/100. Průhyb konstrukce při kvazistálé 

kombinaci w=27,5mm. Maximální průhyb wmax=32,0mm. Hodnotu průhybu není nutné 

omezovat kvůli deformaci příček, protože jsou uchyceny na sádrokartonový podhled.  

2.2 SLOUPY 

 Předběžným návrhem jsou navrženy dva typy železobetonových sloupů. Sloupy spodní 

stavby o rozměrech 600x600mm a sloupy horní stavby o rozměrech 500x500mm. Sloupy jsou 

navrženy z pevnostní třídy betonu C30/37 a výztuže B500B. 

2.3 ZTUŽUJÍCÍ STĚNY, SCHODIŠTĚ A RAMPA 

 Ztužující stěny jsou navrženy v tloušťkách 300mm, 250mm a 200mm. Schodišťové 

podesty a mezipodesty jsou navrženy na tl. 200mm a uloženy ze tří stran do ztužujících stěn. 

Schodišťové rameno má tl. 200mm. Nájezdová rampa má tl. 250mm. Ztužující stěny, 

konstrukce schodiště a rampa jsou navrženy z pevnostní třídy betonu C30/37 a výztuže 

B500B. Tyto konstrukce nebyly v rámci diplomové práce posouzeny.  

2.4 PILOTY 

 Je navrženo 5 druhů základových pilot pevnostní třídy betonu C20/25 s ocelí třídy 

B500B. Rozměry jednotlivých pilot jsou uvedeny v příloze B4. Piloty přenášejí pouze svislá 

zatížení. Krytí výztuže je stanoveno na 100mm. Podélná výztuž ϕ16 je navržena na 

konstrukční požadavky normy ČSN EN 1992-1-1. Výztuž šroubovice ϕ8. 
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2.5 ZÁKLADOVÁ DESKA S ŽEBRY 

 Základová konstrukce je navržena ze základové desky tl. 300mm a základových žeber o 

rozměrech 1400x1200mm. Konstrukce je navržena jako voděnepropustná na maximální šířku 

trhlin 0,2mm. Krytí výztuže je stanoveno na 50mm. Konstrukce je z pevnostní třídy betonu 

C30/37 a výztuže B500B. Výztuž základového žebra bude kladena na podkladní beton 

C20/25 tl. 50mm, na distanční podložky. Základová žebra budou obalena tepelnou izolací 

Synthos XPS Prime 70 pro změkčení konstrukce. Podkladní vrstvy základové desky jsou 

navrženy ze zhutněného násypu (štěrkopísek), hlazeného podkladního betonu C20/25 tl. 

50mm a tepelné izolace Synthos XPS Prime 70 tl. 60mm. Zhutněný štěrkopísek je v okolí 

základových žeber ve sklonu rozšířen. Tepelná izolace je chráněná z obou stran ochranou 

geotextílií 300g/m2. Betonáž bude provedena ve více etapách. Nejdříve se provede 

betonování základových žeber. Po odstupu 7 dní se může začít betonovat základová deska, 

která je rozdělena podle pracovních spár (viz. výkres tvaru základové konstrukce). 

Betonování základové desky se provede šachovnicově pro omezení účinků od smršťování a 

vynuceného tahového přetvoření vlivem vývinu hydratačního tepla. Odstup mezi 

betonováním druhé části základové desky bude 5 dní. Pracovní spáry jsou navrženy z PVC 

pásků. Pracovní spára mezi deskou a obvodovou stěnou bude provedena z vnějšího PVC 

pásku, typ AA320. Pracovní spáry v desce budou provedeny z vnitřního PVC pásku, typ 

A320. Podle počasí se zvolí ochrana konstrukce při tvrdnutí betonu. Základová deska by měla 

být chráněna proti slunečnímu záření ochranou geotextílií a při vysokých letních teplotách 

musí být kropena vodou. V chladnějších teplotách se musí naopak chránit tepelnou izolací. 

V obou případech se snažíme o co nejmenší teplotní rozdíl hydratačního tepla konstrukce 

v jádru průřezu a na jeho okraji. 

2.6 OBVODOVÉ STĚNY 

 Obvodové stěny spodní stavby budovy jsou navrženy tl. 350mm. Tloušťka stěn je větší 

kvůli zatřídění do konstrukční třídy kon1 podle sborníku ke školení bílé vany. Konstrukce je 

navržena jako voděnepropustná na maximální šířku trhlin 0,2mm z betonu pevnostní třídy 

C30/37 a výztuže B500B. Krytí výztuže je stanoveno na 50mm. Skladbu obvodové stěny 

tvoří nosná stěna, tepelná izolace Synthos XPS Prime 70 tl. 100mm, nopová izolace – 

Fatradren 0815 Z1 a ochranná geotextílie 300g/m2. Stěny jsou rozděleny do pracovních spár, 
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které jsou tvořeny vnitřním PVC páskem A320. Odbednění stěn bude provedeno po 3 až 4 

dnech. Při tvrdnutí betonu budou stěny zakryty ochranou geotextílií.       

 

3 ZÁVĚR 

Hlavním cílem diplomové práce bylo navrhnout a statickým výpočtem posoudit vhodné 

založení skeletové budovy, nejlépe jako voděnepropustné konstrukce bílé vany s maximální 

šířkou trhliny 0,2mm. Nejprve se provedly posudky stropních konstrukcí a sloupů 

předběžným návrhem. Stropní konstrukce vyhověly na mezní stav použitelnosti na maximální 

průhyb. Poté se provedl 3D model konstrukce spodní stavby, pro který se navrhly piloty. 

Velká pozornost byla věnována porovnání ručního výpočtu pilot podle ČSN EN 1997 

s výpočtem v programu GEO5. Bylo zjištěno, že program zanedbává určité součinitele, a 

proto jsou výsledky z programu GEO5 nadhodnoceny. Výsledky tohoto porovnání jsou 

uvedeny v příloze B4. Piloty byly zadány do 3D modelu v programu Scia Engineer pomocí 

nelineárních podpor. V rámci diplomové práce se nejdříve ověřilo správné fungování podpor 

na jednoduchých prvcích a poté se provedl nelineární výpočet. V příloze B3 jsou uvedeny 

jednotlivé varianty modelu základové konstrukce. Z těchto modelů pak byla vybrána 

základová deska s žebry, která byla posouzena na mezní stavy. Základová konstrukce i 

obvodové stěny spodní stavby vyhověly na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti 

(omezení šířky trhlin). Konstrukce také musela vyhovět přísným kritériím na posouzení bílé 

vany. Řešen byl nejen posudek na mezní stavy, ale také zohlednění problémů ohledně vývinu 

hydratačního tepla. Pro správnost návrhu jsem také řešil návrh pracovních spár, technologické 

postupy výstavby a složení betonové směsi. Pro tyto požadavky byly posouzeny dva návrhy 

založení objektu (základová deska, základová deska s žebry). Součástí práce jsou také 

architektonické studie objektu, výkresy tvaru základových konstrukcí a výkresy výztuže 

základových konstrukcí a obvodových stěn. V rámci specializace z pozemního stavitelství 

byly vypracovány prováděcí výkresy 2.NP, řezu a tvaru stropních konstrukcí ke stavebnímu 

povolení. 
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4 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 

 

4.1 POUŽITÉ NORMY 

ČSN EN 1991- Zatížení konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1- Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

ČSN EN 1997 – Navrhování geotechnických konstrukcí 

ČSN 013420 - Výkresy pozemních staveb - Kreslení výkresů stavební části 

ČSN 73 4108 -  Šatny, umývárny a záchody 
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4.3 POUŽITÝ SOFTWARE 

Scia Engineer 2013 

Autocad 2010 

Archicad 13 

GEO5 

MS office 2010 

Recoc 

IDEA Concrete 
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