
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 

  
  

REKONSTRUKCE RD U TOMKOVA NÁMĚSTÍ V 
BRNĚ 
RECONSTRUCTION OF FAMILY HOUSE NEAR THE TOMEK SQUARE, BRNO 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 
BACHELOR'S THESIS 

AUTOR PRÁCE                   SZABOLCS KEŠIAR  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. JIŘÍ STRNAD, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 

 
BRNO 2016                   

 



 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
FAKULTA STAVEBNÍ 

  

Studijní program B3607 Stavební inženýrství 

Typ studijního programu Bakalářský studijní program s prezenční formou studia 

Studijní obor 3647R013 Konstrukce a dopravní stavby 

Pracoviště Ústav betonových a zděných konstrukcí 

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Student Szabolcs Kešiar 

Název 
Rekonstrukce RD u Tomkova Náměstí v 
Brně 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Jiří Strnad, Ph.D. 

Datum zadání 
bakalářské práce 

30. 11. 2015 

Datum odevzdání 
bakalářské práce 

27. 5. 2016 

V Brně dne 30. 11. 2015 

     .............................................           ...................................................      

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu 

prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT 

 



 

  

Podklady a literatura 

Schematické výkresy zadaného objektu (půdorysy, řezy) 
EC a ČSN z oboru betonových, zděných a ocelových staveb, geotechniky atd. (včetně 
změn a doplňků) 
Skripta, podklady a opory používané ve výuce na ÚBZK FAST VUT v Brně 
Výpočetní programy pro PC  
  

Zásady pro vypracování 

Proveďte návrh a posouzení nosných konstrukcí u objektu RD, který je určen k 
navýšení o 2 podlaží. Podmínkou je minimalizace přitížení stávajících konstrukcí od 
nástavby. 
Požadované výstupy: 
Textová část (obsahuje průvodní zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených 
směrnic) 
Přílohy textové části: 
P1. Použité podklady a varianty řešení 
P2. Výkresy (přehledné, podrobné a detaily v rozsahu určeném vedoucím práce) 
P3. Stavební postup a vizualizace 
P4. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím práce) 
 
Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x). 
Popisný soubor závěrečné práce (1x). 
Bakalářská práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě podle směrnic a 1x 
na CD. 
  

Struktura bakalářské/diplomové práce 

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury: 

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování a 
uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (povinná součást 
VŠKP). 

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, zveřejňování 
a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání, 
zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na FAST VUT" (nepovinná součást 
VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části VŠKP, ale textovou část doplňují). 

3.  

.............................................      

Ing. Jiří Strnad, Ph.D. 
Vedoucí bakalářské práce 

 
 
 
 
 



 

Abstrakt   
Bakalářská práce je zaměřená na návrh a posouzení nosných konstrukcí u objektu 
rodinného domu, který je určen k navýšení o dvě podlaží s podmínkou minimalizace 
přitížení stávajících konstrukcí. Práce obsahuje průvodní zprávu ke statickému výpočtu, 
statický výpočet, výkresovou dokumentaci, stavební postup a vizualizaci.  
Výpočet vnitřních sil byl proveden pomocí výpočtového programu Scia Engineer 2015. 
Model byl následně kontrolován bez pomoci výpočtového softwaru. 
Součástí výkresové dokumentace je výkres dílců ocelových konstrukcí, postup betonáže 
základu a výkres výztuže železobetonového věnce a základu. 
 
Klíčová slova 
rekonstrukce, přitížení, ocelové konstrukce, dimenzování, stěna, železobetonový 
věnec, zesílení, základ, pilíř 
  
  
Abstract 
The bachelor´s thesis deals with the reconstruction of a family house. The main goal is 
the design and assessment of the main load-bearing elements, with the requirement of 
mineralizing the load on the existing construction. The thesis contains the technical 
report, analysis of statics, visualisation and a drawing documentation. 
The calculation of internal forces were executed by the software SciaEngineer 2015, and 
the calculations were controlled manually. 
The drawing documentation contains the production plans of steel constructions, plans 
about the reinforcement of bond beams and about the foundations. Furthermore it 
contains the construction process of the concrete foundation and everything implicated 
with it.  
  
Keywords 
reconstruction, load, steel construction, design, assessment, wall, concrete bond 
beam, strengthening, fundation, pillar 
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1. Úvod 
 

Cílem této bakalářské práce je rekonstrukce rodinného domu u Tomkova náměstí 
v Brně. Konkrétně se jedná o navýšení objektu o dvě podlaží tak, aby bylo dosaženo co 
nejmenší přitížení na stávajících konstrukcí od nástavby. V objektu již proběhla úplná 
rekonstrukce, tím pádem je další podmínkou minimalizace bouracích prací. Výpočet je 
rozebrán v příloze „P4. Statický výpočet“ a je rozdělen do 3 kapitol: 
I. Zatížení a výpočet přitížení na stávajících konstrukcích 
II. Posouzení jednotlivých částí vrchní stavby 
III. Posouzení jednotlivých částí stávající konstrukce 

 

2. Identifikace objektu 
 

Jedná se o rodinný dům o jednom podlaží, částečně podsklepený. Objekt se  
nachází v Brně u Tomkova náměstí, nedaleko řeky Svitavy. Rodinný dům sousedí z každé 
strany s dalším objektem. První podlaží nástavby je plné, po celé ploše stávající 
konstrukce, druhé podlaží bude tvořit částečné podkroví a extenzivně vegetační plochá 
střecha.  
 

3. Popis konstrukce 
 

Hlavním nosným prvkem vrchní stavby budou dva ocelové polorámy průřezu 
2xUPN160. Na tyto polorámy budou připojené dřevěné krokve střešní konstrukce. 
Ocelové rámy budou uložené na jedné straně na příhradovou konstrukci, na druhé 
straně na železobetonový věnec. Vzhledem k tomu, že věnec nebyl zřizován při výstavbě 
stávajících konstrukcí, bylo tento taktéž nutno navrhnout. Příhradová konstrukce bude 
uložená na stěnu stávající konstrukce. Jedna strana této stěny leží nad podsklepenou 
části objektu, kde nebyla zřizována základová konstrukce, stěny byly uloženy pouze na 
podloží. Kvůli tomu, v rámci této práce, byla navržena i základová konstrukce pod rohem 
stěny, na kterou bude uložená příhradová konstrukce. Stěny nástavby budou tvořit 
izolační stěnové panely o rozměrech 1250x1750mm a hmotnosti 135 kg/panel. Návrh 
spojů mezi jednotlivými konstrukčními prvky nebyl cílem této práce. 
 
Jednotlivé části konstrukce budou přesněji popsány v rámci tohoto dokumentu. 
 

4. Statický model a zatížení 
 

Statický prutový model byl vytvořen ve výpočtovém softwaru Scia Engineer  
verze 15.3. Následoval výpočet zatížení a zadání zatížení do výpočtového programu. 
Zatížení se skládá ze 7 zatěžovacích stavů: 
 

4.1. Zatěžovací stav 1 - vlastní tíha: 
 
Vlastní tíha byla vygenerována automaticky pomocí výpočtového softwaru. 
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4.2. Zatěžovací stav 2 – zatížení od střešní konstrukce: 
 
Střešní konstrukce se skládá ze střešního pláště VSŽ 11002R, z pojistní difuzní 
hydroizolace tl. 1-3 mm, z bednění z OSB desek tl. 15 mm a z tepelné izolace tl. 100 mm. 
Tloušťky jednotlivých vrstev byly vynásobeny s příslušnou objemovou tíhou a výsledné 
hodnoty byly sčítané. Charakteristická hodnota 0,25 kN/m2 byla zadaná do výpočetního 
programu rovnoměrně po celé ploše střechy. 
 

4.3. Zatěžovací stav 3 – užitné zatížení: 
 
Jedná se o osamělé břemeno 1 kN. Bylo zadané na nejvíce namáhaný prut střešní 
konstrukce. V tomto případě se jedná o šikmý prut ocelového polorámu, který byl 
nejvíce namáhán. 
 

4.4. Zatěžovací stav 4 – zatížení sněhem: 
 
Střecha byla rozdělená na 3 oblasti: A, B a C. Vzhledem k tomu, že jednotlivé oblasti 
střechy jsou v rozdílném sklonu, ani spojité zatížení není rovnoměrné. Brno patří do 
sněhové oblasti II, to znamená, že charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi je 
1 kN/m2. Byl proveden výpočet pro všechny oblasti střechy, pro oblast A 
charakteristická hodnota zatížení sněhem je 1,03 kN/m2, pro oblast B 0,77 kN/m2 a pro 
oblast C 0,64 kN/m2. 
 

4.5. Zatěžovací stav 5 – zatížení větrem: 
 
Výpočet byl proveden pro směr větru 0° a 90°. Hodnoty byly stanoveny na plochu 
střechy a plochu stěn. Střecha byla opět rozdělená na oblasti. Základní rychlost větru 
pro větrnou oblast II (Brno) je 25m/s. Maximální dynamický tlak byl zjištěn 0,91 kN/m2. 
Následně byly stanoveny hodnoty součinitele vnějšího tlaku a vynásobeny maximálním 
dynamickým tlakem. Výsledky jsou uspořádané do tabulek. Pro směr větru 0° zatížení 
od větru na povrch stěny působí pouze na jedné straně a to jen na část stěny, protože 
ostatní působení větru zachytí sousední objekty. 
 

4.6. Zatěžovací stav 6 – zatížení od dřevěných trámů: 
 
Tento zatěžovací stav je rozdělen na 2 části: 

a) Zatížení od trámů nové stropní konstrukce 
Skladba podlahy se stává z keramické dlažby tl. 10 mm, 2xOSB desky tl. 12 mm, 
kročejové izolaci tl. 30 mm a z OSB desky tl. 20 mm. Tloušťky vrstev byly 
vynásobené příslušnou objemovou tíhou. Výsledná hodnota charakteristické 
hodnoty zatížení je 0,41 kN/m2. 
Na trámy navíc ještě působí užitné zatížení o hodnotě 2 kN/m2.  
 

b) Zatížení od trámů extenzivně vegetační ploché střechy 
Skladba se stává z mulčovací vrstvy štěrku tl. 10 mm, extenzivního substrátu tl. 
40 mm, nopové folie tl. 25 mm, hydroizolace, tepelné izolace EPS tl. 60 mm a ze 
záklopu z dřevěných prken tl. 20 mm. Tloušťky byly opět vynásobené 
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objemovou tíhou. Výsledná hodnota charakteristické hodnoty zatížení je 1,17 
kN/m2. 
Užitné zatížení v tomto případě je 2,5 kN/m2. 
 
Charakteristické hodnoty nebyly zadané jako plošné zatížení, ale jako spojité 
zatížení působící na trámy tak, že charakteristické hodnoty byly vynásobené 
příslušnou zatěžovací šířkou. 
 
4.7. Zatěžovací stav 7 – reakce od dřevěného schodiště: 

 
Schodiště bude ze dřeva, aby bylo dosaženo co nejmenší přitížení na stávajících 
konstrukcích. Byl vypočítán objem jednoho stupně, který byl vynásoben objemovou 
tíhou dřeva a počtem stupně a výsledná síla byla položená do modelu tam, kde bude 
schodiště napojené na ocelové polorámy. 
 

4.8. Kombinace: 
 
Do výpočtového programu byly zadané 2 kombinace, jednak všechny stálé zatížení, 
užitné zatížení, sníh a jeden zatěžovací stav od větru. Druhá kombinace byla zadaná 
stejná, pouze s druhým zatěžovacím stavem od větru. Pro jednotlivé zatěžovací stavy 
byl zadán příslušný kombinační součinitel: pro stálé zatížení 1,35; pro užitné 1,5; pro 
sníh 0,5 a 1,5 a pro vítr 0,6 a 1,5. 
 

4.9. Kontrola modelu: 
 
Kontrola byla prováděná pro jeden zatěžovací stav, a to zatěžovací stav 4 – zatížení 
sněhem. Střecha byla opět rozdělená na 3 části, byla stanovená plocha všech částí a 
vynásobená s hodnotou charakteristického zatížení od sněhu. Výsledné síly byly sčítané 
a výsledek porovnán s výslednicí reakcí pro zatěžovací stav 4 z výpočtového programu. 
Hodnoty se rovnaly, takže model byl považován za správný a vhodný pro další výpočty. 
 

5. Posouzení jednotlivých prvků vrchní stavby 
 

5.1 Posouzení polorámu: 
 
Polorám je z oceli S235. Byl rozdělen na pruty 1 až 5. Pruty 1 až 4 jsou z profilu 2xUPN 
160 svařené k sobě, prut č.5 je z profilu IPN 220. Vnitřní síly byly použité z výpočtového 
programu. Smyková síla u každého prutu byla menší než 50% smykové únosnosti, tím 
pádem se smykovou sílou nebylo počítáno. Pruty č. 1 až 4 byli posouzené na prostou 
pevnost a vzpěrnou únosnost. Normálová síla vyšla záporná, to znamená, že pruty jsou 
tlačené. Prut č. 5 byl posouzen opět na prostou pevnost. Tentokrát normálová síla 
vyšla kladná, prut je tažen, posudek byl prováděn na tah. Všechny pruty byli posouzené 
na mezní stav použitelnosti, největší průhyb byl uvažován z výpočtového programu a 
porovnán s hodnotou limitního průhybu. Všechny pruty vyhověly na mezní stav 
únosnosti a na mezní stav použitelnosti též. 
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5.2. Posouzení krokve: 
Krokve jsou z rostlého dřeva, pevnostní třída C24 a rozměry jsou 100x160 mm. 
Posouzená byla nejvíce namáhaná krokev, délku má 4100 mm a je ve sklonu 42°. 
Vnitřní síly byly používané opět z výpočtového programu, ohybový moment vyšel 1,98 
kNm. 
Posouzení bylo provedeno na ohyb, krokev na mezní stav únosnosti vyhověla. Stejně 
jak u polorámu, krokev byla posouzena na mezní stav únosnosti, kde vyhověla. 
 

5.3. Posouzení nárožní krokve: 
 
Materiálem nárožní krokve bylo nejdříve zvoleno rostlé dřevo C24 a rozměry stejné 
jako rozměry krokve 100x160 mm. Délka nárožní krokve je 5514 mm. Ohybový 
moment zjištěný výpočtovým programem je 2,79 kNm. Vzhledem k zatížení a vzhledem 
k tomu, že nárožní krokev přenese zatížení od krokví, ohybový moment byl považován 
za malý a nepřesný. Kvůli tomu byl proveden výpočet ohybového momentu bez 
pomoci výpočtového programu. Zjištěné reakce od všech krokví byly položené na 
statický model nárožní krokve. Ohybový moment tímto způsobem vyšel 12,75 kNm. 
V následném posouzení byl počítán s ohybovým momentem zjištěným bez pomoci 
výpočtového programu. Nárožní krokev byla posouzena na ohyb a na mezní stav 
únosnosti nevyhověla. V dalším kroku byl změněn materiál na ocel S235 a průřez stejný 
jak u polorámu 2xUPN 160. Nárožní krokev tak na mezní stav únosnosti a mezní stav 
použitelnosti vyhověla. 
 

5.4. Posouzení příhradové konstrukce: 
 
Jedná se o konstrukci, na kterou budou položené polorámy. Konstrukce byla zatížená 
s reakcemi od polorámů 43,20 kN a 28,91 kN a se zatížením od podlahy nové stropní 
konstrukce 0,08 kN/m2 a od extenzivně vegetační ploché střechy 0,26 kN/m2, který 
nepřenesou trámy. Pro výpočet vnitřních sil byl opět používán výpočtový software Scia 
Engineer verze 15.3. Materiál příhradové konstrukce je S235 a je z profilu 2xUPN 100. 
Posouzené byly nejvíce namáhané pruty: tlačený horní pás, tažený dolní pás, tažená 
diagonála, tlačená diagonála a tlačená svislice. Všechny pruty na mezní stav únosnosti 
vyhověly. 
 
 

6. Posouzení jednotlivých částí stávající konstrukce 
 

6.1. Návrh a posouzení železobetonového věnce: 
 
Ve stěně pod polorámama se nachází 3m úsek, který byl vyzděný z nepálených cihel, 
tzv. kotovic. Návrh věnce byl proveden nad touto částí stěny. Věnec bude z betonu 
C16/20, materiál výztuže byl zvolen B500B. Věnec byl zatížen s reakcemi od polorámu 
17,97 kN a 29,62 kN. Dále byla uvažovaná zatížení od stěnových panelů, mají 
charakteristickou hodnotu 1,08 kN/m. Vlastní tíhu vygeneroval výpočetní software a 
vnitřní síly byly též zjištěny pomocí softwaru.  Statický model věnce je prostý nosník. 
Na jedné straně nosníku byla zadaná pevná podpora, na druhé straně posuvná. 
Největší posouvající síla vyšla 41,22 kN, ohybový moment 39,42 kN. Věnec byl 
následně posuzován jako překlad. Jako předběžný návrh byla zvolená výztuž o průměru 
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14 mm. Následoval výpočet krytí pro stupeň vlivu prostředí XC1, krytí bylo navržené 25 
mm. Po výpočtu potřebné plochy výztuže bylo zvoleno 5 výztuží o průměru 14 mm. 
Prvek na posouzení na ohyb vyhověl. Dvojstřížná smyková výztuž o průměru 6 mm 
bude vkládaná pouze konstrukčně po vzdálenostech 160 mm. Kotvení výztuže bylo 
navržené 685 mm.  
Vzhledem k tomu, že na ostatní části věnce působí malé zatížení, výztuž bude vkládaná 
pouze konstrukčně, 4 profily o průměru 12 mm do každého rohu průřezu, smyková 
výztuž dvojstřížná o průměru 6 mm po vzdálenostech 200 mm. 
 

6.2. Posouzení stěny pod věncem 
 

Jedná se o 3m úsek z nepálených cihel, kotovic. Pevnost v tlaku stěny je 2,2 MPa, 
objemová tíha 1600 kg/m3. Kategorie výroby byla odhadnutá na I, třída kontroly na 3. 
Pevnost hliněné malty je 0,4 MPa. Stěna je namáhaná reakcemi od polorámů 17,97 kN 
a 29,62 kN a stěnu bylo potřeba posoudit na soustředěný tlak. Posudek nevyhověl, 
proto bylo navrženo zesílení stěny. Zesílení stěny bude prováděno pomocí 2 ocelových 
sloupů UPN 100. Ze stěny budou vybourané 2 pásy šířky 500 mm po celé výšce stěny 
tak, aby sloupy byly pod polorámama a přenesly reakce od polorámů. Ocelové sloupy 
budou namáhané vlastní tíhou, reakcemi od polorámů, tíhou stěnových panelů a 
vlastní tíhou věnce. Normálová síla byla zjištěná pomocí výpočtového programu. 
Následně byl nejvíce namáhaný sloup posouzen na tlak a vyhověl. Požadavek investora 
byl, aby se minimalizovali bourací práce, protože celá spodní část budovy prošla vnitřní 
rekonstrukcí. Kvůli tomu nebude stěna vybourána po celé šířce, ale do hloubky 275 
mm. Tím pádem vnitřní strana stěny zůstane nedotčená. Na ocelové sloupy budou 
navařené roznášecí desky na oba konce. Tyto roznášecí desky budou následně 
přišroubovány na jedné straně k základové konstrukci, na druhé straně k věnci. 
Vybourané pásy po montáži budou vyplněné kvalitní cementovou maltou. 
 

6.3. Posouzení zděného pilíře 
 
Jedná se o roh stěny nad podsklepenou části budovy, na kterou bude uložená 
příhradová konstrukce. Na pilíř působí reakce od příhradové konstrukce 53,95 kN a 
reakce od trámu stávající stropní konstrukce 0,93 kN. Pilíř je z pálených cihel CPP 
290/140/65 o pevnosti 10 MPa, kategorie výroby byla uvažována I a třída kontroly 3. 
Cementová malta má pevnost 2,5 MPa. Charakteristická pevnost zdiva v tlaku vyšla 
2,42 MPa, návrhová 1,21 MPa. Posouzení bylo provedeno ve 2 řezech, řez „m“ 
uprostřed výšky pilíře a řez „i“ v patě pilíře. Pilíř má půdorysné rozměry 510x480 mm, 
výšku 5127 mm. V řezu „m“ a „i“ pilíř vyhověl, tím pádem nebylo třeba navrhnout 
opatření k zesílení pilíře.  
 

6.4. Návrh základu pod pilířem 
 
Stěna podsklepené části budovy byla položená pouze na podloží, nebyla zřizována 
základová konstrukce. Z tohoto důvodu bylo třeba navrhnout základ pod posouzeným 
pilířem. Základ bude z betonu C20/25 a bude vyztužen konstrukční výztuží o průměru 
12 mm. Byla zadaná tabulková hodnota únosnosti podloží 150 kPa a zemina podloží - 
jílovitý písek tuhé konzistence. Rozměry základu byli navržené tak, aby únosnost 
základové spáry nebyla překročená. Rozměry základu budou 960x480 mm na jednu 
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stranu a 930x510 mm na druhou stranu. Dále bylo posouzeno napětí v tažených 
vláknech, aby nepřekročilo únosnost betonu v tahu. Základ na oba posudky vyhověl. 
Následoval výpočet krytí pro konstrukční výztuž pro stupeň vlivu prostředí XC2. Krytí 
bylo navrženo 70 mm. Postup výstavby je znázorněn a popsán ve výkresové 
dokumentaci, číslo přílohy P2.4. 
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1. Identifikace objektu 
 

Jedná se o rodinný dům o jednom podlaží, částečně podsklepený. Objekt se  
nachází v Brně u Tomkova náměstí, nedaleko řeky Svitavy. Rodinný dům sousedí 
z každé strany s dalším objektem. První podlaží nástavby je plné, po celé ploše 
stávající konstrukce. Druhé podlaží bude tvořit částečné podkroví a extenzivně 
vegetační plochá střecha.  
 

2. Zatížení 
 
Na konstrukci působí stálé, proměnné a užitné zatížení. Mezi stálé zatížení patří 
vlastní tíha, zatížení od střešní konstrukce, zatížení od trámů nové stropní konstrukce 
a extenzivně vegetační ploché střechy a reakce od schodiště. Do skupiny 
proměnného zatížení patří zatížení sněhem a větrem. Zatížení větrem bylo rozdělené 
na 2 části: působení větru 0° a 90°. Jako užitné zatížení byla uvažovaná osamělá síla. 

 

3. Popis nosné konstrukce 
 

Hlavním nosním prvkem budou dva ocelové polorámy spojené k sobě, které tak 
vytvářejí stolici. Polorámy budou z profilu 2xUPN 160 a vodorovný prut z IPN 220. 
Pásnice profilů UPN 160 budou svařeny k sobě tupým svárem po 300 mm. Mezi 
jednotlivé pruty polorámů budou vloženy diafragmy a pruty budou svařené k sobě 
tupým svárem. Na polorámy budou připojené dřevěné krokve o rozměrech  100x160 
mm a nárožní krokev ze stejného profilu jako polorámy, 2xUPN 160. Druhý konec 
krokví bude ležet na stěnových panelech o rozměrech 1250x1750 mm, které 
vytvářejí stěnu nástavby. Levá strana polorámů bude uložená na příhradovou 
konstrukci. Všechny pruty příhradoviny byly navržené z profilu 2xUPN 100, spojené 
k sobě stejným způsobem jak bylo zmíněno u polorámu. Mezi polorámem a 
příhradovou konstrukcí bude zřizován ocelový plech P10 o rozměrech 260x230 mm, 
prvky budou spojené tupým svárem. Pravá strana polorámů bude ležet na 
železobetonovém věnci, který byl nově zřizován. Mezi ocelovým prutem a věncem 
bude ocelový plech P10 o rozměrech 350x230 mm. Železobetonový věnec bude mít 
výšku 250 mm, šířku stejnou jako stěny. Ve stěně se nachází 3m úsek, kde stěna byla 
vyzděná z nepálených cihel, kotovic. V této části bude věnec vyztužen dolní výztuží 
5ø14 a horní výztuží 2ø14. Třmínky budou z profilu ø6 ve vzdálenostech 160 mm. 
Ostatní části věnce budou vyztuženy pouze konstrukčně výztuží 4ø12, třmínky ø6 po 
200 mm. Podrobnější informace viz příloha „P2.3 – Výkres výztuže 
železobetonového věnce“. Část stěny vyzděná z nepálených cihel bude zesílená 
pomocí 2 ocelových sloupů UPN 100. Sloupy budou umístěny pod polorámama. Na 
obou koncích sloupů bude navařená roznášecí deska, která bude přišroubovaná 
k základové konstrukci a železobetonovému věnci. Příhradová konstrukce bude 
uložená na železobetonový věnec pomocí ocelového plechu P10 300x300 mm. 
Ocelové plechy budou přišroubované k věnci. Pod zděným pilířem, nad kterým je 
uložená příhradová konstrukce, bude zřizována základové konstrukce. Postup 
vybetonování viz příloha „P2.4 – Postup betonáži základu“ a vyztužování viz příloha 
„P2.5 – Výkres výztuže základu“.  
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4. Materiály 
 

Všechny ocelové konstrukce budou z oceli S235. Krokve budou z rostlého dřeva, 
pevnostní třída C24. Železobetonový věnec bude z betonu C16/20 a vyztužen 
z betonářské oceli B500B. Základ bude zřizován z betonu C20/25 a z betonářské 
oceli B500B. Podkladový beton bude z betonu C16/20.  
 

5. Harmonogram výstavby 
 
Prvním krokem bude odstranění stávající střešní konstrukce. Dále bude následovat 
vybetonování železobetonového věnce.  
Poté bude prováděná první etapa betonáže základu. Celý proces bude probíhat ve 
sklepě rodinného domu. Prvním krokem bude odstranění zeminy. Je nutné dát pozor 
na to, aby polovina rohu stěny byla pořád podepřena zeminou. Po očištění zeminy 
bude probíhat betonáž podkladového betonu. Následuje technologická pauza 2 dny. 
Po technologické pauze budou uloženy výztuže a vybetonována první část základu, 
kterou je třeba nechat tvrdnout 28 dní. 
Další postup bude zesílení stěny. Ze stěny budou vybourané 2 pásy o šířce 500 mm 
po celé výšce stěny. Ještě před vložením sloupů budou ocelové plechy navařené na 
sloupy. Po vložení sloupů bude vybouraná část vyplněná kvalitní cementovou 
maltou. 
Následuje uložení polorámů a stěnových panelů. Poté bude připojena nárožní krokev 
a krokve připojené k polorámům. Další krok bude uložení jednotlivých vrstev střešní 
konstrukce. 
Po uplynutých 28 dní je možné vybetonovat další část základu. Průběh je stejný jak 
u první části. Po betonáži opět následuje technologická pauza 28 dní a poté je možné 
vyplnit zeminou. 
Závěrečný krokem budou dokončovací práce. 
 

6. Bezpečnost práce 
 

Během výstavby musí být dodržené všechny bezpečnostní předpisy a podmínky 
týkající se práce na staveništi. Pracovníci během výstavby musí být vybavení 
vhodnými ochrannými pomůckami a dodržet předepsaný postup a všechny pokyny 
stavbyvedoucího. 
 

7. Závěr 
 

Všechny konstrukce byly navrženy a posouzeny na mezní stav únosnosti dle 
platných norem. Některé prvky konstrukce byly posouzeny i na mezní stav 
použitelnosti.  
Nová a stávající konstrukce po návrhu a posouzení byly posouzeny jako vyhovující. 
 

V Brně dne 26.5.2016  
                                                            ……………………………………………………… 
                                                                                    podpis autora 
                                                                                    Szabolcs Kešiar  
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Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
A   průřezová plocha 
Ce   součinitel expozice 
C0(z)   součinitel orografie 
Cpe,10   součinitel tlaku 
Cr(z)    součinitel drsnosti  
Cseason    součinitel ročního období 
E    modul pružnosti v tahu, tlaku 
G    modul pružnosti ve smyku 
Iy    moment setrvačnosti průřezu k ose y  
Iz    moment setrvačnosti průřezu k ose z  
Lcr,y    kritická vzpěrná délka kolmo k ose y  
Lcr,z    kritická vzpěrná délka kolmo k ose z 
Mc,Rd    návrhová únosnost v ohybu  
Mcr    pružný kritický moment 
MEd    návrhový ohybový moment 
Nb,Rd   vzpěrná únosnost  
Ncr   kritická síla 
Ncr,y   pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y  
Ncr,z   pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z 
NEd   návrhová hodnota osové síly 
Npl,Rd   návrhová únosnost neoslabeného průřezu 
Nt,Rd   návrhová únosnost v tahu 
VE,d   návrhová smyková síla  
Vpl,Rd   plastická smyková únosnost 
Wel,y   elastický modul průřezu k ose z  
Wel,z   elastický průřezový modul k ose z  
Wpl,y   plastický modul průřezu k ose y  
Wpl,z   plastický průřezový modul k ose z  
e   excentricita normálové síly 
fcd   návrhová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku  
fck   charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 
γc   součinitel materiálu pro beton 
εcu3   mezní přetvoření betonu  
dg,max    maximální zrno kameniva  
fyk   charakteristická pevnost výztuže v tahu  
fyd   návrhová pevnost výztuže v tahu  
γs   součinitel materiálu pro ocel 
fy   mez kluzu 
h   výška průřezu 
hf   vzdálenost mezi středy pásnic  
hw   výška stojiny 
iy   poloměr setrvačnosti k ose y  
iz   poloměr setrvačnosti k ose z 
kr   součinitel terénu 
qp(z)   maximální hodnota dynamického tlaku větru 
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tf   tloušťka pásnice 
tw   tloušťka stojiny 
vb,0   výchozí hodnota základní rychlosti větru 
vm   střední rychlost větru 
z0   parametr drsnosti terénu  
z0,II   parametr drsnosti terénu  
z   výška nad zemí 
ø   hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti 
gk   charakteristická hodnota stálého zatížení  
qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení  
sk   charakteristická hodnota zatížení sněhem  
γG   součinitel pro návrhovou hodnotu stálého zatížení  
γQ   součinitel pro návrhovou hodnotu proměnného zatížení 
εyd   mezní přetvoření oceli  
ø   průměr výztuže  
cmin,b   minimální krycí vrstva z hlediska soudržnosti  
cmin,dur   minimální krycí vrstva z hlediska podmínek prostředí  
Δcdev   návrhová odchylka krytí  
cnom   jmenovitá hodnota krycí vrstvy  
c   krytí výztuže  
smin   minimální vzdálenost mezi výztuží 
d   účinná výška 
As    plocha výztuže  
As,min   minimální plocha výztuže  
As,max    maximální plocha výztuže  
z   rameno vnitřních sil  
x   poloha neutrální osy  
εs   přetvoření výztuže 
Ac   plocha betonu  
fctm  střední hodnota pevnosti v tahu za ohybu 
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