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ABSTRAKT  

Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosné konstrukce rodinného 
domu. Model elezobetonové konstrukce je vytvořen v programu RFEM. 

elezobetonové prvky jsou posouzeny v souladu s ČSN EN 1992-1-1.  

Kromě statického výpočtu je součástí dokumentace technická zpráva a výkresy tvaru 
a výztu e.  

KLÍČOVÁ SLOVA  
Rodinný dům, elezobetonová monolitická konstrukce, stropní deska, nosné stěny, 
základové pasy, statický výpočet, technická zpráva, výkres tvaru, výkres výztu e  

ABSTRACT  

Master´s thesis is focused on the design and assessment of load-bearing structure 

of the family house. Model reinforced concrete structure is created in RFEM. 

Elements of reinforced concrete are Assessed in accordance with EN 1992-1-1. 

Excepting static calculation is part of documentation the technical report and 

drawings shape and reinforcement.  

KEYWORDS  

Family house, reinforced concrete structure, ceiling slab, bearing walls, footings, static 

calculation, technical report, drawing of shape, drawing of reinforcement  
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ÚVOD 

P edmětem diplomové práce je návrh a posouzení nosných prvk  elezobetonové monolitické 
konstrukce horní stavby rodinného domu dle mezního stavu únosnosti a ově ení velikosti 
pr hybu. 
Ůodel elezobetonové konstrukce bude vytvo en v programu RFEM.  

Hlavním výstupem práce kromě statického výpočtu je zhotovení výkresové dokumentace 
dimenzovaných prvk , která zahrnuje výkresy tvaru a výkresy výztu e.   
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1. Základní informace o stavbě 

1.1. Popis stavby 

Rodinný d m je dvoupodla ní objekt, částečně podsklepený s pultovou st echou. 
Objekt je obdélníkového p dorysu o celkových vněj ích rozměrech 17,65 m x 12,85 m. 

Terén v místě objektu je výrazně členitý.  
Konstrukce objektu je navr ena jako monolitická. 

1.2. Nosné konstrukce 

1.2.1. Svislé konstrukce 

Nosné zdivo je monolitické elezobetonové z betonu C20/25 v tlou ce 150 mm. 

Obvodové stěny v podsklepené části p iléhající k terénu tvo í zárove  opěrnou stěnu. Jsou 
provedeny jako elezobetonové, monolitické z betonu C20/25 v tl. 150 mm. 

Obvodové stěny budou opat eny z vněj í strany tepelnou izolací v tl. 120 mm. 

1.2.2. Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce je tvo ena monolitickou elezobetonovou deskou z betonu C20/25 o tlou ce 

200 mm. 

Ztu ující věnce nejsou navr eny – vodorovné ztu ení je zaji těno tuhou stropní deskou. 

1.2.3. Základové konstrukce 

ť m je zalo en na elezobetonových jednostup ových pasech. 

Základové konstrukce jsou zalo eny na podkladním prostém betonu tlou ky 100 mm. 

1.2.4. Schodiště 

Hlavní schodi tě tvo í elezobetonové schodi ové stupně jednodnostranně vetknuté do nosné 
stěny. Ůá 1Ř stup , rozměr stupně je 300 mm x 100 mm a vylo ení 1,0 m. 
Vedlej í dvouramenné schodi tě je tvo eno dvakrát zalomenýma deskami s nadbetonovanými 
stupni. Schodi tě má v ka dém rameni ř stup . Schodi ové desky mají tlou ku 150 mm, 
podesty 200 mm. 

1.3. Nenosné konstrukce 

P íčky v interiéru budou sádrokartonové v tlou ce 100 mm. 

2. Ůateriály 

2.1. Beton 

Ve keré elezobetonové konstrukce jsou zhotoveny z betonu C20/25. 

Ťharakteristické vlastnosti pou itého betonu: fck = 20,0 MPa 
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 fcd = fck/γc = 20/1,5 = 13,33 MPa 

 fctm = 2,2 MPa 

 fctk;0,05 = 1,5 MPa 

 cu3 = 0,00350 

2.2. Výztuž 

2.2.1. Nosná výztuž 

Pro vyztu ení betonových konstrukcí je pou ita ocel s označením B550 B. 

Ťharakteristické vlastnosti pou ité oceli: fyk = 550,0 MPa 

 fyd = fyk/γs = 550/1,15 = 478,26 MPa 

 Es = 200 GPa 

 yd = 0,00239 

3. Zatí ení 

Stálé zatí ení  - zatí ení vlastní tíhou – objemová tíha betonu je určena dle platné normy 

 - ostatní stálé zatí ení – uva ovaná tíha podlah, zděných stěn a p íček, zábradlí 
 

U itné zatí ení – zatí ení dle účelu místnosti 
 

Klimatické zatí ení  - zatí ení sněhem – sněhová oblast VII 

 - zatí ení větrem – větrová oblast III 
 

Podrobný rozpis zatí ení konstrukcí stálým a u itným zatí ením je rozepsán v p íloze P2-Statický 
výpočet. 
 

Zatí ení je navr eno podle platných norem: 
[2ž ČSů Eů 1991–1–1: Zatí ení konstrukcí – část 1–1: Obecná zatí ení – Objemové tíhy, vlastní tíha 
a u itná zatí ení pozemních staveb. 
[3ž ČSů Eů 1991–1–3: Zatí ení konstrukcí – část 1–3: Obecná zatí ení – Zatí ení sněhem. 

3.1. Kombinace zatížení 

Kombinace zatě ovacích stav  byly vytvo eny podle normy a národní p ílohy. 
[1ž ČSů Eů 1990: Zásady navrhování konstrukcí. 
 

ΣγG×Gk+γP×P+γQ,1×ψ0×Qk,1+ΣγQ,1×ψ0×Qk   6.10 a) 

Σ ×γG×Gk+γP×P+γQ,1×Qk,1+ΣγQ×ψ0×Qk   6.10 b) 
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4. Statický výpočet a dimenzování 

4.1. Statické řešení 

Stropní konstrukce tlou ky 200 mm je e ena k í em vyztu ená deska. Je podep ena a vetknuta 
do obvodových stěn o tlou ce 150 mm. Stěny jsou vetknuty do základových pas . 

4.2. Statický výpočet 

Výpočet vnit ních sil je provedeno pomocí programu Dlabal RFEM 5.07.03. 

4.3. Dimenzování 

ůavr ená výztu : 
 • Stropní deska SD2 - horní povrch: základní sí  Ø 10 mm po 300 mm doplněná výztu í  
    Ø 10 mm do sítě po 150 mm nebo 100 mm v obou směrech 

   (viz. výkres č. V1.01) 

  - dolní povrch: základní sí  Ø 10 mm po 300 mm doplněná výztu í  
   Ø 10 mm do sítě po 150 mm  

   (viz výkres č. V1.02) 

 

 • Obvodová stěna S1  – svislá nosná výztu  Ø 16 mm po 150 nebo 75 mm doplněna 
konstrukční výztu í Ø 8 po 150 mm 

  - vodorovná nosná výztu  Ø 20 mm po 100 mm a Ø 16 mm po 

200 mm nebo 100 mm , konstrukční výztu  Ø 8 mm po 200 mm 

  (viz. výkresy č. V1.04 a V1.05) 

 

 • Obvodová stěna S2  - základní sí  Ø 8 mm po 150 mm v obou směrech 

   (viz. výkresy č. V1.06 a V1.07) 

 

 • Schodi ový stupe  - podélná výztu  3 Ø ř mm, t mínky Ø 6 mm po 50 mm 

   (viz. výkres č. V1.03) 
  

ůávrh a posouzení v ech konstrukcí jsou provedeny podle normy v p íloze P3/ Statický výpočet. 
Součástí jsou i výkresy tvaru a navr ené výztu e v p íloze P2/ Výkresy tvaru a výztu e. 

5. Provádění 

• Bednění  
Bednění musí zajistit dostatečnou únosnost a tuhost tak, aby nedo lo vlivem hmotnosti mokré 

betonové směsi k jeho nechtěné deformaci, netěsnosti a vytékání betonu či kolapsu konstrukce 

bednění. Tyto vlastnosti musí zajistit také po provedení betoná e. 
 

• Výztuž  
Výztu  desek a stěn bude vázána p ímo na místě ve dvou kolmých směrech. Armatura bude 
spojována vázacím drátem. 
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Je nutné dodr et p edepsanou tlou ku krycí vrstvy. Výztu  musí být kladena podle armovacích 
výkres .  
 

• Betonáž  
Výroba betonu, doprava, ukládání, hutnění a o et ování betonu musí spl ovat po adavky platných 
norem. Betoná  se nesmí provádět p i teplotě ni í ne  5°Ť.  
Betonují se p edev ím celé pracovní záběry, pokud je to technologicky mo né. Pracovní spáry 
musí být ádně o et eny. Finální úprava povrchu se provede stáhnutím pomocí d evěných 
hladítek. 
 

• Ošetřování a odbedňování 
Po dokončení betoná e musí být beton dostatečně o et ován (zvlhčování povrchu betonu). 
Odbed ování m e začít nejd íve v době kdy beton získá alespo  Ř0 % pevnost (p ibli ně 21 
dn ). 
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ZÁVĚR 

Výstupem diplomové práce je návrh a posouzení horní stavby elezobetonového rodinného 
domu podle platných norem a p edpis . Součástí jsou výkresy výztu e. 
 

Stropní deska nad prvním nadzemním podla ím je navr ena na 1. mezní stav únosnosti a je 

ově ený pr hyb desky.  

Součástí práce jsou výkresy výztu e jednotlivých povrch  desky. 
 

V p ípadě obvodových stěn byla únosnost ově ena interakčním diagramem. 

 

Součástí práce je i návrh a posouzení hlavního schodi tě. Tvo í jej vykonzolované schodi ové 
stupně. 
 

Pro výpočet vnit ních sil jsem pou ila program RFEŮ společnosti ťlubal. Byla to pro mne velká 
zku enost p i modelování tak rozsáhlé konstrukce.  
 

ůávrh v ech dimenzovaných konstrukcí vyhoví na 1. mezní stav únosnosti a pr hyb podle  

ČSů Eů 1992 – 1 - 1. 
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