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Cílem práce je návrh nosných konstrukcí rodinného domu ve Vranově, který 

bude postaven ve svažitém terénu. Hlavní částí práce je návrh monolitického 

suterénu, zvýšená pozornost je věnována návrhu a posouzení stropní desky nad 

suterénem. Práce obsahuje návrh průvlaků nad 1.NP, analýzu zatížení z celého 

objektu a návrh konstrukcí suterénu. Výstupem bude statický výpočet nosných 

konstrukcí, výkresy jejich tvaru a výztuže a vizualizace výstavby objektu. 
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Jedná se o novostavbu rodinného domu, proto se nevyskytnou žádné bourací 

práce. Nejdříve bude provedena stavební jáma s hloubkou o 150 mm větší, než je 

úroveň spodního líce základové desky. Jámu je třeba vyhloubit vždy alespoň 

o cca 1 m širší z důvodu manipulace s bedněním, pohybu pracovníků a instalace 

izolace na vnější líc stěn suterénu. Jámu je třeba náležitě zapažit s ohledem na 

geologické poměry, které budou však zjištěny přímo při provádění.  

Dále je třeba vyhloubit rýhy do vytyčené geometrie na základové pasy o šířce 

300 mm do hloubky 895 mm od základové spáry (spodní líc základové desky), 

které zajišťují založení stavby v nezámrzné hloubce minimálně 1200 mm pod 

úroveň UT. Základová spára musí být před betonáží základů začištěna, srovnána a 

zhutněna. Pásy budou z vnější strany obloženy deskami pevné tepelná a vlhkostní 

izolace, proto musí být rýhy o tloušťku této izolace širší. Hydroizolace musí být 

vytažena minimálně 300 mm nad UT. Ve vzdálenosti 5,8 m od vnějšího rohu 

základového pásu směřujícího do zahrady základový pas snižuje výšku o 300 mm. 

V základech je nutno ponechat potřebné prostupy a otvory pro vedení 

inženýrských sítí.  

Hladina spodní vody se předpokládá v dostatečné hloubce pod základovou 

spárou, pokud by během prací byla zjištěna její změna, resp. zvýšení její hladiny, 

je nutné oznámit tuto skutečnost projektantovi, aby navrhl příslušná opatření. Do 

vyhloubených rýh se následně vloží armokoše, svázané dle návrhu podle výkresů 

v příloze, která obsahuje výkresovou dokumentaci. Zde je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost dodržení vyššího krytí výztuže, protože beton pro základové konstrukce 

náleží do třídy prostředí XC2, která udává vyšší hodnotu krytí, zde 35 mm. Před 

betonáží je nutno osadit všechny těsnící prvky, do výkopů uložit zemnící písek a 

provést vývody pro napojení na svody hromosvodu. Následně budou rýhy zality 

betonem C 20/25, XC2 dle návrhu. Základové pasy mají horní povrch ve stejné 

úrovni jako spodní líc základové desky.  
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Po zhotovení základových pasů bude zhotovena 150 mm silná vrstva 

podkladního betonu C 25/30 k vyrovnání povrchu stavební jámy a k ochraně 

povrchu základové desky. Tím bude získána teoreticky rovná plocha, na kterou 

bude provedena izolace proti zemní vlhkosti dle dostupných podkladů.  

Po vytvrdnutí vybetonovaných prvků bude zabedněna základová deska o 

rozměrech 10,435 x 6,575 mm a bude zhotovena vázaná výztuž dle návrhu a 

výkresů. Navržena je výztuž R10/200 mm v obou směrech. Na spodním líci je třeba 

dodržet krytí 30 mm, tento povrch je chráněn podkladním betonem a hydroizolací. 

Na bočních okrajích je však nutno dodržet krytí 35 mm, vycházejícím z vlivu 

prostředí XC2 – základové konstrukce. Pro horní líc je navrženo krytí 25 mm.  

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost svislým příložkám, které zůstanou 

ze základové desky vytaženy pro přivázání výztuže stěn suterénu a tím zajištění 

dostatečně tuhého spojení základové desky a svislých konstrukcí. Vzdálenosti jsou 

zaznačeny ve výkresech výztuže v příslušné příloze. Následně může být 

vybetonována základová deska. 

 

Po vytvrdnutí základové desky bude provedeno zabednění stěn suterénu dle 

výkresů a jejich vyztužení vázanou výztuží taktéž dle podkladů. Svislé pruty 

armokoše je třeba svázat s vytaženými svislými příložkami ze základové desky. Na 

horním okraji budou svislé pruty výztuže stěn vytaženy z betonu pro přivázání 

k vodorovné horní výztuži stropní desky.  

Suterénní stěny budou provedeny z betonu C 20/25, XC1, krytí je nutno 

dodržet 25 mm po celé ploše. Části stěn, které budou pod úrovní UT budou 

pokryty hydroizolací, izolací XPS a nopovou folií na vnějším líci. Svislé konstrukce 

budou provedeny z pohledového betonu. Svislou výztuž tvoří pruty R10/200 mm 

a vodorovnou R8/100 mm.  

Současně s armováním čelní stěny do zahrady bude vyztuženo a zabedněno 

také 280 mm vysoké žebro nad oknem, ze kterého budou vytaženy třmínky na 

výškovou úroveň krytí horního líce stropní desky, které zajistí spolupůsobení 
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tohoto žebra se stropní deskou, jak bylo staticky uvažováno. Stěny budou 

zabetonovány.  

I po vytvrdnutí betonu a odbednění svislých konstrukcí nesmí být stavební 

jáma zasypána dříve, než bude provedena stropní deska. Stěny by pak působily 

jako konzoly, což nebylo staticky uvažováno. Podélná vnitřní nosná stěna bude 

protažena nad úroveň stropu 1.NP. Je třeba ponechat vytaženou přídavnou výztuž 

pro přikotvení její výztuže. 

 

Po vytvrdnutí betonu svislých konstrukcí suterénu bude možné provést 

bednění stropní desky. Krytí na všech plochách desky je nutno dodržet 25 mm. 

K horní nosné výztuži ohnout vytažené pruty svislé výztuže ze stěn, přivázat.  

Výztuž v celé desce je navržena R10/200 mm v obou směrech při obou 

površích, dle výkresu výztuže.  V okolí konce střední nosné zdi u otvoru a okrajů 

žebra nad oknem rozmístit smykové trny dle schématu, viz přílohu P.03. Třmínky 

R10, které budou tvořit smykovou výztuž žebra pod příčnou nosnou stěnou je 

nutno z desky nechat vytažené v přesné geometrii. V oblasti zádveří je deska 

snížena o 250 mm, dle výkresů. Výztuž bude provedena jako vázaná. Spony R6 dle 

výkresu 4 ks/m2. Střední nosná stěna protažena na výšku 1.NP stejně jako 

v suterénu – pohledový beton, nutno nechat vytažené pruty výztuže k přivázání její 

výztuže. Deska bude vybetonovaná C20/25, XC1. Nutno ponechat prostup 

v blízkosti žebra pod stěnou.  

Až po vybetonování a vytvrdnutí betonu stropní desky zabednit a vyztužit 

žebro pod stěnou. To je nutné protáhnout až na líc střední betonové stěny. Na 

vnější straně ukončit 80 mm od líce stěny k vložení tepelné izolace. Bude 

vybetonováno žebro, po vytvrdnutí zabednit střední stěnu v 1.NP, vyztužit a 

vybetonovat obdobně jako předchozí. 

 

Železobetonový překlad dle návrhu, spodní nosná výztuž 3 x R12, třmínky 

R6/140 mm. Třmínky a horní konstrukční výztuž do úrovně horní líce pozedního 

věnce na krytí, podélnou výztuž svázat s věncem, betonováno současně. 
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Dodavatel musí po dobu výstavby zajistit minimalizaci dopadů probíhajících 

činností na životní prostředí, omezit prašnost, hlučnost, zamezit ničení okolní 

zeleně a kontaminaci podzemní vody.  

 

Rodinný dům bude stavba s běžným technickým vybavením, které 

nevyžaduje zvláštní nároky na bezpečnost při práci. Po dobu výstavby a provozu 

objektu je nutné dodržovat všechny stanovené podmínky a předpisy. Pracovníci 

musí být při výstavbě náležitě vybaveni vhodnými ochrannými pomůckami, musí 

dodržovat předepsané postupy, vyhlášky, směrnice a respektovat pokyny 

příslušné vedoucí osoby.  



12 
 

 

Všechny nosné prvky monolitického suterénu byly navrženy dle platných 

norem na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Součástí příloh textové části je 

statický výpočet a výkresová dokumentace, kde lze nalézt podrobné řešení 

problémů, rozměry, schémata a výstupy z výpočetního programu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 26. 5. 2017  

   Luboš Čípek 
autor práce  



13 
 

[1] ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí, Praha: ČNI, 2004 

[2] ČSN EN 1990-1-1. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, 

Praha: ČNI, 2004 

[3] ČSN 1992-1-1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná pravidla pro pozemní stavby a inženýrské stavby, Praha: ČNI, 

11/2006 Oprava 1/7 

[4] BETON TKS 5/2011: Navrhování na mezní stav porušení protlačením [online]. 

2011, 2011(5) [cit. 2017-05-22]. 

[5] Půdorys rodinného domu, řezy a pohledy 

[6] RFEM 5.07.13 x64 Student – Dlubal 

[7] Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Corporation 

[8] Autodesk AutoCAD 2017, Autodesk, Inc. 

[9] Rhinoceros, DIMENSIO s.r.o.  



14 
 

Velká písmena latinské abecedy 

Ab  plocha uložení soustředěného zatížení 

Ac  plocha betonového průřezu 

Aef  efektivní plocha působení soustředěného tlaku 

Ae,eff  plocha ideálního průřezu 

Asl  průřezová plocha výztuže zavedená do podpory 

Ast   průřezová plocha betonářské výztuže  

Asw  průřezová plocha smykové výztuže 

As,min  minimální průřezová plocha betonářské výztuže  

As,max  maximální průřezová plocha betonářské výztuže  

BI,eff  tuhost plného průřezu, dlouhodobá hodnota 

BII,eff  tuhost průřezu porušeného trhlinami, dlouhodobá hodnota 

Beff  efektivní hodnota tuhosti, dlouhodobá hodnota 

Ecm   sečnový modul pružnosti betonu  

Ec,eff  dlouhodobá hodnota modulu pružnosti betonu 

Es   návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 

F   zatížení 

Fd   návrhová hodnota zatížení  

Fk   charakteristická hodnota zatížení 

Gk   charakteristická hodnota stálého zatížení 

I   moment setrvačnosti průřezu 

Ii,eff  moment setrvačnosti ideálního průřezu, dlouhodobá hodnota 

Iir,eff  moment setrvačnosti porušeného ideálního průřezu, dlouhodobá 

hodnota 

Iv(z)  součinitel tlaku větru 

L   délka  

KI  součinitel turbulence 

Ko   součinitel zemního tlaku v klidu 

Kr  charakteristická střední rychlost větru 

M   ohybový moment  

Mcr  kritický moment na mezi vzniku trhlin 
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MEd   návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 

MRd   návrhová hodnota momentu únosnosti průřezu 

Mb,Rd plastická únosnost ocelového průřezu 

NRd,c  únosnost v soustředěném tlaku 

Qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení 

Qd  návrhová hodnota proměnného zatížení 

S  statický moment části průřezu 

SI  statický moment výztuže k těžišti plného průřezu 

SII  statický moment výztuže k těžišti porušeného průřezu 

R  hodnota reakce 

V  posouvající síla 

Ved  návrhová hodnota působící vnitřní posouvající síly 

Vb,Rd  plastická smyková únosnost ocelového průřezu 

VRd,c  únosnost smykově nevyztuženého průřezu 

VRd,max únosnost tlačené diagonály 

VRd,s  únosnost smykově vyztuženého průřezu 

Wy,pl  plastický průřezový modul 

Malá písmena latinské abecedy 

b   zatěžovací šířka průřezu  

bw  nejmenší šířka průřezu mezi tlakovým a tahovým pásem 

beff  efektivní šířka průřezu 

c  koeficient přepočtu zatížení do směrů 

c0(z)  součinitel orografie 

cnom   hodnota krycí vrstvy betonu  

ce  součinitel zatížení sněhem dle typu krajiny 

cg,eff  souřadnice těžiště ideálního průřezu 

cmin   minimální hodnota krycí vrstvy betonu 

cmin,b  minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím 

k požadavkům na soudržnost 

cmin,dur  minimální hodnota krycí vrstvy s přihlédnutím k požadavkům na 

prostředí 

Δcmin,γ  přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti  



16 
 

cr(z)  součinitel rychlosti větru dle výšky terénu 

cT  součinitel zatížení větrem dle odtávání sněhu 

cRd,c  součinitel pevnosti tlakové diagonály 

d   účinná výška průřezu 

d1  rozdíl výšky prvku a účinné výšky 

dx  účinná výška průřezu ve směru osy x 

dy  účinná výška průřezu ve směru osy y 

f  průhyb 

f2  dlouhodobý průhyb 

fb  charakteristická pevnost zdícího prvku 

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck   charakteristická pevnost betonu  

fctk   charakteristická pevnost betonu v tahu  

fctm   průměrná pevnost betonu v tahu 

fd  návrhová hodnota zatížení 

fk  charakteristická hodnota zatížení 

flim  limitní průhyb 

fm  pevnost malty 

fmk  charakteristická pevnost konstrukčního dřeva 

fsh  průhyb od smršťování 

fu  pevnost zdícího prvku 

fyd   návrhová mez kluzu betonářské oceli 

fyk   charakteristická mez kluzu betonářské oceli  

fywd  návrhová pevnost smykové výztuže 

fywd,eff návrhová pevnost výztuže namáhané na střih 

gk   charakteristická hodnota stálého zatížení  

gd   návrhová hodnota stálého zatížení  

h   výška průřezu 

k   součinitel 

kmod  součinitel pro výpočet návrhové pevnosti konstrukčního dřeva dle 

typu prvku 

l0  světlé rozpětí prvku 

lx rozpětí prvku v ose x 
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ly  rozpětí prvku v ose y 

mxD+ návrhový měrný ohybový moment ve směru osy x při horních 

vláknech 

mxD- návrhový měrný ohybový moment ve směru osy x při dolních 

vláknech 

myD+ návrhový měrný ohybový moment ve směru osy y při horních 

vláknech 

myD- návrhový měrný ohybový moment ve směru osy y při dolních 

vláknech 

qp(z)  charakteristický tlak větru 

rcs  křivost od smršťování 

s  podélná vzdálenost třmínků 

sk  charakteristické zatížení sněhem 

smax  maximální podélná vzdálenost prutů výztuže 

smin  minimální světlá vzdálenost prutů výztuže 

sr  vzdálenost smykových trnů 

st,max maximální příčná vzdálenost větví třmínku 

ui  kritický obvod řezu k protlačení 

uout  obvod, kde již není smykové vyztužení třeba 

vb,0  rychlost větru dle větrné oblasti 

vb  základní rychlost větru 

vEd  návrhové smykové napětí na řezu 

vk  charakteristické zatížení větrem 

vRd,c  únosnost na řezu bez smykového vyztužení 

vRd,cs  únosnost na řezu smykově vyztuženého průřezu 

vx  měrná posouvající síla ve směru osy x 

vy  měrná posouvající síla ve směru osy y 

w  průhyb 

wlim  limitní průhyb 

we  tlak větru 

wk  zatížení větrem 

x   poloha neutrálné osy  

xr  poloha neutrálné osy ideálního porušeného průřezu 
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z  výška objektu 

zc   rameno vnitřních sil 

z0  výška terénu dle kategorie terénu 

z0,II  zoučinitel výšky terénu 

zmin  minimální výška dle větrné oblasti pro výpočet zatížení větrem 

Písmena řecké abecedy 

α   úhek, sklon střechy 

αe,eff  poměr modulů pružnosti oceli a betonu, dlouhodobá hodnota 

β   součinitel vlivu ohybového momentu k protlačení  

γ  objemová hmotnost 

γbet  objemová hmotnost betonu 

γc   součinitel spolehlivosti betonu  

γS   součinitel spolehlivosti oceli 

γM   součinitel spolehlivosti materiálu 

δ  součinitel typu zdícího prvku 

κ  součinitel redukce ohybového momentu 

λ  součinitel idealizace napětí v tlačeném betonu 

μ  součinitel tření 

εcu3   poměrné přetvoření betonu při napětí rovném návrhové pevnosti 

εcs  poměrné přetvoření od smršťování 

εst   poměrné přetvoření oceli  

εyd  poměrné přetvoření oceli na mezi kluzu 

ζ  rozdělovací součinitel zohledňující zohlednění působení plného a 

porušeného průřezu 

η1  součinitel zatížení větrem 

ν1  maximální návrhová smyková únosnost 

ν Poissonův součinitel 

ξ  součinitel zatížení pro 6.10b 

ρ   hustota vzduchu, stupeň vyztužení 

ρ1  průměrné vyztužení 

ρx  míra vyztužení ve směru osy x 

ρy  míra vyztužení ve směru osy y 
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σc   tlakové napětí v betonu 

τ  smykové napětí na ploše 

ρmin  minimální míra vyztužení 

ρw  míra smykového vyztužení 

Ø   průměr prutu betonářské výztuže  

ψ   součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty 

proměnného zatížení  

ψ0   pro kombinační hodnoty  

ψ1  pro časté hodnoty 

ψ2   pro kvazistálé hodnoty  

Použité zkratky  

MSÚ  mezní stav únosnosti 

MSP  mezní stav použitelnosti 

ŽB  železobeton 

EC  Eurokód 
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P.01 Průvodní zpráva a statický výpočet 

P.02 Příloha ke statickému výpočtu 

P.03 Návrh smykových trnů – software 

P.04 Vizualizace postupu výstavby 

Výkresová dokumentace: 

 01. Výkres tvaru základových konstrukcí 

 02. Výkres tvaru svislých konstrukcí 

 03. Výkres tvaru stropní desky 

 04. Výkres výztuže základových konstrukcí 

 05. Výkres výztuže svislých konstrukcí 

 06. Výkres výztuže stropní desky 

 07. Výkresy výztuže ŽB překladu 


