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     Obsahem diplomové práce je vypracování návrhu nosné konstrukce 

polyfunkčního domu, která se nachází v blízkosti středu města Brna. Stavba je 

postavena v řadové zástavbě a je orientována na západ a východ. Objekt nezapadá 

do chráněnné památkové zóny. Objekt je na téměř rovinatém území poblíž místní 

komunikace.  

 

     Stavba je podsklepená a v přízemí se nachází technické místnosti a nájezdová 

rampa pro sjezd do garáží. Nájezdová rampa a podzemní garáže není součástí 

návrhu uvedeného v této diplomové práce. V nadzemních prostorách se nachází 

kanceláře a jednotlivé byty.  

 

     Stávající budova je vyzděna z cihel a založena na základových pásech. Nad těmito 

skutečnostmi a stávajícími rozměry objektu je navržena nová nosná konstrukce 

s návrhem železobetonovými nosnými stěnami a stropními monolitickými 

železobetonovými deskami. Dispozice domu zůstává stejná. Celá stavba je založena 

opět na soustavě základových pásů, které jsou ze železobetonu. Jednotlivá poschodí 

jsou propojena monolitickými železobetonovými schodišti. Střecha objektu zůstane 

tvarově stejná jako při stávajícím objektu. Tvar střechy je sedlový s mírným sklonem.  

 

     Celkový rozměr objektu je 18,00 m na délku a 11,38 m na šířku. Konstrukční výška 

objektu je 2,7 m a v přízemí je 3,0 m. Nosné stěny jsou nové tloušťky 150 mm a 

v přízemí 200 mm. Tyto nosné stěny vynáší stropní železobetonové desky, které jsou 

tloušťky 180 mm. Hloubka založení základových pásů je 800 mm. Podlahy 

v jednotlivých podlažích jsou tloušťky 200 mm. 

 

    Cílem diplomové práce je nový návrh nosných stěn a stropních konstrukcí na 

základě stávající dokumentace a zachování založení a dispozice objektu.  
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2.1   Charakteristika konstrukce 

 

     Daný objekt má rozměry 18,00 m na délku a 11,38 m na šířku, přičemž průčelí 

budovy je tvořeno kratším rozměrem. Objekt stojí v řadové zástavbě v části města 

Brna. Střecha je sedlová s mírným sklonem 14° a 7° a její nosná konstrukce se stává 

ze soustavy dřevěných příhradových vazníků. Obvodové stěny jsou tloušťky 400 mm 

a vyzděny z plných pálených cihel. Objekt je založen na soustavě základových pásu 

šířky 800 mm až 1 300 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1: Pohled na průčelní stěnu budovy 
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      Řešením je nová nosná konstrukce polyfunkčního domu založeného na 

základových pásech. Střešní dřevěné příhradové vazníky zůstávají stejné a jejich 

uložení se zhoduje se stávajícím. Nosné stěny jsou tloušťky 150 mm v jednotlivých 

podlažích a jejich umístění je stejné jako u stěn z plných pálených cihel. Stěny jsou o 

250 mm menší, tím se ušetří prostor v jednotlivých místnostích. Stropní konstrukce 

jsou tloušťky 180 mm a jsou podpírány nosnými stěnami tloušťky 150 mm. Ve 

stropních deskách jsou 4 otvory pro rozvod instalací po objektu. rozměry těchto 

otvorů jsou 1 000 mm x 250 mm, 1 750 mm x 350 mm a 1 900 mm x 350 mm. Stropní 

deska nad 1. PP je jenom nad částí kanceláří, protože v úrovni 1. NP je po pravé části 

objektu průjezd do podzemních garáží. Deska je navíc v jednom místě u vchodu do 

budovy vynášena žebrem. Jednotlivá podlaží jsou spojena monolitickými 

železobetonovými schodišti, jejíž převýšení je 2,7 m. Úhel schodišťového ramene je 

32°. Z pohledu ze dvora jsou na budově vidět balkóny. Tyto balkóny nejsou obsahem 

diplomové práce a řešily by se jako zavěšené ocelové balkóny, které by byly spojené 

se stropními deskami. 

 

    Celý objekt je založen na soustavě základových pásů. Tyto základové pásy se 

zachovají rozměrově a jsou navrženy ze železobetonu. Výška základových pásů je 

800 mm. 

  

   

2.2   Zatížení 

 

      Zatížení se stanovilo z technických norem ČSN EN 1991-1. 

Kategorie ploch z hlediska užitného zatížení dle ČSN EN 1991-1-1 

 

Kategorie A:   plochy pro domácí a obytné činnosti 

a) stropy qk = 1,5 kN/m2 

b) schodiště a chodby qk = 3 kN/m2 
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Pro výpočet zatížení sněhem byla použita norma ČSN EN 1991-1-3 

- sněhová oblast II – pro lokalitu Brna 

Sk = 1,0 kPa 

 

Pro výpočet zatížení větrem byla použita norma ČSN EN 1991-1-4 

- větrná oblast II – pro lokalitu Brna 

Vb,0 = 25 m/s 

 

Objemové tíhy materiálů byly stanoveny dle podkladů výrobců nebo dle ČSN EN 

1991-1-1 

 

Všechna zatížení jsou kombinována v souladu s ČSN EN 1990. 

 

 

2.3   Základové poměry 

 

    Základové poměry jsou převzaty z výsledků geotechnického posudku uvedeného 

ve statickém výpočtu, který se prováděl při rekonstrukci budovy již dříve. Základovou 

zeminu tvoří souvrství sprašových hlín pevné konzistence třídy F6-CI. Únosnost 

zeminy se počítá dle 2. geotechnické kategorie a hloubka založení se uvažuje kolem 

2,0 m pod terénem z výsledků geotechnického posudku. Přítomnost podzemní vody 

nebyla zjištěna, která by mohla ovlivnit spodní část stavby. Hladina podzemní vody 

se nachází až pod základovou spárou. Výkopové práce hlubší než 1,5 m je nutné 

provádět s pažením nebo svahováním ve sklonu 1:05 nebo menším dle 

geotechnického posudku. V dané situaci, kde se objekt nachází bude navrženo 

pomocí pažením výkopové práce. 
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2.4   Použité materiály 

 

     Svislé nosné konstrukce jsou ze železobetonu tloušťky 150 mm a v přízemí 

tloušťky 200 mm. Tyto stěny jsou z betonu C25/30 XC1 a s výztuží B500B. Příčky vně 

objektu jsou tvořeny z cihelných bloků a ze sádrokartonových příček. 

 

     Vodorovné nosné stropní konstrukce jsou tvořeny z monolitických 

železobetonových desek tloušťky 180 mm. Tyto vodorovné nosné stropní 

konstrukce jsou z betonu C25/30 XC1 a s výztuží B500B.  

 

      V objektu se nachází jednoramenné schodiště, které spojuje jednotlivá podlaží. 

Toto schodiště je monolitické železobetonové z betonu C 25/30 XC1 a s výztuží 

B500B. Schodiště je tloušťky 160 mm 

 

      Základové konstrukce se stávají ze soustavy železobetonových pásů a to 

z betonu C 25/30 XC2 a s výztuží B500B. Hloubka založení je 2,0 m pod terénem. 
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3.1   Obecné charakteristiky 

 

    Souhrn všech parametrů obecně platných pro návrh konstrukce. Jsou zde 

uvedeny informace o životnosti, typy následků, údaje o prostředí a jednotlivá 

klimatická a proměnná zatížení budovy. Jednotlivé specifikace jsou uvedeny 

podrobněji dále v jednotlivých kapitolách ve statickém výpočtu. 

 

 

3.2   Střešní konstrukce 

 

    Typ a tvar střešní konstrukce je specifikována v této kapitole. Střešní konstrukce 

je sedlová s nízkým sklonem a tento úhel je 14° a 7°. Nosná konstrukce střechy je 

v podobě soustavy dřevěných příhradových vazníků v osové vzdálenosti 1 m a její 

plášť tvoří dřevěný záklop, geotextílie a střešní krytina. U dřevěných příhradových 

vazníků se předpokládá, že jsou ze smrkového dřeva C24. Na tuto konstrukci působí 

klimatické zatížení a to je zatížení sněhem a větrem. Výpočet je proveden 

v programu Scia Engineer a slouží k zjištění zatížení, krerá jsou přenášena do 

ostatních částí konstrukcí. Střešní konstrukce nebyla jinak podrobně řešena. 

 

 

3.3   Schodiště 

 

    V objektu se nachází jednoramenné schodiště šířky 1 200 mm. Schodiště je 

monolitické železobetonové a to z betonu C 25/30 XC1 s výztuží B500B. Schodiště 

spojuje jednotlivá podlaží a je tloušťky 160 mm. Krytí výztuže betonem je 25 mm.  
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Schodiště je navrženo tak, že jeho nosnou část tvoří schodišťová deska, která je 

napojena na stropní desky. Schodiště je pak tvořeno betonovými stupni o 

rozměrech 176 mm x 280 mm. U vchodu do objektu se dále nachází menší schodiště 

o 7 stupni. Toto schodiště není zahrnuto ve statickém výpočtu a výkresové 

dokumentaci. Schodiště by se řešilo obdobně jako hlavní schodiště objektu. 

 

 

3.4   Stropní desky D2 – D6 

 

    Stropní desky D2 – D6 jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami 

tloušťky 180 mm. Tyto desky jsou z betonu C 25/30 XC1 s výztuží B500B. Statické 

schéma těchto desek je jako spojitá deska podepřená nosnými stěnami a po 

obvodě. Ve statickém modelu jsou stropní desky uvažovány jako kloubově 

podepřené kvůli dosáhnutím větších momentů v poli a na tyto ohybové momenty je 

navržena výztuž na mezní stav použitelnosti. Ve skutečnosti se desky chovají jako 

vetknuté a je přidána výztuž v místě uložení, aby se vykryly případné momenty nad 

podporou. Na tyto desky jsou pak napojeny schodišťové desky. Ve stropních 

deskách jsou 4 menší otvory o rozměrech 2 x 1000 mm x 250 mm, 1750 mm x 350 

mm a 1 900m x 350 mm pro prostupy instalací objektu. Tyto prostupy nejsou 

v desce vymodelovány, protože vnitřní síly v desce s prostupy se nijak výrazně od 

sebe nelišily. V místě těchto prostupů bude doplněna výztuž viz výkresová 

dokumentace. Pro zohlednění mezi stropními deskami D2 – D6 nejsou nijak výrazné 

odlišnosti v zatížení těchto desek, tak tyto desky jsou vyztuženy stejně. Poslední 

deska D6 je nad posledním obytným podlažím a z důvodů možné přístavby 

v budoucnosti je tato stropní deska nadimenzována na stejné požadavky jako 

stropní desky D2 – D5. 
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3.5   Stropní deska D1 

 

    Tato stropní deska se liší rozměrem od stropních desek D2-D6. Jinak tato stropní 

deska je též navrhnuta ze železobetonu tloušťky 180 mm. U vstupu do objektu je  

navíc podepřena žebrem, kvůli převýšení 1. NP a vstupem do objektu. Tento rozdíl 

je tvořen 7 stupni betonového schodiště. Ve stropní desce jsou 2 menší otvory o 

rozměrech 1750 mm x 350 mm a 1 900m x 350 mm pro prostupy instalací objektu. 

Tyto prostupy opět neovlivňovaly téměř vnitřní síly ve stropní desce a deska se 

modelovala jako celek s tím, že u těchto otvorů bude použita přídavná výztuž viz 

výkresová dokumentace. 

 

 

3.6   Nosné stěny 

 

   Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny monolitickými železobetonovými stěnami. 

Nosné stěny jsou navrženy z betonu C 25/30 XC1 s výztuží B500B. Stěny v 1. PP mají 

tloušťku 200 mm a stěny vyšších podlaží mají tloušťku 150 mm. Posouzení stěn je 

pak provedeno v 1. PP od zatížení vyšších podlaží. Důležitým výstupem je pak právě 

souhrn všech zatížení od horních staveb až po základové konstrukce, které se pak 

nadimenzují na toto zatížení. 

 

 

3.7   Základové konstrukce 

 

    V této kapitole je proveden návrh výztuže a posouzení základových konstrukcí. 

Založení celé stavby je řešeno soustavou základových pásů. Výpočet vnitřních sil je  

proveden v programu Scia Engineer. Z programu je také výčet o hodnotách 

kontaktního napětí, které působí v základové spáře. Podepření této konstrukce je  
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pomocí soilinu. Na výsledky vnitřních sil je navržena výztuž pro spodní a horní líc a 

dále smykové vyztužení. Posouzení bylo uskutečněno na vybraném místě, které se 

jevilo jako nejvíce namáhané z ohledu zatížení. Navržená výztuž v daném místě se 

použila a rozmístila po celých základech z důvodů bezpečnosti celé stavby viz 

výkresová dokumentace. Základové pásy jsou navrženy ze železobetonu z betonu   

C 25/30 XC2 a s výztuží B500B. Hloubka založení je 2,0 m pod terénem. Rozměry 

základových pásů jsou dány původními rozměry základů. 
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4.1   Obecné požadavky 

 

   Tato kapitola se zabývá základním postupem, který se předpokládá při realizaci 

stavby. Předpokládá se, že bude tento postup ve skutečnosti modifikován 

zhotovitelem na základě vlastních zkušeností a technologických postupů 

zavedených v dané realizační firmě. Jedná se tedy zejména o zdůraznění základních 

kroků ve výstavbě. 

 

 

 4.2   Požadavky na provádění   

 

   Provádění betonových konstrukcí se požaduje podle technických norem ČSN EN a 

platných zákonů České republiky. Navržené konstrukce musí provádět kvalifikovaná 

firma. Na stavbu bude dohlížet kvalifikovaná osoba. 

    

    Čerstvá betonová směs by se měla ošetřovat minimálně jeden týden po 

zabetonování. Důraz na ošetřování je ovlivněno v závislosti na teplotě. Při vysokých 

teplotách se musí beton častěji kropit vodou nebo jiným odpovídajícím opatřením. 

Ideální teplota pro provádění je okolo + 15°C. Nutné je věnovat pozornost, kdyby se 

teplota pohybovala okolo + 5°C. Musel by se beton zaplachtovávat a proteplovat. Při 

teplotě nižší než + 5° C se nesmí betonovat. 
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   4.3   Postup provádění 

 

     Staveniště se musí oplotit a v první fázi se předpokládá demolice stávajícího 

domu. Poté se provede vytyčení stavby, kterou provede odborná geodetická firma. 

Po demolici objektu budou zajištěny svahy proti sesunutí zeminy. V místech 

stávajících základů bude nutné provést podkladní beton minimální tloušťky 50 mm. 

Po vytvrdnutí podkladního betonu budou do výkopů osazeny armokoše a provede  

se bednění základů. Poté jak bude převzata výztuž statikem mohou se základové 

pasy zabetonovat dle specifikaci ve výkresové dokumentace a technické zprávě. 

Předpokládá se doba zrání betonu 28 dní. 

     

    Po vyzrání betonu bude vylita betonová deska tloušťky 100 mm a bude doplněna 

karisítí. Tato deska tvoří podklad pro podlahy 1. PP. Po vyzrání betonu lze přistoupit 

k další fázi výstavby domu. Z ulice se vybuduje nájezdová rampa do úrovně 1. PP. 

Vytvoří se tak přístupová cesta do prostoru za domem, která je nezbytně nutná 

k dalším  úpravám jak domu tak garážím (není součástí této diplomové práce stejně 

tak jako návrh a dimenzování samotné nájezdové rampy). Po vybudování nájezdové 

rampy lze přistoupit k dalším stavebním pracím. 

     

    Po nachystání rampy bude provedeno bednění pro železobetonové stěny v 1. PP 

tloušťky 200 mm. Bednění bude u vnitřních stěn postaveno pouze z jedné strany, 

aby se mohla navázat výztuž dle výkresové dokumentace a poté převzata statikem. 

U průčelní stěny a stěny ze dvora bude taktéž postaveno bednění jen z jedné strany, 

aby se mohla navázat výztuž a převzít statikem. Svislé nosné stěny u sousedních 

budov budou provedeny podrobným postupem dle výrobce bednění. Toto speciální 

bednění zůstane součástí stavby, které se ponechá a je navíc doplněno dilatačním 

materiálem, které bude sloužit i jako dilatace mezi objekty. Po umístění tohoto 

bednění se naváže výztuž dle výkresové dokumentace a opět se převezme statikem. 

Po rozhodnutí statika se výztuž uzavře z druhé strany bedněním a svislé nosné stěny  
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v 1. PP se zalijí betonem dle specifikací ve výkresové dokumentaci. Beton je třeba 

vibrovat pomocí vibrátoru, aby betonová směs se rozlila po celé délce stěny. Po 

jednom až dvou dnech lze provést odbednění, aby beton mohl dozrávat a vysychat.  

Po dosažení požadované pevnosti to lze předpokládat po 6 – 7 dnech se může začít 

provádět schodiště a stropní deska nad 1. PP.  

    

     Pro stropní desku nad 1. PP a schodiště spojující 1. PP a 1. NP se zhotoví bednění 

a naváže se výztuž. Po zkontrolování výztuže statikem se bude moci zabetonovat 

strop nad 1. PP a zároveň schodiště z 1. PP do 1. NP. V místě schodiště z 1. NP a 2. 

NP se deska nebude betonovat a zabetonuje se později. Po zatvrdnutí stropní desky 

D1 se postaví bednění pro schodiště spojující 1. NP a 2. NP a vyztuží se. Poté se na 

stropní desce D1 postaví bednění pro uložení výztuže stropní desky nad 1. NP, tedy 

stropní desku D2. Nejprve se zabetonuje schodiště spojující podlaží 1. NP a 2. NP a 

část stropní desky D1, která se nechala nezabetonovaná kvůli napojení výztuže 

schodiště mezi 1. NP a 2. NP. Ve stropních deskách se nesmí zapomenout nechat 

místa na prostupy, ve kterých povede instalace. Zhotoví se bednění na požadovaný 

rozměr a uloží se dle výkresové dokumentace, kde je navrhnut otvor a výztuží se 

podle této výkresové dokumentace. Nad vybetonované stropní desky se nemůže 

pokládat žádný stavební materiál, dokud beton nedosáhne minimálně 70 % 

pevnosti. Této pevnosti lze předpokládat po 4 – 5 dnech. Po dosažení minimální 

pevnosti stropní desky D1 je možné chystat bednění v 1. NP pro svislé nosné stěny, 

které jsou tloušťky 150 mm. Výztuž ze stěn z 1. PP přesahuje výškovou úroveň 

stropní desky nad 1. PP o 550 mm. Pří vyztužování nosných stěn v 1. NP se na tuto 

výztuž naváže. Opět se postaví bednění z jedné strany, vyztuží se stěny a výztuž bude 

převzata statikem. Po odsouhlasení statikem se stěny uzavřou druhou částí bednění 

a zalijí se betonem, který se bude hutnit vibrátorem. Po zhotovení lešení a bednění 

na stropní desce D1 pro stropní desku D2 se naváže výztuž a naváže se i výztuž na 

schodišti. Po přebrání výztuže statikem se bude moc stropní deska D2 zabetonovat  
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spolu se schodištěm. Opět se nesmí zapomenout na otvory pro instalaci ve stropní 

desce. Betonáž desky bude přerušena opět v místě schodiště, aby se po zatvrdnutí 

betonu desky D2 mohlo postavit lešení a bednění pro uložení výztuže schodiště 

spojující stropní desky D2 a D3. Poté se bude moci zabetonovat schodiště z 1. NP do 

2. NP. Postupy se nadále opakují až po poslední podlaží. Nad poslední stropní desku 

budou vyzvednuty jeřábem zpět střešní dřevěné příhradové vazníky, které budou 

uloženy nad touto stropní deskou. Střešní vazníky v čase výstavby objektu budou 

uschovány ve skladě. 

 

 

4.4   Bednění 

 

   Bednění monolitických stěn i monolitických stropů bude použito jako systémové 

bednění. Bednění musí být navrženo tak, že je schopno odolávat všem účinkům, 

kterým je vystaveno během postupu výstavby. Musí udržet beton v požadovaném 

tvaru až do jeho zatvrdnutí. Dále musí být dostatečně tuhé a byla zajištěna celistvost 

konstrukce. Spoje mezi prvky bednění musí být dostatečně těsné, aby se zabránilo 

ztrátě jemných částic. Při montáži bednění se musí na něj aplikovat speciální nátěr. 

Vložené prvky jako jsou distanční vložky musí být pevně osazeny, aby byla zajištěna 

jejich předepsaná poloha během betonování. Odbedňování se provádí až po vyzrání 

betonu a nesmí dojít k poškození vybetonované části. 

 

 

4.5   Poznámky 

 

   Během výstavby musí být dodrženy všechny postupy. Manipulace s bedněním, 

práce ve výškách apod. se musí dodržet veškeré požadavky a postupy při práci, které 

jsou předepsány, aby nedošlo k ohrožení lidského života.  
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      Cílem diplomové práce bylo navržení nové nosné konstrukce polyfunkčního 

domu v Brně. Jednalo se o stávající budovu, která nevyhovovala daným požadavkům 

a také na přání investora, postavit novou budovu též samé dispozice a následně 

navrhnout stropní desky s minimalizujcími trhlinami na přání investora. 

 

    Budova byla až po základy zbourána (včetně) a byla navrhnuta nová budova. Její 

nosné hlavní prvky jsou ze železobetonu. Nové základové pásy kopírují rozměr 

stávajících základových pásů a hloubka založení objektu zůstala stejná. Únosnost 

zeminy se stanovila podle 2. geotechnické kategorie. Při návrhu byl kladen 

požadavek na vzhled stropních desek, to je průhyby a trhliny ve stropních deskách.  

Stropní desky jsou posouzeny v mezním stavu únosnosti, tak i v mezním stavu 

použitelnosti. Návrhová životnost budovy je 50 let. 

 

    Návrh byl proveden dle EC a platných ČSN EN včetně změn a doplňků. Během 

realizace je potřeba zajistit odborné vedení stavby a postupovat v souladu ochrany 

zdraví na pracovišti. 
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Velká písmena latinské abecedy  

Rdt  únosnost zeminy 

A   plocha  

Ac   průřezová plocha betonu  

As   průřezová plocha betonářské výztuže  

Asw   průřezová plocha rozdělovací výztuže  

As,req   nutná plocha betonářské výztuže  

As,min  minimální průřezová plocha betonářské výztuže  

As,max  maximální průřezová plocha betonářské výztuže  

As,s   průřezová plocha smykové výztuže  

Ce, Ct   součinitele pro výpočet zatížení sněhem  

E   modul pružnosti  

Ecm   sečnový modul pružnosti betonu  

Es   návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli  

F   zatížení, síla  

Fd   návrhová hodnota zatížení  

Fk   charakteristická hodnota zatížení  

Gk   charakteristická hodnota stálého zatížení  
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I   moment setrvačnosti průřezu  

L   délka  

Ko   součinitel tlaku v klidu  

M   ohybový moment  

MEd   návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu  

MRd   návrhová hodnota ohybového momentu únosnosti průřezu  

N   normálová síla  

NEd   návrhová hodnota působící normálové síly (tah nebo tlak) 

Nrd  návrhová hodnota normálové síly únosnosti průřezu  

Qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení  

V   smyková síla  

Ved   návrhová smyková síla  

Vrdc   návrhová hodnota smykové síly únosnosti průřezu  

Vrds   únosnost smykové výztuže  

W   průřezový modul  

 

Malá písmena latinské abecedy  

a   uložení  

b   šířka průřezu  

c   hodnota krycí vrstvy betonu  
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cmin   minimální hodnota krycí vrstvy betonu  

cmin,b  minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k požadavku 

soudržnosti  

cmin,dur  minimální hodnota krycí vrstvy betonu s přihlédnutím k podmínkám 

prostředí 

 Δcmin,γ  přídavná hodnota z hlediska spolehlivosti  

Δcdur,st  redukce minimální krycí vrstvy při použití nerezové oceli  

Δcdur,add  redukce min. krycí vrstvy při použití dodatečné ochrany (např. povlak 

výztuže)  

d   účinná výška průřezu  

dg   průměr kameniva  

e   excentricita, rameno  

fk   charakteristická pevnost  

fd   návrhová pevnost  

fbd   návrhové napětí v soudržnosti  

fcd   návrhová pevnost betonu v tlaku  

fck   charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní  

fctk   charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 18  

fctm   průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu  

fd   návrhová hodnota zatížení  

fyd   návrhová mez kluzu betonářské oceli  
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fyk   charakteristická mez kluzu betonářské oceli  

fyd   návrhová mez kluzu betonářské oceli   

sk   charakteristické zatížení sněhem  

fyw   návrhová únosnost smykové výztuže  

gk   charakteristická hodnota stálého zatížení  

gd   návrhová hodnota stálého zatížení  

qk   charakteristická hodnota proměnného zatížení  

qd   návrhová hodnota proměnného zatížení  

h   výška  

i   poloměr setrvačnosti  

k   součinitel dle ČSN EN 1991  

lbd   návrhová kotevní délka  

lb,min   minimální kotevní délka  

lb,rqd   základní kotevní délka   

t   tloušťka  

s    vzdálenost třmínků  

smin   minimální vzdálenost prutů  

smax   maximální vzdálenost prutů  

vb,0  základní rychlost větru  

uz   průhyb ve směru osy z  
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x, y, z   souřadnice  

x   poloha neutrální osy 

z  rameno vnitřních sil  

zc   rameno vnitřních sil betonu  

zs   rameno vnitřních sil výztuže  

 

Malá písmena řecké abecedy  

α   úhel/ součinitele upravující kotvení výztuže (vysvětleny přímo v textu)  

Ø   průměr  

γ   úhel/dílčí součinitel  

φ   součinitel vnitřního tření  

δ   součinitel tvaru  

γc   dílčí součinitel betonu  

γG   dílčí součinitel stálého zatížení G  

γQ   dílčí součinitel proměnného zatížení Q  

γs   dílčí součinitel betonářské oceli 

ξ   redukční součinitel, rozdělovací součinitel  

εc   poměrné stlačení betonu  

εy, εs, εyd  poměrné přetvoření betonářské oceli  

εp, εyp  poměrné přetvoření předpínací výztuže  
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λ   štíhlostní poměr  

ρ   objemová hmotnost/stupeň vyztužení  

ν  redukční součinitel pevnosti betonu porušeném smykem/poisonův 

součinitel  

σ   napětí  

ψ  součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného 

zatížení  

μ součinitel upravující kotvení (vysvětleno v textu)/ součinitel upravující 

vliv vlhkosti  

λ  koeficient dle ČSN EN 1991 ohýbané prvky/součinitel tepelné 

roztažnosti/vzpěrná délka  

 

Použité zkratky 

MSÚ   mezní stav únosnosti  

MSP   mezní stav použitelnosti  

ŽB   železobeton  

EC   eurokód  

tl.   tloušťka  

ZŠ   zatěžovací šířka 
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Obr. 1:  Pohled na průčelní stěnu budovy 
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P2. Výkresy 

P3. Statický výpočet 

P4. Stavební postup (součástí hlavního dokumentu) 

 


