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Cílem práce je statická analýza vybraných prvků na vícepodlažním 

monolitickém objektu, který bude realizován v závodu papíren Větřní. Hlavní 

částí je návrh stropní konstrukce. Pozornost je především věnována průvlakům 

a trámům, které jsou primárně zatíženy skupinou nádrží a přístrojů, dále pak i 

pojezdem vysokozdvižného vozidla. Výstupem bude statický výpočet nosných 

částí, výkres jejich tvaru a výztuže. 
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Jedná se o novostavbu vícepodlažní monolitické budovy, která bude 

realizována v závodu papíren Větřní. Parcela, na které bude budova stát, je 

vyklizena po bouracích pracích po předchozí stavbě, která zde stála. 

Nejdříve se vyhloubí jámy pro základové patky. Obvodové patky se budou lišit 

půdorysným rozměrem oproti patkám uvnitř objektu. Jámy se vyhloubí do 

vytyčené geometrie, tzn. obvodové patky s půdorysným rozměrem 

2700 mm x 2500 mm do hloubky 1550 mm. Patky uvnitř objektu budou 

hloubeny s půdorysným rozměrem 2500 mm x 2500 mm do hloubky 1550 mm. 

Hloubení jam bude prováděno v osovém rastru 5000 mm x 6000 mm. 

Dno všech jam bude vysypáno vyrovnávací vrstvou štěrkového polštáře frakce 

4/16 v mocnosti 50 mm. Dále budou všechny jámy vylity vyrovnávací vrstvou 

z prostého betonu C 20/25 v mocnosti 150 mm. 

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 mohl navrhnout 

příslušná opatření. Do jam se následně vloží armokoše svázané dle návrhu. Zde 

je třeba věnovat zvýšenou pozornost dodržení vnějšího krytí výztuže, protože 

beton pro základové konstrukce náleží do třídy XC2, která udává vyšší hodnotu 

krytí, tedy 35 mm. Následně budou jámy zality betonem C 25/30, XC2 dle 

návrhu. 

 

Jelikož na parcele, kde je plánována stavba, proběhly bourací práce předchozí 

budovy a podloží díky této skutečnosti není jednotvárné, bude potřeba 

odbagrovat svrchní část základové plochy do hloubky 1500 mm a jámu zasypat 
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homogenním materiálem. Dalším bodem bude provedení inženýrsko-

geologického průzkumu, jelikož v místě zakládání stojí místní komín. Výstupem 

průzkumu bude stanovení, kam až zasahuje základová konstrukce komínu. 

 

Po vytvrdnutí základových patek bude provedeno zabednění sloupů. Po 

montáži všech bednění do nich bude vložen svázaný armokoš, který bude 

potřeba svázat svislými příložkami, vytaženými ze základových patek. 

Všechny sloupy budou provedeny z betonu C 30/37, XC3. Krytí je nutno dodržet 

25 mm po celé ploše. Sloupy budou odbedněny po 28 dnech. 

 

Po vytvrdnutí všech svislých konstrukcí bude možné provést bednění stropní 

konstrukce, která bude tvořena 6000 mm dlouhými průvlaky o průřezu 

650 mm x 500 mm (výška x šířka), na které budou kolmo napojeny trámy 

dlouhé 5000 mm o průřezu 500 mm x 200 mm (výška x šířka). Bednění bude 

provedeno tak, že při betonáži rovněž vznikne deska tlustá 80 mm. 

Výztuž v průvlacích i v trámech je stanovena v přiložených statických výpočtech 

a její množství i rozmístění je detailně popsáno v přiložené výkresové 

dokumentaci.  Do bednění bude následně skládána spodní nosná výztuž na 

distančníky 35 mm, pod kterou budou podvlečeny třmínky Ø 8 mm, které 

budou tvořit smykovou výztuž všech trámů a průvlaků. Smyková výztuž bude 

skládána do bednění dle výkresové dokumentace, aby byly dodrženy podélné 

vzdálenosti třmínků. Následně bude vyvázána i horní nosná výztuž, třmínky se 

uzavřou a horní výztuž se zajistí vázacím drátem.  

Deska bude vyztužena KARI sítí 6 mm (oko 100 x 100 mm). Stropní konstrukce 

bude vybetonována betonem C 30/37, XC3. 
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Při skládání výztuží do bednění je nutné brát velký zřetel na to, aby nedošlo 

k záměně průměru výztuží. Hutnění betonové směsi bude prováděno 

ponornými vibrátory. Pokud by v průběhu zrání betonu panovaly vysoké 

venkovní teploty, bude nutné kropení vodou a přikrývání plachtami, aby 

nedošlo k popraskání stropní konstrukce. Konstrukci bude možné odbednit po 

ukončení zracího procesu, tzn. po 28 dnech. 

 

Bednění musí být provedeno dostatečně tuhé, aby během betonáže 

nedocházelo k nežádoucím odchylkám. Odbedňování konstrukcí je plánováno 

po 28 dnech. Bude-li však nutné bednění demontovat dříve, tak v době, kdy 

beton získá alespoň 70 % pevnost. 

V celé konstrukci je používána výztuž B550B. Během provádění bude výztuž 

zabezpečena, aby nedocházelo k neočekávaným pohybům. Bude dodržována 

navržená krycí vrstva a výztuž bude kladena dle armovacích výkresů. 
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Dodavatel musí po celou dobu výstavby zajistit minimalizaci dopadů 

probíhajících činností na životní prostředí. S odpadem vzniklým při stavebních 

pracích bude naloženo v souladu se zákonem 185/2001 sb., o odpadech. 

Splaškové vody mají charakter běžných splaškových vod. Vlastní provoz 

objektu není zdrojem hluku a škodlivin. Pro výstavbu budou použity materiály, 

které neovlivňují životní prostředí negativním způsobem. Obaly od použitých 

materiálů budou odvezeny na zřízené skládky. Stavba nenarušuje ochranu 

dřevin, rostlin a živočichů – ekologické funkce a vazby v krajině budou 

zachovány.  
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Při provádění veškerých stavebních prací je důležité se řídit závaznými 

ustanoveními platných norem a podmínkami bezpečnosti práce obsažené 

v Zákoníku práce, vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého 

báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních 

pracích. Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před 

zahájením prací. Dále jsou povinni používat při práci předepsané pracovní 

pomůcky podle směrnic a uvedených předpisů. Zhotovitel určí způsob 

zabezpečení staveniště a zamezí vstup nepovolaným osobám. Ochranu proti 

pádu z výšky nebo pádu do hloubky zajišťuje zhotovitel přednostně pomocí 

prostředků kolektivní ochrany (technickými konstrukcemi, ochrannými 

zábradlími a ohrazeními, poklopy, záchytným lešením, ohrazením nebo sítí, 

lešením nebo pracovními plošinami). 
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Cílem práce bylo navrhnout a posoudit monolitickou železobetonovou stropní 

konstrukci. Všechny nosné prvky byly navrženy dle platných norem na mezní 

stav únosnosti i použitelnosti. K návrhu byl vytvořen statický výpočet, který je 

přiložen jako příloha této práce. Další přílohou je také výkresová dokumentace, 

která obsahuje výkresy tvarů, výkresy vyztužení, detaily a schémata budovy. 

Vnitřní síly potřebné ke statickému výpočtu byly získány z programu 

Scia Engineer. Některé posudky byly pro kontrolu správnosti ověřeny pomocí 

výpočetního vztahu vytvořeného v programu MS Office Excel. 

Součástí bakalářské práce je i příloha ke statickému výpočtu a vizualizace 

konstrukce. 
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