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Předběžný statický výpočet horní stavby 
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1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

 Předmětem bakalářské práce je novostavba administrativní budovy. Objekt bude 
zasazen do jihozápadní části pozemku číslo p. č. st. 7195 v K.Ú. obce Pardubice v katastrálním 
území Pardubice, ulice Studentská 95, 530 09. Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které 
jsou vedeny v přilehlé komunikaci. Stavbou nebudou dotčeny žádné stávající objekty, avšak na 
ní budou ze severní a jižní strany pouze komunikačním prvkem napojeny nezávislé objekty. 

1.2. Podklady pro zhotovení projektu 

 Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 
 ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
 ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
 ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
 ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce 
 ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
 Podklady výrobců – SCHOECK WITTEK – ISOKORB, TRONSOLE; POROTHERM; 

RIGIPS 

1.3. Použitý software 

 FINE GEO 5 – Založení objektu 
 AutoCAD 2021  

2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

 Předmětem projektu je nepodsklepená administrativní budova pravidelného 
obdélníkového půdorysu s částečně předsazeným schodišťovým jádrem a s plochou střechou, s 
osmi nadzemními podlaží. Celkové půdorysné rozměry nosné konstrukce objektu jsou 30,5 x 
16,5 m, nejvyšší bod nosné konstrukce se nachází 32 m nad úrovní okolního terénu – ztužující 
jádro s výtahovou šachtou. Konstrukční výška všech podlaží je 3 500 mm. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází vstupní část administrativní budovy, závětří (s terasou), chodba, 
výtah, sklad, úklidová místnost, sociální zařízení, relax/handicap, kuchyňka, kanceláře, 
laboratoře, schodiště. Ve 2. NP až 8. NP se nachází chodba, výtah, schodiště, lodžie, úklidová 
místnost, sociální zařízení, kuchyňka, jednací místnost, kanceláře, sklad. Střecha nejvyššího 
podlaží je plochá, nepochozí a je k ní umožněn přístup prostřednictvím hlavního schodiště 
objektu. Druhé až osmé nadzemní podlaží jsou typické a mají stejné dispozice. Nachází se v 
nich kanceláře. V 1.NP se také nachází laboratoře. 

2.2. Technické řešení stavby 

 Objekt je založen na hlubinných základech, a to na osamělých ŽB pilotách 
(bezprostředně pod sloupy) a na skupinách pilot (bezprostředně pod nosnými stěny) přes 
základovou desku z vodonepropustného betonu – bílá vana. Nosný systém budovy je 
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kombinovaný – převážně skeletový se sloupy a příčnými průvlaky doplněný o ztužující nosné 
stěny, které budovu ztužují vůči negativním účinkům větru. Dále nosný systém budovy 
obsahuje uzavřené ztužující jádro kolem výthové šachty a také částečně uzavřené schodišťové 
jádro. Všechny nosné konstrukce vyjma železobetonových prefabrikovaných schodišťových 
ramen jsou železobetonové, monolitické. Stropní konstrukce jsou monolitické železobetonové 
deskové, plné. Hlavní schodiště je řešeno jako železobetonové deskové dvouramenné 
s prefabrikovanými rameny a monolitickými podesty. Ztužení objektu je zajištěno párem 
železobetonových monolitických ztužujících stěn v příčném a v podélném směru v kombinaci 
s železobetonovým jádrem. 

2.3. Materiálové řešení stavby 

 Nosná konstrukce je navržena ze železobetonu. Technologie monolitická, vyjma 
prefabrikovaných schodišťových ramen. 
 Nosné stěny, nosné sloupy, stropní konstrukce, schodiště: železobetonové, beton C35/45 

XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4. 
 Základová deska – bílá vana: železobeton, beton C35/45 XC2, XF1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 

8 – S4. 
 Piloty: železobeton, beton C25/30 XC2, XF1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4. 

 
 Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 

3. Zatížení 

 Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových je nutno 
provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl uvažován hodnotou 
1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

3.1. Stálá zatížení 

 Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3.  

 Vlastní tíhy jednotlivých podlah jsou rozepsány ve statickém výpočtu, kapitola 2.1.2. 
Tíha střešního pláště je 0,38 kN/m2 viz. statický výpočet. Tíha nenosného obvodového pláště 
z tepelně izolačních kovových panelů je 1,0 kN/m2. 

3.2. Zatížení příčkami 

 Obvodová příčka lodžií ze zdiva POROTHERM 19 AKU P+D na obyčejnou maltu mají 
plošnou tíhu 1,9 kN/m2. Ostatní dělící příčky v objektu jsou sádrokartonové s ocelovým 
nosným profilem v tloušťkách 100, 150 mm a je možno použít i jinou tloušťku 
sádrokartonových příček. Jelikož je možné, že SDK příčky budou přemístěny v době užívání 
objektu, je zatížení od nich uvažováno jako náhradní stálé rovnoměrné plošné o hodnotě 0,8 
kN/m2. 

3.3. Užitná zatížení 

 Ve všech prostorech objektu je uvažováno zatížení 3 kN/m2 pro stropní konstrukce, 3 
kN/m2 pro schodiště a 3 kN/m2 pro lodžie (kategorie C1 (B) dle ČSN EN 1991-1-1). 
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 Střecha je nepochozí s výjimkou běžné údržby a oprav. Uvažováno zatížení 0,75 kN/m2 
(kategorie H dle ČSN EN 1991-1-1). Ve výpočtu se tato hodnota projeví, neboť je vyšší než 
stanovené zatížení sněhem. 

3.4. Zatížení sněhem 

 Budova se nachází v Pardubicích – Polabiny (sněhová oblast I), má plochou střechu a 
je situována v terénu s normální topografií, kde nebude docházet k významným přesunům 
sněhu vlivem větru. Stanoveno bylo charakteristické zatížení sněhem 0,56 kN/m2. 

3.5. Zatížení větrem 

 Budova se nachází v Pardubicích – Polabiny (větrná oblast II), v oblasti rovnoměrně 
pokrytou vegetací, pozemními stavbami, překážkami (kategorie terénu III). Z hlediska účinku 
na ztužující konstrukce hraje hlavní roli tlak větru na návětrné straně objektu v kombinaci se 
sáním na závětrné straně. Charakteristická hodnota zatížení byla stanovena jako 1,896 kN/m2 

(vítr v příčném směru; 1,83 a 1,38 kN/m2 (vítr v podélném směru). 

3.6. Montážní zatížení 

 Stropní desky budou zatíženy při betonáži stropu vyššího podlaží bedněním a stojkami 
a montážním zatížením. Přitom budou podstojkovány, takže účinky montážního zatížení budou 
menší než účinky provozního zatížení. 

3.7. Další zatížení 

 Obvodový plášť je tvořen z kovových panelů s tepelnou izolací, které budou kotvené do 
stropních konstrukcí. Je možno použít velkou škálu konkrétních výrobků. Pro bezpečnost byla 
uvažována hodnota zatížení 1,0 kN/m2. 

4. Základové konstrukce 

4.1. Základové podmínky 

 Geologický model je tvořen do cca 6,5 metrů písky, štěrkopísky a dále křídovými 
slínovci navětralými. Od hloubky cca 8 metrů začíná zdravá vrstva slínovců (Česká křídová 
pánev) – hornina třídy R3. Hladina ustálené spodní vody je v hloubce 3 metry od původního 
terénu. Kompletní výstup na základě stávajících inženýrsko-geologických průzkumů dané 
lokality – viz. část Geotechnika – založení. 

4.2. Základové konstrukce 

 Detailní návrh, výpočet a posouzení základových konstrukcí viz. statický výpočet části 
zakládání – Geotechnika. 

 ŽB sloupy 400x400 budou založeny přes ŽB základovou desku na ŽB vrtaných 
osamělých pilotách o průměru 700 mm a délky v závislosti na zvolené variantě založení od 7 
až 10 m. ŽB nosné stěny budou založeny přes základovou desku na skupinách ŽB vrtaných 
pilot s různými rozměry v závislosti na zatížení příslušné stěny – viz. část Geotechnika – 
Založení.  

 Izolace proti zemní vlhkosti je zajištěna v první variantě hydroizolačními asfaltovými 
či fóliovými pásy a ve druhé variantě vodonepropustným betonem ŽB základové desky. 
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 Budova se nachází v místě s nízkým radonovým indexem a budova není podsklepena.  
Na podkladní beton (podlahový beton – či potěr) bude aplikován provizorní protiradonový 
nátěr.  

5. Nosný systém 

5.1. Svislé nosné konstrukce 

 ŽB sloupy jsou monolitikcé čtvercového průřezu 400x400 mm. ŽB nosné stěny v 1NP. 
až 8.NP jsou monolitické tloušťky 200, 250 a 300 mm – viz. výkres tvaru. Nadsazená stěna 
schodišťového jádra nad střešní desku je tl. 150 mm. Poloha otvorů ve stěnách je dána výkresy 
tvaru (viz. také konstrukční schémata). Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou výztuží 
B500B v souladu s podrobným statickým výpočtem, který bude proveden v následující fázi 
projektové dokumentace. 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce 

 Stropní konstrukce jsou deskové monolitické železobetonové. 

 V 1.NP až 8.NP je navržena monolitická ŽB deska tloušťky 200 mm podepřená stěnami 
či příčnými průvlaky. Desky jsou jednosměrně pnuté. Střešní desky jsou řešeny stejně jako 
stropní desky, a to v tloušťkách: tl. 100 mm (výtahová šachta) a tl.  120 mm (schodišťové jádro). 

 Příčné průvlaky jsou železobetonové monolitické, plné, obdélníkového průřezu 
400x500 mm (šířka x výška). Jsou podepřeny ŽB monolitickými sloupy. Šířka 400 mm je 
sjednocena s šířkou sloupů. 

 V stropních konstrukcích (deskách) se budou nacházet prostupy pro rozvody vody, 
kanalizace a vzduchotechniky. Rozměry prostupů (max. 450x1900 mm) nevyžadují speciální 
statická opatření, postačí shrnutí výztuže z oblasti otvoru do okraje desky a olemování okrajů 
desky výztuží v souladu s výkresy výztuže.  

 Nosné i konstrukční vyztužení desek a průvlaků bude zajištěno betonářskou výztuží 
B500B v souladu s podrobným statickým výpočtem, který bude proveden v následující fázi 
projektové dokumentace. 

5.3. Svislé komunikační prvky 

 Schodiště budovy je železobetonové deskové dvouramenné s prefabrikovanými rameny 
a monolitickými podesty. Jednotlivé desky jsou řešeny jako jednosměrně pnuté. Tloušťky 
hlavních podest a mezipodest budou shodné s tloušťkou stropních desek nadzemních podlaží 
tj. 200 mm, tloušťka desky schodišťového ramene byla stanovena z detailu napojení na podestu 
jako 152,64 mm. Schodišťové stupně budou součástí prefabrikovaného ramena a mají výšku 
175 a šířku 280 mm (podmínka 2*v + š = 630 mm je splněna). 

 Schodišťová ramena budou spojena s hlavní podestou a mezipodestou na ozub přes 
akustický prvek HALFEN (elastomerové ložisko) a oddilatována od schodišťových stěn. 
Mezipodesty budou z důvodu akustického oddělení uloženy do podélných schodišťových stěn 
pomocí izolačních boxů SCHOECK TRONSOLE TYP - Z. 

5.4. Zajištění vodorovného ztužení 

 Ztužení objektu je zajištěno párem železobetonových monolitických ztužujících stěn 
v příčném a v podélném směru v kombinaci s železobetonovým jádrem. Zatížení od větru, tj. 
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ohybové momenty a vodorovné síly jsou přes obvodový plášť, následně tuhé ŽB monolitické 
stropní konstrukce přeneseny do tuhých stěn, které dané zatížení přenesou do základů. Sloupy 
tudíž nebudou zatížení od větru přenášet a nebudou větrem namáhány, to je dání jejich nízkou 
tuhostí v příslušných směrech. Výpočet na negativní účinky větru je součást statického výpočtu. 
Vodorovná tuhost objektu je zajištěna s velkou rezervou a všechny svislé konstrukce nebudou 
v žádných fázích výstavby a užívání objektu namáhány tahem, tj. budou tlačené. Případný tah 
od mimořádného zatížení bude zachycen výztuží svislých nosných konstrukcí a vrtanými 
piloty, a to jejich plášťovým třením o zeminu, skupinovým působením skupin pilot a částečně 
ukotvením do zdravé slínovcové horniny.  
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schodišťové)
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KONSTRUKČNÍ SCHÉMA 5.NP, 8.NP: TYPICKÉ PODLAŽÍ
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relax/handicap, kuchyňka, kanceláře, laboratoře

Svislé nosné konstrukce: Čtvercové monolitické ŽB sloupy a monolitické ŽB stěny (obvodové, ztužující,
schodišťové)
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