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Anotace: 

Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnávací výpočet různých variant 

suterénní stěny. V praktické části jsou prezentovány výpočty stěn z cihel plných, tvárnic 

ztraceného bednění a železobetonu. Variantní řešení zděné stěny jsou porovnány pomocí 

grafů v závislosti na výšce násypu a velikosti svislého přitížení. Na konci práce je uveden 

soupis možných konstrukčních řešení pro zadané suterénní stěny. 
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Abstract: 

The Bachelor thesis focuses on comparative calculations of different types of the 

basement wall. There are calculations of the basement wall from bricks, formwork blocks 

and reinforced concrete in the practical part. Masonry walls are compared using graphs 

with relation on the height of backfill and intensity of the vertical load. A list of possible 

structural solutions for masonry walls is presented in the end of this thesis. 
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ÚVOD 

 ÚVOD 

Problematika návrhu suterénních konstrukcí je neoddělitelnou částí pozemních 
staveb, které je obsahují. Setkává se s ní většina stavebních profesí. Projektanti, kteří 
zajistí vhodným návrhem splnění požadavků na tyto konstrukce. Ať už tepelně 
technických požadavků (tepelně a hydroizolačních), dostatečné osvětlení a větrání 
podzemních prostor otvory, ale i požadavky na prostupy TZB. Technologové, kteří zajistí 
správnou výstavbu, ale hlavně statici, kteří svým návrhem zajistí dostatečnou statickou 
únosnost těchto konstrukcí.  

Právě statická únosnost těchto konstrukcí je nejdůležitější. V důležitosti dle 
statiky je druhá hned po základových konstrukcích. Bez dostatečné únosnosti by se stavba 
nepřijatelně zdeformovala a tím by došlo k porušení ostatních nosných, nenosných a 
obalových konstrukcí nad těmito konstrukcemi. U nosných a nenosných konstrukcí by se 
začaly objevovat trhliny a obalové konstrukce by po porušení přestaly plnit své funkce. 
Porušení hydroizolace má za následek průnik vlhkosti do konstrukcí a vnitřních prostor. 
To má za následek možné další rozsáhlejší poškození nosných konstrukcí, které končí 
zřícením stavby. 

Nosné konstrukce spodní stavby bývají z hlediska zatížení nejrizikovější. 
Důvodem je, že přenášejí veškeré zatížení z vrchní stavby do základů, ale i 
všudypřítomný boční tlak od zeminy či podzemní vody nebo těžkých břemen u objektu. 
Správná volba materiálů a propojení s ostatními konstrukcemi je rozhodující. 

Suterénní konstrukce mohou být z různých materiálů. Od klasických zděných 
stěn nebo například železobetonové stěny mohou mít různé podoby od jednoduchých stěn 
až po komplexní tzv. bílé vany, které vyžadují složitý návrh z hlediska statiky a chování 
betonu, ale i kázeň při samotné výstavbě. 

Cílem této práce je vyhodnotit možné varianty pro suterénní stěnu rodinného 
domu. Dále analýza minimálního nutného přitížení u jednotlivých stěn, kdy stěna 
z daného zdícího prvku vyhoví. Závěrem jsou popsána možná opatření, která lze při 
výstavbě zajistit s/bez nutnosti ovlivnění vrchní stavby. 
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ZÁVĚR 

 ZÁVĚR 

Ačkoliv únosnost zdících prvků je vysoká, tak citlivost na dostatečné přitížení 
taktéž. Bez dostatečného přitížení nevyhoví jakákoliv počítaná zděná stěna bez ohledu na 
použitý materiál zdícího prvku, objemovou hmotnost prvku, pevnost prvku, typ malty. 

Následně vytvořené grafy v závislosti minimálního nutného přitížení na výšce 
násypu mohou sloužit k optimalizaci návrhu stěn z daného zdícího materiálu. Ať už dle 
potřebného navýšení přitížení nebo k účinnému snížení výšky násypu. Tyto grafy platí 
pro konkrétní výšku stěny, typ zeminy násypu a konkrétní kombinaci zdící prvek a malta. 

Železobetonové konstrukce jsou jistotou návrhu suterénních stěn, kde se 
nedostatečné přitížení vykompenzuje dostatečným množstvím prutové výztuže. Avšak 
nevýhodou pro tyto konstrukce je, že jsou složitější na výstavbu než ty zděné. 

  


