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ANOTACE 

Bakalářská práce se zabývá předběžným návrhem nosné monolitické konstrukce penzionu a 

podrobným návrhem desky 2.NP, včetně vyztužení. Součástí práce je statický model v programu Scia 

Engineer, na základě jehož výsledků byl objekt posouzen na průhyby a byla navržena výztuž stropní 

desky. K práci jsou přiloženy výkresy tvaru, výkresy výztuže desky a technická zpráva. 
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Předběžný návrh, nosná konstrukce, 3D model, metoda konečných prvků, železobetonová deska, 

konzola, průhyby, ohybové momenty, výztuž 

 

 

ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with preliminary design of bearing monolitic construction of guesthouse 

and reinforcement ceiling slab of second storey. The work includes structural model in Scia Engineer. 

The building was assessed at deflections of construction and then was designed reinforcement of 

slab . The work is accompanied by drawings of shape , reinforcement drawings of slab and technical 

report. 
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Úvod 

Seznámení s řešeným objektem 

Předmětem této bakalářské práce je komplexní návrh nosné železobetonové konstrukce 

penzionu na základě architektonické studie objektu, převzaté ze stránek www.archiweb.cz. Jako 

součást zadání tohoto projektu byly převzaty půdorysy, pohled a fotografie. 

Objekt penzionu je stavba samostatně stojící se dvěma nadzemními podlažími, z nichž 1.NP je 

z jedné strany pod úrovní terénu a jeho stěna působí jako suterénní. V prvním nadzemním 

podlaží se nachází garáž pro tři automobily, kotelna, obytná kuchyně s jídelnou, dva sklady, 

úklidová místnost a jeden apartmán pro hosty. Ve druhém podlaží jsou čtyři pokoje pro hosty, 

dva oddělené záchody, koupelna, společenská místnost, kuchyně, sklad a vstup s recepcí. 

Půdorysný tvar objektu je obdélníkový s rozměry 26,9 x 13,6m. Konstrukční výška podlaží je 

v 1.NP 3,2m a v 2.NP 3,1m. 

Stavba se nachází u brněnské přehrady a spadá do kategorie I. sněhové oblasti. Je zastřešena 

nepochozí jednoplášťovou plochou střešní konstrukcí, která je zakončena železobetonovou 

atikou. Komunikaci mezi podlažími zajišťuje dvouramenné přímé monolitické schodiště. 

Zajímavým stavebním prvkem objektu je vykonzolovaná stříška z pohledového betonu 

s kruhovými otvory. Objekt není řešen v souladu s požadavky na užívání osobami se sníženou 

schopností pohybu.  
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení hlavní nosné konstrukce penzionu na základě existující 

architektonické studie z webu. Jelikož převzaté vstupní podklady k objektu jsou pouze orientační, 

bylo zapotřebí rozumně odhadnout veškeré rozměry hlavní nosné konstrukce a poté zvolit 

konstrukční systém objektu. V jednotlivých kapitolách bakalářské práce byl proveden rozbor 

stálých a proměnných zatížení, které na konstrukci působí a na základě tohoto rozboru byl 

proveden předběžný návrh hlavních svislých a vodorovných prvků konstrukce. Předběžně byly 

navrhnuty rozměry sloupů a průvlaků, tloušťky stěn a stropních desek, základy, navrhnuta 

schodiště včetně napojení na ostatní konstrukce a přerušení kročejového hluku a vyřešení 

tepelných mostů napojení konzoly a stropní desky návrhem ISO-nosníků. 

Dalším krokem bylo vytvoření statického modelu v programu Scia Engineer, na základě jehož 

výsledků byl objekt posouzen na průhyby a byla navržena výztuž stropní desky. Model bylo 

nejdříve třeba ověřit a to tak, že se srovnaly výsledky sil v patách sloupů s ručním výpočtem 

některých sloupů z předběžného návrhu a dále se porovnaly momenty z modelu a z výpočtu 

metodou náhradních rámů. 

Při posuzování vykonzolované stříšky na průhyb se musel uvážit vliv ISO-nosníků na tuhost 

spojení konzola – deska. Uvažovaly se dvě varianty, tuhé spojení a pružné spojení dle podkladů 

výrobce. Konzola vykazovala velké průhyby, a proto bylo navrhnuto její vylehčení tvarovkami U-

BOOT a byla posuzována na vznik trhlin pomocí tabulkového procesoru. Problémy vyvstaly také u 

posouzení průhybů venkovního schodiště, které bylo navrženo jako monolitické přímé 

s půdorysným rozpětím až 4,5m s navrženou tloušťkou desky 180mm. Tato tloušťka na průhyby 

nevyhověla, a proto bylo navrženo zvětšení tloušťky této desky na 210mm.  

Hlavní nosná výztuž desky 2.NP byla navržena na mezní stavy únosnosti a použitelnosti. Po 

návrhu výztuže byl opět posuzován průhyb konzoly detailnějším výpočtem. Konzola s navrženou 

výztuží na průhyb nevyhověla. Průhyb v této práci není podrobně řešen. Pokud by vizuálně 

průhyb konzoly architektovi a investorovi nevadil, mohlo by se od dodržení limitního průhybu 

daného normou upustit, jelikož konzola dále svým chováním (průhybem)nenaruší jiné konstrukce 

objektu. Pokud by limit musel být splněn, byla navrhnuta dvě řešení: 

1.) Vyložení konzoly by bylo vhodné zkrátit zhruba o 0,5m. Toto řešení by bylo třeba projednat s 

architektem a investorem objektu. 

2.) Konzola by byla po konzultaci s architektem podepřena tenkými sloupky v zákrytu kovových 

rámů okenních tabulí tak, aby tyto sloupky, nenarušily vzhled objektu, tedy architektonický 

záměr autora vizualizace objektu. 

Nakonec byla navržena smyková výztuž na protlačení desky, výztuž proti progresivnímu kolapsu a 

vypočítáno kotvení navržené výztuže. 

Konstrukce objektu jsou navrženy v souladu se souborem platných norem v České republice. 

Konstrukce byly navrhovány co nejefektivněji v rámci možností a objektivního náhledu na vlastní 

zkušenosti s navrhováním studenta stavební fakulty. Z tohoto důvodu byla většina konstrukcí 

navržena na straně bezpečné 
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