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Podklady použité při zpracování:  
Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu ,,Bytový dům´´, 
zejména pak konstrukční schémata číslo výkresu 5 a 6. 
ČSN ISO 2394 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí 
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 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná 
pravidla 
ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 1201 – Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 
ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: 
Přesnost osazení 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
POROTHERM – podklad pro navrhování č. 15. 2017, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., 
http://www.prefa.cz/pozemni-stavby/stropni-dilce/stropni-panely-filigran/ zejména katalogy 
s filigránovými panely 
Software Autocad 2013-Autodesk Inc. 
MS Word 2016 
http://concrete.fsv.cvut.cz/ Stránky katedry betonových a zděných konstrukcí zejména: 
http://concrete.fsv.cvut.cz/projekty/rpmt2015.php 

Popis konstrukčního systému objektu:  
Železobetonový příčný stěnový systém s železobetonovým jádrem, částečně podsklepený, s 
vyzdívkami z cihelných tvárnic a prefamonolitickými spojitými spřaženými stropy 
s prefabrikovanými balkony. Objekt má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží v místě částečného 
podsklepení. Střecha je plochá a jako její nosná konstrukce působí železobetonový 
prefamonolitický stop posledního podlaží.  Půdorysný rozměr bez zateplení 16,28 m x 21,13 
m a výška od upraveného terénu 1.NP +12,4 m. Konstrukční výška 2,95 m. Částečné 
podsklepení s železobetonovými stěnami odolávajícími zemnímu tlaku, založení na 
základových pasech.  V místě svahu částečného podsklepení jsou pod nenosnými 
obvodovými stěnami 2 železobetonové základové prahy pnuté mezi základovou konstrukcí. 

 

 



Materiálové řešení konstrukčního systému:  
Konstrukce je navržena ze železobetonu v kombinaci s vyzdívkami z keramického zdiva. 
Základy : železobetonové, BETON: C25/30 XC2 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 
Nosné stěny, sloupy, stropní konstrukce, schodiště: železobetonové,  
BETON: 30/37 XC1 (CZ) – Cl 0,2 – Dmax 16 – S3. 
Ecm =33GPa,fck=30MPa,fcd=20MPa,fctm=2,9MPa,fctk0,05=2MPa 
Výztuž železobetonových konstrukcí: OCEL: B500B.fyk=500MPa,fyd=434,78MPa 
 

Statické předpoklady:  
Při předběžných statických výpočtech byly stropní prefamonolitické desky uvažovány jako 
spojité desky, úplně spřažené.  Ramena schodiště uvažována jako jednosměrně pnuté prostě 
uložené desky. Průvlaky uvažovány jako spojité nosníky. Sloupy uvažovány jako dostředně 
zatížené tlakovou silou. 

 

 

 

 

 

 














































