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Anotace 

Diplomová práce se zabývá návrhem a porovnáním vibroizolace vybraného 

objektu. Obsahem úvodních částí práce je problematika seismicity, vibroizolační 

technologie a souhrn poznatků z literatury. Jsou zde podrobn  popsány vybrané typy 

prvků používaných pro stín ní vibrací, jejich použití, konstrukční ešení a navrhování 

včetn  p íkladů realizací. Hlavní částí práce je návrh konstrukčního ešení vibroizolace 

zadaného objektu. Navrženy a porovnány jsou celkem t i varianty izolace objektu. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

The thesis is focused on the design and comparison vibroinsulation solutions of 

the construction. The introduction is formed by the description of the seismic issues, 

vibroinsulation technology and the summary of knowledge gained by the literature. 

It describes closely the chosen types for vibroinsulation, its use, consctrution solutions, 

design and examples of implemenation. The main part of the thesis is on structual 

engineering design solution of the vibroinsulation in the assigned building. Design and 

compare are made of three types of insulations of construction. 
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1. Úvod 

1.1. Téma práce 

 Diplomová práce se zabývá problematikou p írodní a technické seismicity, 

nep ízniv  působícími účinky hluku a vibrací na člov ka i stavby a jejich ochranou. 

Dílčí částí práce je souhrn poznatků o p írodní a technické seismicit , popis 

opat ení chrán ných vnit ních prostor staveb proti negativním účinkům, p ehled typů 

vibroizolačních prvků, jejich použití, konstrukční ešení a p íklady realizací. 

Hlavní částí je návrh vibroizolačního ešení vybraného objektu. Zvolený objekt 

byl původn  navržen bez vrstvy vibroizolace a z důvodu možné budoucí tramvajové 

dopravy bylo pot eba navrhnout vibroizolační ešení. 

Objekt je navržen na území České republiky bez p írodní seismicity,  

pro návrh je tedy zvolena v ČR nejpoužívan jší Sylomerová/Sylodynová vibroizolace 

viz kap. 3.1. Sylomer a Sylodyn. 

Konstrukční systém objektu nabízí využití minimáln  dvou variant ešení 

vibroizolace. Možnost je izolovat celou budovu a vytvo it obálku kolem suterénních st n 

a základové desky obdobn  jako u provád ní „hn dých van“. Druhou variantou je 

izolovat pouze nadzemní podlaží (obytné prostory) a nechat účinky vibrací působit na 

podzemní podlaží (garáže a sklepní kóje). Této varianty ešení se docílí p erušením 

konstrukcí a vytvo ením spáry mezi svislými konstrukcemi a stropem 1.PP, která se 

vyplní pružnou vibroizolací. 

Práce je zam ena na statickou část návrhu. Akustická (stavebn -fyzikální) 

a dynamická část (vlastní frekvence, odezva, kmitání, seismické výpočty, tlumení atd.) 

nejsou hlavním p edm tem diplomové práce a v kapitole 2. Přírodní a technická 

seismicita jsou popsány pouze důležité a obecné informace o zatížení stavebních objektů 

technickou seismicitou a jejich odezvou – ČSN 73 0040 [1]. Hlavním hlediskem 

statického návrhu povlakové vibroizolace jsou maximální dovolená zatížení a kontaktní 

plochy. 

1.2. Cíle 

Hlavním cílem je návrh různého ešení vibroizolačních prvků pro vybraný objekt 

a porovnání rozdílů včetn  dotčených konstrukcí. Záv rem je uvedeno porovnání variant 

vibroizolačních ešení z více hledisek a též s variantou bez stín ní vibrací. V návrhu 

a porovnání jsou zahrnuty hlediska provád ní, náklady na materiál a práci.  

Dílčím cílem diplomové práce je souhrn poznatků z literatury a p íkladů realizací.
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2. P írodní a technická seismicita 

Vibrace neboli mechanické kmitání pružného prost edí nebo t lesa jakéhokoliv 

typu má nep íznivý vliv na člov ka a konstrukce. Odezva lidského organismu nebo 

konstrukce stavebního objektu závisí na intenzit  a délce působení vibrací. I krátkodobá 

expozice může mít negativní vliv na lidský organismus a stejné je to s mechanickým 

rázem pro stavbu, a proto je důležité navrhnout objekty nebo jeho části s ochranou proti 

negativním účinkům p írodní i technické seismicity. 

V určitých částech sv ta je pro návrh objektů rozhodující p írodní seismicita. 

Zem t esení může svými účinky dosáhnout vzdálenosti až stovek kilometrů a způsobit 

vážné škody. D lí se podle původu na ítivá – p ibližn  3 % všech zem t esení, sopečná 

(vulkanická) – 7 % a tektonická – 90 %. Tektonická zem t esení jsou nejčast jší 

a zároveň nejdestruktivn jší. Rozsah frekvence je 0,5-10 Hz a síla zem t esení se m í 

pomocí Richterovy stupnice (10 stupňů). Nejsiln jší zem t esení bylo nam eno v Chile 

roku 1960 a m lo sílu 9,5 Richterovi škály. V Česku se zaznamenají v určitých oblastech 

citelná zem t esení n kolikrát do roka, ale bývají slabá, obvykle do 4. stupn  Richterovy 

škály (4,0-4,9). U 4. stupn  dochází uvnit  domů k citelnému t esení v cí, drnčivých 

zvuků a je velmi malá pravd podobnost vzniku významných škod. 

 

Obr. 2.1 Ohniska zemětřesení ve světě. Nejvyšší seismická aktivita vzniká na rozhraní 

litosférických desek [2] 

 

Norma ČSN EN 1998-1 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení – 

Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby [3] uvádí, že 
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velká část České republiky spadá podle stupn  ohrožení do kategorie „velmi malé 

seismicity“ ag = 0,00 – 0,02 g (zemské tíhové zrychlení g = 9,81 m/s2). Škála 

referenčního zrychlení základové půdy se na území ČR pohybuje v rozmezí 

agr = 0,00 – 0,12 g. Primárním jevem nep ízniv  působícím jak na stavbu, tak na člov ka 

v ČR je technická seismicita. 

 

Obr. 2.2 Mapa seismických oblastí České republiky [3] 

 

Technickou (umělou) seismicitu způsobují nep írodní zdroje vibrací 

a strukturálního hluku. Frekvenční rozsah technické seismicity je 2 - 100 Hz a dosahuje 

do vzdáleností stovky metrů, závisí na původu vibrace. Zdroji jsou nap . dopravní 

prost edky, zejména kolejová doprava, technologická za ízení v budov , trhací práce 

a další dynamické jevy způsobené člov kem. Zdroje vibrací jsou zároveň zdrojem 

strukturálního hluku ší ícího se podložím ve form  mechanického vln ní. Tento hluk 

s mechanickými vibracemi vytvá í nep íjemné, až škodlivé podmínky pro člov ka p i 

dlouhodobé expozici, což také snižuje pracovní výkonnost.  

    

Obr. 2.3 Příklad variant ochrany budov před vibracemi a strukturálním hlukem [4] 
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P íkladem je objekt v blízkosti železniční trat  a na objekt působící vibrace od 

kolejové dopravy. Charakter vibrací je pak závislý p edevším na hmotnosti, rychlosti, 

sm ru pohybu a způsobu jízdy vozidla. Dalším parametrem jsou vlastnosti jízdní dráhy, 

výškové uspo ádání, rovinnost, kvalita povrchu a způsob upevn ní kolejnic. Důležitým 

hlediskem je složení geologického prost edí mezi železniční tratí a posuzovaným 

objektem tvo ící vodič vibrací. Každé podloží má rozdílný vliv na rychlost ší ení vln ní, 

útlum se vzdáleností apod. Poslední p ekážkou pro ší ící se vibrace je vlastní konstrukce 

objektu a zejména způsob jeho založení. 

 

 

Obr. 2.4 Schéma pružného uložení budovy působícího jako hmota na pružině 

a rezonanční křivka útlumu vibrací [5] 
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D íve nežli ohrožená konstrukce dá najevo způsobené škody od vibrací, ve v tšin  

p ípadů bývá prvotním a vážn jším problémem působení vibrací na osoby uvnit  

chrán ného prostoru. Často je mnohem d íve p ekročena bezpečná limitní hodnota 

stanovená hygienickými normami, než vzniknou první trhliny a praskliny v konstrukci. 

Jednotlivé prostory musí splňovat požadavky dané normou nebo zadavatelem. 

M ení vibrací provádí akreditované laborato e, společnosti nebo osoby. Výsledkem 

jejich práce je akustický posudek obsahující porovnání nam ených hodnot 

s legislativními požadavky nebo požadavky zadavatele. Jsou-li výsledné hodnoty 

strukturálního hluku v objektu nadlimitní, je stanoven minimální požadavek na 

vibroizolaci objektu tak, aby výsledné hladiny strukturálního hluku a vibrací 

v chrán ných vnit ních prostorech objektu byly nižší než limitní hodnoty.  

Dalším ešením p ed nep íznivými účinky hluku a vibracemi používaným 

p evážn  u výrobních a průmyslových objektů je p ímá ochrana zdraví člov ka. 

Zam stnavatel je povinen zajistit p ijatelné a bezpečné podmínky na pracovišti, 

nap . zkrácení pracovní doby (doby expozice), poskytnutí vhodných ochranných 

pomůcek pro zam stnance (nap . mušlové chrániče sluchu neboli sluchátka, špunty do 

uší, ...) a okolních ochranných pomůcek (nap . antivibrační elastické tlumící desky, 

pohltivé akustické panely, ...). P i vyšší úrovni denní expozice hluku je zam stnavatel 

povinen zajistit preventivní prohlídky u léka ů. Úroveň denní expozice hluku znamená 

prům rnou hlasitost za čas strávený v zatíženém prost edí hluku. 

Hygienické limity hluku a vibrací pro chrán ný vnit ní prostor staveb jsou 

stanoveny v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů [6].  

Další používané normy:  

- ČSN ISO 1996-1 Akustika – Popis, měření a vyhodnocení hluku prostředí – 

Část 1: Základní veličiny a postupy pro vyhodnocení [7] 

- ČSN ISO 1996-2 Akustika – Popis, měření a posuzování hluku prostředí –  

Část 2: Určování hladin hluku prostředí [8] 

- ČSN ISO 2631-1 Vibrace a rázy – Hodnocení expozice člověka celkovým 

vibracím – Část 1: Všeobecné požadavky [9] 

Návrh vrstvy vibroizolace vychází z nam ených hodnot vibrací v míst  

plánovaných objektů, maximálního dovoleného statického zatížení, ceny a ochoty 

investora vynaložit náklady na p íslušnou ochranu. Zatížení lze p izpůsobit tvarem 

konstrukce, p i zem t esení to platí dvojnásob.  

Odolnost konstrukce vůči seismicit  závisí na rozložení tuhosti. Nejv tší výhodou 
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je jednoduchost a symetrie konstrukce. V seismických oblastech je snaha plynulého 

p enosu zatížení z horní stavby do základových konstrukcí. Nep íliš vhodné jsou budovy 

s ustupujícími podlažími, s mén  tuhým patrem, založené ve svahu, prudkou zm nou 

konstrukčního systému a budovy se zav šenými sloupy a stropními deskami. Další 

podmínkou je návrh staticky neurčitých systémů. 

Hlavním rozdílem v projektech s vrstvou vibroizolace a projekty bez ochrany 

proti vibracím je pružné uložení p ilehlých konstrukcí. Zásah do stavebních konstrukcí je 

minimální, ale nesmí se p i návrhu zapomenout na kloubové uložení konstrukcí. Tím 

vznikne významn  jiné rozd lení vnit ních sil ovlivňující návrh na první a druhý mezní 

stav. P i návrhu je důležitá koordinace statika a specialisty na akustiku. 

 

◄ Obr. 2.5 Pryžové desky [10] 

 

▼ Obr. 2.6 Stavební ložiska [11] 

 

 

Obr. 2.7 Pružné uložení budov 

pružinami GERB [12] ▲ 

 

Obr. 2.8 Pružné uložení TZB 

pružinami Isotop [13] ► 
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3. Typy vibroizolací 
Vývoj lepších materiálů, stále dokonalejších a p esn jších výpočetních programů 

ve stavebním průmyslu umožňuje provád t odvážn jší, složit jší, vyšší a subtiln jší 

konstrukce. Moderní konstrukce mají své výhody i nevýhody. Jednou z nevýhod tenkých 

konstrukcí je vyšší náchylnost k rezonanci. Hluk a vibrace mohou výrazn  snížit obecnou 

hodnotu nemovitostí.  

Prevenci proti nep íznivým jevům je nutné navrhnout již v úvodních stupních 

projektové dokumentace. Včasné posouzení a návrh ochranných prvků zabrání budoucím 

nep íjemnostem jak ve fázi projektování, tak výstavby. P i opomenutí preventivního 

opat ení jsou všechny dodatečné úpravy mnohem nákladn jší, náročn jší, a ne vždy 

uskutečnitelné.  

3.1. Sylomer a Sylodyn 

3.1.1. Popis 

Materiál vhodný pro snížení vibrací a ot esů nazývaný Sylomer je vyroben na bázi 

polyetherurethanu (PUR). Pružné podložky p i minimální pot ebné tloušťce tvo í účinnou 

vibroizolační ochranu. Výrobce deklaruje vysokou odolnost proti vn jším vlivům 

a životnost materiálu p es 100 let, což d lá ze Sylomeru ideální materiál i pro stavební 

konstrukce v nep íznivých podmínkách. V České republice je Sylomer nejpoužívan jším 

materiálem pro izolace staveb proti vibracím. Sylodyn je materiál stejného složení jako 

Sylomer, odlišný název značí typy vyšších únosností – vysokozátěžové podložky. 

Akustický materiál SYLOMER a SYLODYN vyrábí rakouská společnost Getzner 

Werkstoffe GmbH, jejímž je společnost Sudio D – akustika s.r.o. výhradním smluvním 

partnerem v České republice. [4] 

Obr. 3.1 Montáž Sylomeru na 

základové desce [4] 

 

 

 

Obr. 3.2 Téměř dokončená 

 pokládka Sylomeru [4] 
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3.1.2. Konstrukční ešení 
P esný typ a tloušťka Sylomerových pásů se zvolí podle maximálního dovoleného 

statického namáhání, u nejúnosn jšího typu až do 12 MPa (Sylodyn).  Výrobce povoluje 

krátkodob  vyšší hodnotu zatížení (max. 1,5násobek navržené hodnoty), aniž by došlo 

k jakémukoliv porušení výrobku.  

P i ukládání v místech s vyšší lokální silou, nap . ocelové sloupky kotvené do 

základové desky nebo uložení Sylomeru mezi sloup a stropní konstrukci, je pot eba dbát 

zvýšené opatrnosti p i návrhu. Pokud kontaktní nap tí je vyšší než maximální povolené, 

lze ho snížit položením roznášecí desky nebo lokálním zesílením základové desky 

a u stropní konstrukce navržením hlavice. 

Důležitým parametrem p i návrhu je faktor tvaru. Jedná se o veličinu závislou na 

tvaru elastomerové vrstvy, která je definovaná pom rem zat žované plochy a sumy 

obvodových ploch. Faktor tvaru má vliv na stlačení, maximální statické zatížení a další 

vlastnosti materiálu. 

 

Obr. 3.3 Výpočet faktoru tvaru [4] 

Typy uložení podle faktoru tvaru:  

Celoplošné uložení  𝑞 >   

Liniové uložení  < < 𝑞 <   

Bodové uložení  𝑞 <   

 

  

Obr. 3.4 Příklad vlivů faktoru tvaru u typu Sylodyn NB [4] 
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Vyrábí se dv  základní tloušťky 

12,5 mm a 25 mm. Je možné vyrobit jinou 

tloušťku materiálu v násobku 12,5 mm po 

konzultaci s dodavatelem a ohledem na 

použití v konkrétním p ípad . 

Jednotlivé typy Sylomerů mají 

rozdílnou barvu, což usnadňuje 

indentifikaci na stavb  a výrazn  

se snižuje riziko zám ny.     Obr. 3.5 Barevné rozlišení Sylomerových pásů [4] 

 

Sylodyn HRB-HS 6000: druhý nejúnosn jší typ z ady Sylomerů a Sylodynů. 
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Obr. 3.6 Výtažek grafů z prospektu Sylodyn HRB-HS 6000 [4] 
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3.1.3. Použití a montáž 

Variant použití Sylomeru pro stavební objekt je více: 

1) celoplošné uložení pod základovou desku nebo na tuhou stropní desku (obr.3.7), 

2) liniové uložení na pásy základů nebo na tuhý rošt stropní konstrukce (obr.3.8), 

3) bodové uložení na terče na pilotách nebo u sloupů v úrovni stropní konstrukce 

(obr. 3.9). 

  

Obr. 3.7-9 Jednotlivé varianty 1-3 [4] 

 

 

 

 

 

 

U tuhé desky 1) i tuhého roštu 2) by nem lo dojít k nadm rnému natažení nebo 

dokonce p etržení Sylomerových pásů, jelikož se konstrukce navrhují na normou 

p edepsanou nebo p ísn jší limitní hodnotu svislého průhybu. V míst  viditelných hran 

vrstvy vibroizolace zasahujících do interiéru je nutné navrhnout protipožární ochranu. 

Netýká se varianty 1) celoplošného uložení na tuhou desku. 

Další b žné použití Sylomeru je u komunikačních prostorů obytných budov. Pro 

p erušení strukturálního hluku a vibrací je nutné odd lit výtahovou šachtu od okolních 

konstrukcí a prvky schodišt . Zejména uložení prefabrikovaných schodišťových ramen 

a podest. U výtahové šachty je nejjednodušší a nejúčinn jší způsob p erušení akustického 

mostu pružné uložení box-in-box (tubus do tubusu). 

 

Obr. 3.7 Obr. 3.8 

Obr. 3.9 
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Obr. 3.10 Schodišťové detaily s akustickými prvky Sylomer [4] 

 

  

Obr. 3.11 Realizace svislé izolace ve   Obr. 3.12 Schématický řez 

ve výtahové šachtě [4]    výtahovou šachtou [4] 

 

Pozemní stavby v blízkosti kolejové dopravy lze od vibrací a hluku chránit izolací 

samotné kolejové konstrukce. Zde se používá materiál Sylodyn. Nejjednodušší způsob 

ešení tohoto problému je systém „hmota-pružina-hmota“. 

 

◄ Obr. 3.13 Schématický příklad 

pružného uložení systémem 

hmota-pružina-hmota [4] 

 

  

 

 

Obr. 3.14 Pružné uložení podkladnicových 

podložek pro trasy metra, stanice Ládví, 

Praha [4] ► 
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Sylomer se často se používá v průmyslových objektech k izolaci výrobních linek. 

Stroje jsou zdrojem výrazné hladiny hluku i vibrací negativn  ovlivňujícími člov ka. 

N které stroje způsobují akustické i seismické jevy extrémního rázu, že mohou narušit 

statickou funkci dotčených stavebních objektů. Proto je nutné za ízení od okolních 

konstrukcí pružn  odd lit. 

 

Obr. 3.15 Pružné uložení zdroje hluku a vibrací [4] 

 

Montáž Sylomeru je analogická s pokládkou hydroizolačních fólií PVC. Pásy se 

položí na p ipravený suchý, rovinný a hladký povrch. Spoje pásů se p elepí páskou. 

Doporučuje se použití krycí fólie p i obou površích sloužící jak pro ochranu vibroizolace 

p i montáži, tak jako další ochranu proti vzniku akustických/vibračních mostů. Svislá 

izolace suterénních st n se musí vytáhnout až na povrch terénu.  
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3.1.4. P íklad realizace 

Heliport, Nemocnice sv. Anny, Brno    Český rozhlas, Praha 

Obr. 3.16 Heliport na střeše budovy 

Nemocnice Sv. Anny, Brno  

- pružné uložení [4] 

 

Obr. 3.17 Ochrana budovy  

Českého Rozhlasu v blízkosti metra 

 a Vinohradských tunelů, Praha [4] 

 

CIRCC ČVUT, Praha 

 

Obr. 3.18 Pružné uložení technologického zařízení a přístrojů v objektu Českého 

institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze [4] 
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3.1.5. Analogické prvky a jejich rozdíly 

Na stejném principu fungují další antivibrační desky a rohože, nap . Belar, 

Ekostar, Regutec a další. Jedná se o trvale 

pružné, elastické kompozitní hmoty 

zhotovené z pryžového granulátu pojeného 

polyuretanovým pojivem, v praxi se výrobky 

zjednodušen  nazývají pryžové desky. [14] 

 

Obr. 3.19 

Vzorek výrobku Belar [15] 

Oproti Sylomerovým izolacím mají pryžové izolace nižší hodnotu maximálního 

dovoleného statického namáhání, proto se používají pouze plošn  a ne lokáln . Pryžové 

rohože se pokládají jedin  do základových konstrukcí proti vibracím z okolního prost edí, 

nikoli pod stropní konstrukce. Cena pryžových izolací je výrazn  nižší než 

vibroizolačních materiálů Sylomer. 

Hlavním rozdílem p i realizaci je nutná ochrana pryžových desek oboustrannou 

hydroizolační vrstvou. Ačkoli PUR výrobky (Sylomer) a pryžové výrobky s PUR 

pojivem (nap . Belar) vykazují odolnost proti agresivnímu prost edí a vod , významným 

rozdílem je nasákavost. Pryžové desky obsahují póry, které p i zapln ní vodou, 

cementovým mlékem nebo jiným penetračním gelem negativn  zvýší tuhost vibroizolace. 

P i použití fóliové hydroizolace je nezbytné chránit fólii geotextilií proti poškození p i 

pokládce výztuže a betonáži. 

Dalším rozdílem je pokládání vibroizolace. Pryžové desky, čtvercové či 

obdélníkové jsou pokládány vždy v jedné vrstv  a vedle sebe s mezerami 3-5 mm.  

Rozestupy jsou z důvodu umožn ní soudkovitého 

vyboulení pryžových desek p i stlačení. 

Hydroizolace stejn  jako póry desek chrání 

i mezery proti proniknutí nežádoucích kapalin.  

 

 

Obr. 3.21 

 

Obr. 3.20 Pokládka pryže s distančními prvky [16] 

Obr. 3.21 Soudkovité vyboulení [17] 

Obr. 3.22 Ověřování těsnosti hydroizolace [16] 

Obr. 3.20 

Obr. 3.22 
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Obr. 3.23 Antivibrační izolace základů Bilz – kombinace plošné a bodové izolace [18] 

 

Další možné využití hmoty Belar® proti vibracím: 
- pochůzkové dlaždice Be - PD – terasy, chodníky, p ší zóny 

    

Obr. 3.24 Realizace dlaždic Be - PD [14] 

- bokovnice BT – pro tramvajové kolejnice  

Bokovnice omezují ší ení 

hluku a vibrací od pojížd jícího 

kolejového vozidla do okolního 

prost edí a izolují kolejnice proti 

bludným proudům. 

 

Obr. 3.25 Tramvajové kolejnice 

opatřené bokovnicemi BT [14]
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3.2. Ložiska 

3.2.1. Popis 

Nejspolehliv jší, ale i nejdražší izolací proti vibracím p edstavují stavební ložiska. 

S p ihlédnutím k nízké četnosti a nep íliš nebezpečnému zem t esení v České republice 

se pozemní stavby na našem území navrhují z levn jší povlakové vibroizolace. Ložiska 

se používají pouze tam, kde je to nezbytn  nutné. Hlavní využití v ČR nalézají 

v pozemním stavitelství u složit jších a vysokých budov a také u inženýrských staveb. 

Obr. 3.26 Rozdíl chování 

konstrukce na účinky 

zemětřesení s tuhými základy 

(a) a pružným uložením na 

ložiskách (b) a (c) [19] 

 

Ve stavebnictví existuje více druhů ložisek, rozlišují se podle možností pohybu 

a podle materiálu. Volba typu je individuální podle typu stavby a požadavků.  

Pro p erušení vibrací u pozemních staveb se využívají pevná ložiska umožňující 

pouze pootočení kolem p ímky nebo bodu a výjimečn  pohyblivá v jednom sm ru, a to 

v kombinaci s dodatečným ochranným za ízením. Ložiska pohyblivá v jednom sm ru, 

mimo pootočení umožňují posun v daném sm ru. Je nutné p enést všechna zatížení 

včetně vodorovných sil z horní nosné konstrukce do spodní stavby, proto se proti 
účinkům seismicity nikdy nesmí použít ložiska pohyblivá! Materiálov  nejvhodn jší 

jsou elastomerová ložiska, dále se používají ložiska kombinovaná (hrncová a kalotová). 

U inženýrských staveb se krom  elastomerových a kombinovaných se používají 

také ocelová a betonová ložiska. V jednom sm ru pohyblivá, všesm rn  pohyblivá 

ložiska a ložiska z oceli nebo betonu se využívají v dopravním stavitelství u konstrukcí, 

které nemají zvláštní požadavek na tlumení vibrací. Ložiska zajišťují p edevším dilatační 

pohyby a p enášejí dynamické síly od dopravy do základů, ale nebrání ší ení vibrací. 

Proto nejsou vhodné pro pozemní stavby navrhované na seismicitu a v práci nejsou dále 

ešeny. Jedná se o kluzná, válcová, kyvná, vahadlová, cylindrická a jiná ložiska. 

Dovolené zatížení ložisek nabízených od různých výrobců se liší a záleží na typu. 

Rozmezí zatížení se pohybuje od 500 do 200 000 kN, určit  lze nalézt speciální ložiska 

s vyšší hodnotou dovoleného statického zatížení. 

Samoz ejmostí je nutná protikorozní ochrana ocelových částí ložisek 

a protipožární ochrana všech typů ložisek zejména u budov. 
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1) elastomerová ložiska (EL) 

Elastomery se vyrábějí z přírodního kaučuku nebo ze syntetického 

chloroprenového kaučuku, který je odolný proti stárnutí a proti povětrnostním vlivům. 

Elastomerová ložiska se vyrábějí v souladu s požadavky na kvalitu stanovenými normou 

EN 1337-3 a ve shodě s normami ISO [20]. Materiál je pružný, prakticky nestlačitelný 

a poddajný ve všech sm rech (pokud se tomu nebrání konstrukční úpravou, viz hrncová 

ložiska). V České republice se na EL specializuje nap . společnost SVP stavební, s.r.o., 

která v roce 2014 získala výhradní zastoupení společnosti Polirol d.o.o., výrobce ložisek 

pro Českou republiku, Slovensko a západní Evropu [20]. Společnost Polirol d.o.o. je také 

výrobcem hrncových ložisek. 

EL mohou být nevyztužená nebo vyztužená ocelovými plechy spojeny tepelnou 

vulkanizací s vrstvami elastomerů (vrstevnatá ložiska). Vrstevnatá ložiska se doplňují 

vn jšími podkladními a kotevními plechy. Kluzný prvek (polytetrafluoretylenová 

vrstva - PTFE) se nenavrhuje u elastomerových ložisek proti účinkům seismicity. 

Ložiska se vyráb jí zpravidla čtvercového, obdélníkového nebo kruhového 

půdorysu, ale na zakázku lze vyrobit i jiný tvar. V porovnání s b žnými ložisky jsou EL 

mén  nákladná. Osazení je snadné, a krom  čišt ní nevyžadují žádnou údržbu. Mohou 

tak p inést značné úspory. 

   

Obr. 3.27 Realizace EL [20]            Obr. 3.28 Model EL [21] 

 

2) hrncová ložiska (HL) 

Hrncová ložiska vyvíjí nap . česká akciová společnost FREYSSINET CS 

a vyráb ná HL nesou název Tetron CD®. Společnost také vyvíjí elastomerová, kalotová 

speciální ložiska. 

Hrncová ložiska Tetron CD® navržená podle normy EN 1337 disponují evropským 

certifikátem CE (č.1777-CPD-0703). Tento CE certifikát potvrzuje, že všechna 

ustanovení týkající se prokazování shody a ustanovení uvedená v příloze ZA evropské 

normy EN 1337-5 byla dodržena a že hrncová ložiska Tetron CD® splňují všechny 

předepsané požadavky. [22] 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-elastomerova/
http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-hrncova/
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HL tvo í elastomerová vložka prům ru maximáln  1 500 mm, uzav ená uvnit  

ocelového hrnce (může být naho e i dole) a úložné nebo krycí desky. Používají se ložiska 

pevná (bez PTFE desky) a jednosm rn  posuvná, ve které je píst potažen deskou PTFE 

a buď je píst vybaven centrálním vodítkem nebo je p idána posuvná deska s bočními 

zarážkami společn  s dalším ochranným opat ením viz kap. 3.2.2. Konstrukční řešení. 

Všesm rn  pohyblivá se u pozemních staveb v oblastech seismicity nepoužívají. 

 Všechny kovové části se musí chránit proti korozi podle projektové 

dokumentace, nap . nát rovým systémem nebo zinkováním. Ložiska se taktéž musí 

chránit proti účinkům požáru podle požárn  bezpečnostního ešení stavby (PB S). 

Ložiska lze na vyžádání opat it speciálním vybavením, nap . monitoringem 

svislého zatížení, ukazatelem posunu, manžetou chránící ložisko p ed vn jšími 

agresivními vlivy a dalšími možnostmi uvedenými na stránkách výrobců.   

 

   

Obr. 3.29 Model HL [23]         Obr. 3.30 Jednotlivé části HL [24] 

 

3) kalotová ložiska (KL) 

Kalotová ložiska vyvíjí v České republice nap . společnost Cirmon s.r.o. a výše 

zmín ná společnost FREYSSINET CS. Společnost Cirmon s.r.o. je zástupcem pro 

Českou a Slovenskou republiku n mecké firmy MAURER zabývající se p edevším 

problematikou mostních záv rů a všech druhů ložisek využívaných i pro pozemní stavby. 

Firma MAURER byla založena roku 1876 a více jak 40 let je p edním sv tovým 

výrobcem kalotových ložisek. 

KL na rozdíl od p edešlých ložisek neobsahují elastomerovou vrstvu a zatížení 

p enášejí kontaktn  v kulové ploše. Konstrukčn  fungují na principu kulového kloubu 

umožňujícího velké natočení p i minimálním odporu (dv  p ilehlé kulové plochy 

s možností vzájemného natočení). Kulová plocha je opat ená povrchem z chromované či 

nerezové oceli a kluzným materiálem (nap . PTFE). 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-kalotova/
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Obr. 3.31 Vložení kaloty do kulové 

plochy opatřenou kluznou vrstvou 

[21] 

 

 

 

 

 

Dodatečná kluzná plocha vede k takřka nenucenému uložení konstrukce. Kalotová 

ložiska MAURER s označením CE jsou vyráběna s kluznou vrstvou PTFE dle EN 1337-7 

a MSM® dle ETA 06/0131. 

MAURER MSM® je patentovaný kluzný materiál pro ložiska s vysokými 

výkonnostními vlastnostmi. Zdůraznit se dá především vysoká životnost ve srovnání 

s PTFE, dvojnásobně vyšší návrhový tlak, nižší součinitel tření, výrazně menší rozměry 

ložiska. Kalotová ložiska MAURER MSM® mají technické evropské schválení do 

20 000 tun (ETA 06/0131). [21] 

Stejn  jako firma MAURER vyvinula kvalitn jší kluznou vrstvu MSM®, tak 

společnost FREYSSINET CS nabízí vlastní kluzný materiál s názvem Isolide®. Materiál 

Isolide® má stejné výhody jako MSM® a jeho výrobce udává až p tinásobn  vyšší 

odolnost proti opot ebení ve srovnání s materiálem PTFE. 

Požadavky na ochranu ložisek vůči korozi a požáru viz hrncová ložiska. 

 

Obr. 3.32 Složené a rozložené pevné kalotové ložisko s popisem jednotlivých částí [25] 

 

Pozn.: cylindrická ložiska fungují na stejném principu s rozdílem, že místo kulové 

plochy se používá plocha válcová. Pootočení je tak možné pouze v jednom sm ru, a proto 

se cylindrická ložiska u konstrukcí zatížených seismicitou nepoužívají.  
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3.2.2. Konstrukční ešení 
1) elastomerová ložiska (EL) 

B hem vibrací je EL současn  zat žováno více silami. Počínaje normálovým 

zatížením Fz, smykovým zatížením Hx, Hy a ohybovým momentem Mx a My. V klidovém 

stavu bez účinků seismicity, hlavn  u výškových budov působí na ložisko sm rov  

obdobné vnit ní síly od zatížení v trem. Hodnoty jsou individuální podle umíst ní stavby, 

navržené konstrukci atd. EL je možné použít p i teplot  od -30º C do +50º C 

a krátkodobém působení extrémní teploty až do +70º C. 

 

 

Obr. 3.33 Deformace ložiska vlivem působících sil [20] 

 

Návrh typu EL je iterační proces a závisí na n kolika kritériích viz obr. 3.35 na 

následující straně. Základní kritérium návrhu je tlakové nap tí neboli vertikální síla 

působící na plochu ložiska. Maximální dovolené svislé zatížení vyztužených EL je 

20 000 kN, liší se podle výrobců. Dále se sleduje smykové zatížení, deformace 

a pootočení, u kterého vzniká v ložisku vratný moment. Výrobce v technických listech 

uvádí maximální dovolené statické namáhání, maximální posuny a úhly pootočení. 

 

 

Obr. 3.34 Vertikální a smykové zatížení, deformace a pootočení elastomerového ložiska 

[20] 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-elastomerova/
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Obr. 3.35 Iterační proces návrhu ložisek od výrobce SVP-MOSTY [20] 

 

2) hrncová ložiska (HL) 

Ocel brání nadm rnému vyboulení/vybočení elastomeru a zajišťuje rovnom rné 

rozd lení tlaků od zatížení do elastomeru, který se chová jako nestlačitelná kapalina.  

HL se stává tužším a dovolené namáhání ve svislém i vodorovném sm ru je 

n kolikanásobn  v tší než u elastomerového ložiska. Standardní vertikální únosnost 

uvád ná společností FREYSSINET je od 500 do 50 000 kN, (společnost Cirmon s.r.o. 

nabízí ložiska s únosností až do 75 000 kN). Minimální provozní teplota pro použití HL 

je -35º C. 

V porovnání s EL mají hrncová ložiska vyšší rozsah posunů v horizontálním 

sm ru s velmi nízkým součinitelem t ení bez elastických vratných sil, vyšší rozsah úhlu 

natočení podél jakékoli vodorovné osy s nízkým odporovým momentem a vyšší odolnost 

proti dynamickému zatížení. 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-hrncova/


 

 TYPY VIBROIZOLACÍ – LOŽISKA 

S t r a n a | 30 

 

Proti seismickému zatížení lze využít kombinaci jednosm rn  posuvných ložisek 

s ochrannými za ízeními, kterými jsou tlumiče nebo jednotky p enášející šoková zatížení. 

Ochranné prost edky umožňují b hem b žného zatížení volný posun nosné konstrukce 

a aktivují se pouze p i seismickém zatížení. 

  

Obr. 3.36 Jednosměrně posuvné ložisko 

Tetron CD® s ochranným zařízením proti 

seismickým účinkům. [22] 

1) posuvné ložisko, 2) ochranné zařízení, 

3) trny 

 

Společnost Freyssinet vyvinula vlastní počítačový software a nabízí kompletní 

návrh ložisek. K optimálnímu návrhu je pot eba znát vnit ní síly působící na ložiska, 

informace k okolní nosné konstrukci (materiál, tvar, …) a limitní hodnoty posunů, 

pootočení a maximálních možných rozm rů ložisek.  

Počítačový software pro návrh hrncových ložisek je vyvinut dle 

různých platných mezinárodních norem (BS, DIN, AASHTO, 

EN, Austroads atd.), uvažující s vlivem bezprostředního okolí 

hrncových ložisek (typy konstrukcí, metody výstavby apod.) 

a vybraných vlastností tak, aby bylo možno řešit každý konkrétní 

případ. [22]           Obr. 3.37 Výpočetní 

software Freyssinet [22] 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.38 Viadukt C 380 – Taiwan: hrncové ložisko pro 

velmi vysoké horizontální seismické zatížení [22] 

 

Obr. 3.39 Sungai Prai – Malajsie: hrncové ložisko 

 dimenzované proti nadzvihnutí/překlopení konstrukce – 

extrémní seismické zatížení může vyvolat záporné reakce [22] 
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3) kalotová ložiska (KL) 

Společnost Cirmon s.r.o. nabízí kalotová ložiska 

s vertikální únosností od 500 až do 200 000 kN (společnost 

FREYSSINET CS standardn  nabízí vertikální únosnost 

ložisek "pouze" do zatížení 50 000 kN). KL p enáší jak 

vysoká vertikální zatížení, tak jsou schopna p enést 

významná pootočení (až do 50 mrad) a horizontální síly 

o velikosti 30 % ze svislého zatížení.  

 

Obr. 3.40 Schéma pevného KL [25] 

 

Vzhledem k absenci elastomerového materiálu mají kalotová ložiska vyšší 

absolutní maxima provozní teploty. Lze je použít pro extrémní klimatické výkyvy 

od -50º C až do +70º C. 

Návrh a montáž, stejn  jako u HL nabízí akreditované společnosti s využitím 

vlastních softwarů. KL se navrhují podle následujících parametrů: svislého zatížení, 

p ípustných posunů a pootočení, provozních teplot, p ípustného nap tí na styku s nosnou 

konstrukcí nad i pod ložiskem a velikostí vodorovného zatížení.  

 

Obr. 3.41 Možnosti pohybů jednotlivých typů kalotových ložisek společnosti 

FREYSSINET CS. Proti seismicitě nalezne využití pouze pevné ložisko. [25] 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-kalotova/
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3.2.3. Použití a montáž 

Uvedená ložiska se používají p i velkém zatížení jakéhokoli sm ru, kde nelze 

využít jiné izolace nebo na p ání investora. Uplatn ní nalézají p evážn  v inženýrském 

stavitelství a v pozemním stavitelství u vysokých budov náchylných na seismicitu. 

 

1) elastomerová ložiska (EL) 

Plochy EL musí být rovnob žné, 

vodorovné nebo kolmé k výsledné síle 

stálého zatížení, aby nedošlo 

k nežádoucímu pnutí ložiska. Mezi 

spodní nosnou konstrukci a EL se tak 

provádí vyrovnávací vrstva tloušťky 

min. 20 mm (nap . polymerbeton) 

a dotykové plochy ložisek s konstrukcí 

by m ly být vodorovné, aby p i zatížení 

nebo vlastní hmotností na EL nevznikly 

žádné smykové deformace. Nosné 

konstrukce sousedící s ložisky se nesmí 

na površích porušit nebo vykazovat 

místní deformace od p edpokládaného 

zatížení. Tuhé spojení ložisek s okolní 

konstrukcí se zajistí kotvami, umíst ní 

kotev viz obr. 3.42. 

Obr. 3.42 Rozměry EL a dispozice kotvení [20] 

 

Ložiska se umísťují tak, aby p i porušení byla možná snadná vým na, která se 

provádí p izvednutím konstrukce hydraulickým lisem a následnou vým nou ložiska. Na 

jedné podpo e je nep ípustné umisťovat vedle sebe ložiska různých tuhostí a typů 

(EL rozdílné výšky, půdorysné plochy, …). 

EL se na stavbu dopravují vcelku nebo v rozloženém stavu a na stavb  by ložiska 

m li sestavit určení odborníci nebo výrobcem vyškolení pracovníci. To platí i pro montáž.  

 

2) hrncová (HL) a kalotová ložiska (KL) 
Správná instalace rozhoduje o životnosti ložisek. Každá nep esnost nebo chyba 

p i osazení může vyvolat nep íznivé síly, které mohou vést k poškození ložiska nebo 

http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-elastomerova/
http://www.cirmon.cz/produkty/stavebni-loziska/stavebni-loziska-hrncova/
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dokonce k ohrožení konstrukce. Každý projekt vyžaduje individuální p ístup a osazení 

musí provád t vyškolení pracovníci. 

Ložisko se uloží, usadí a nastaví na horní povrch p ipravené konstrukce 

obsahující otvory pro kotvy a provede se podlití ložiska. Trny společn  se zálivkou 

zajišťují pevné spojení ložiska se spodní nosnou konstrukcí. Výztuž horní nosné 

konstrukce se musí dostatečn  provázat s kotvami nebo sp ahujícími trny ložiska. 

Betonáž se pak provádí p ímo na osazené ložisko. Čas uvoln ní dočasné fixace ložiska 

určí statik. 

Je-li p edpoklad budoucí vým ny ložiska, je možné p ipojení pomocí šroubů. 

Do nosné konstrukce se zabetonují trny se závity, které se prostrčí do p edem 

p ipravených otvorů v ocelových deskách a následn  se maticemi spoj utáhne. U tohoto 

typu spoje se nesmí zapomenout na návrh trnů/šroubů na působící horizontální sílu. 

Navrhne se počet, prům r a délka kotvení šroubů do nosné konstrukce.  

 

 

Obr. 3.43 Postup montáže 

hrncového/kalotového ložiska [22] 
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3.2.4. P íklad realizace 

 

 Obr. 3.44 Allianz Arena, München – 

 kalotová ložiska [21] 

 

 

 

 

Obr. 3.45 Železniční stanice  

St Pancras, Velká Británie - 

hrncová ložiska [22] 
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3.2.5. Analogická ložiska a tlumiče používaná ve světě 

LOŽISKA 

- s vysokým tlumením 

- olov ná pryžová 

- plochá posuvná 

- zak ivená posuvná 

- kyvadla 

- kuličková a válečková 

 

TLUMIČE 

- ocelové 

- olejové 

- olov né 

- t ecí s talí ovými pružinami 

 

 

  

Obr. 3.46 Elastomerová pryžová ložiska a ocelové tyčové tlumiče [11] ▲ 

 

◄ Obr. 3.47 Válečková  

a kuličková ložiska [11] 

 

Obr. 3.48 Pružinová ložiska [11] ▲ 

 

◄ Obr. 3.49 Posuvná ložiska [11] 
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3.3. GERB 

3.3.1. Popis 

St ední cestu mezi ochranou ložisky a povlakovou ochranou proti vibracím nabízí 

společnost GERB Praha s.r.o., která disponuje mnoha ešeními izolací vibrací, p evážn  

pružinovými prvky a tlumiči VISCO®. Tlumiče reagují na zatížení bez časové prodlevy, 

působí ve všech sm rech a jsou účinné také i p i menších amplitudách. 

Ochranu proti seismickému zatížení zajišťují ocelové pružiny nebo elastomerová 

ložiska složená z polyuretanu - NOVODAMP®, která jsou vysoce odolná jak proti 

mechanickému, tak chemickému působení (nap . proti vod , oleji, mazivům, ozonu atd.). 

NOVODAMP® je analogickým prvkem povlakové izolaci Sylomer. 

▲ Obr. 3.50 Pružinový prvek s tlumičem 

VISCO® [12] 

◄Obr. 3.51 Celoplošná podpora 

NOVODAMP® [12]  

 

Společnost GERB Praha s.r.o. (založena v roce 1991) je dce inou společností 

firmy GERB N mecko, zabývající se vibracemi více než 100 let od svého založení 

roku 1908 v Berlín . Firma nabízí četné inovativní systémová ešení k izolaci vibrací 

a jejich tlumení. Poskytuje kompletní proces izolace staveb, od technického poradenství 

a m ení vibrací, p es návrh a projektovou dokumentaci se statickými a dynamickými 

výpočty, až po montáž, stavební dozor, dílenské zkoušky, dodatečné inspekce a sanace či 

opravy. 

  

Obr. 3.52 Typické uspořádání elastomerů NOVODAMP® v budově [12] 

http://www.gerb.com/en/company/about-us.html
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Společnost zabývající se více oblastmi působení vibrací, nabízí pro danou situaci 

jednotlivé ochranné opat ení (výrobky). V práci jsou zmín ny pouze prvky pro izolaci 

budov proti technické a p írodní seismicit . 

 

K ochran  proti zem t esení poskytují různé systémy: 

• Base ControlSystems(BCS) - umístění ochranných prvků pod konstrukci, 

• TunedMassControl Systems (TMCS) - speciální absorpční systémy, 

• systémy ke zvýšení utlumení u ohrožených budov a jiných konstrukcí. [26] 

 

 

Obr. 3.53 Oblasti použití systémů společnosti GERB [26] 

 

BCS systém je vhodný pro izolování strojů a b žných budov, kdežto systém 

TMCS se využívá u nových nebo stávajících budov v seismických oblastech. Systémy 

GERB umožňují udržovat úrovn  vibrací budov bezpečn  pod limity uvedenými 

v p íslušných normách. Navíc vykazují dlouhou životnost a spolehlivost s tém  nulovou 

údržbou. 

Pružinové prvky GERB pro izolaci budov jsou navrženy podle mezinárodních 

standardů. Vyráb jí se ve výrobních závodech vlastn ných společností, které udržují 

p ísný systém zajišťování kvality. Jsou odolné proti únav , nevyžadují údržbu a vykazují 

dlouhou životnost spojenou s rezervami ve stresu. Ocelové pružiny a t lesa jsou opat eny 

speciálním dlouhodobým antikorozním povlakem podle pracovních norem GERB. 

 

 

Obr. 3.54 Příklad prvků TMCS proti zemětřesení [12] 
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Společnost GERB nabízí také adu podložek a rohoží NOVODAMP® různých 

velikostí a vlastností zajišťující pružnost a požadovanou kontrolu vibrací pro širokou 

škálu aplikací. Podložky GERB NOVODAMP® jsou dodržovány podle p ísných 

standardů kontroly kvality, aby splňovaly požadavky průmyslu. Jedná se o nákladov  

efektivn jší ešení.  

Prvky jsou ze smíšeného polyuretanového materiálu, vysoce odolné s nízkou 

absorpcí vody. Další vlastnosti jsou uvedené v prospektech výrobce. Základní rozm r 

desky je 1,2 x 1,5 x 0,25 m a také se vyrábí tloušťky 50, 25 a 12,5 mm.  Rozlišují se dva 

typy izolací, desky t ídy B vyvinuty pro izolaci vibrací budov a desky t ídy T určené pro 

elastickou podporu kolejových t les. 

  

Obr. 3.55 Izolace zdroje vibrací prvkem NOVODAMP® třídy T [12] 

 

3.3.2. Konstrukční ešení 
BCS systém: Společnost GERB vyvinula vlastní cylindrické šroubovité tlačné 

pružiny z oceli, obsažené v pružinových prvcích. Pružiny vykazují lineární k ivku 

zatížení/průhybu v rámci svého rozsahu. Mají definovatelnou tuhost ve vertikálním 

i horizontálním sm ru, vysokou pružnost a nevykazují žádný rozdíl mezi statickou 

a dynamickou tuhostí pružiny. 

Jednotlivé pružinové prvky vykazují vertikální únosnost od 100 do 4 600 kN, 

mohou být nep edepnuté, p edepnuté nebo nastavitelné. Vzhledem k vysoké horizontální 

tuhosti jsou vhodné také pro p enos horizontálních sil vzniklých nap . zem t esením. 

Podpůrné systémy budov jsou navržené na vertikální frekvence 3-6 Hz, ve zvláštních 

p ípadech na velmi nízké, až 1 Hz. K aktivaci pružin dochází p i frekvencích 5 Hz nebo 

nižších. Tím se se eliminuje p enos hluku p enášeného zemí, ale také se sníží minimáln  

o 80% mechanické vibrace s frekvencí 10-20 Hz nacházející se v blízkosti železničních 

tratí. Zvyšující se frekvencí vibrací se zároveň zvyšuje izolační schopnost pružin.   

Pružinové systémy lze opat it protihlukovou podložkou a rezonančním tlumícím 

systémem GERB Coil (CRDS). P idaná opat ení zajišťují významné útlumy vibrací 

v rozsahu akustických frekvencí. 

Typy a počet pružinových prvků jsou určovány úzkou spoluprací architekta, 

statika a specialisty společnosti GERB. Základním faktorem je cena, proto se každý prvek 
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p izpůsobuje jednotlivým stavebním zatížením. Hodnotu díla lze snížit zvolením 

správného designu prvku (v nabídce je mnoho možností: čtvercové, obdélníkové, 

kruhové apod.). Design prvků ovlivní pot ebné kontaktní plochy, nap . p i špatném 

výb ru prvku si konstrukce vyžádá rozší ení hlavice u sloupu nebo st ny. 

 

 

nepředepnutý prvek,  předpjatý prvek,  nastavitelný prvek 

Obr. 3.56 Pružinové prvky: [12] 

 

Prvky NOVODAMP® neboli ložiska, diskrétní podložky nebo rohože s plným 

povrchem lze použít pro podpůrné frekvence od 8 Hz. Maximální dovolené statické 

namáhání nejtužšího elastomeru je až do 12 MPa, krátkodobé vystavení může být až 

15 MPa. 

Charakteristika k ivky průhybu a zatížení se liší v závislosti na typu výrobku 

a jejich použití jako podložky nebo rohože (závisí na faktoru tvaru). Podložky vykazují 

p ibližn  lineární k ivku průhybu až do doporučené hodnoty zatížení. Rohože poskytují 

částečn  odbočovací k ivku, což znamená, že se v postupné fázi stanou m kčími a pozd ji 

tužšími. Materiál obecn  není citlivý na špičkové zatížení, to znamená, že rohož nebo 

podložka má minimální plastickou deformaci v důsledku integrovaných vzduchových 

pružin. Kompresní sada (podobná efektu tečení) je obvykle nižší než 5 %, takže 

v průb hu času nevykazuje žádné trvalé deformace. 

  

Obr. 3.57 Grafy prvku NOVODAMP® T008; 1) Křivka průhybu [mm] 

a zatížení [N/mm2]; 2) Křivka modulu pružnosti [N/mm2] a zatížení [N/mm2] [12] 
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Horizontální tuhost je obvykle nižší než svislá tuhost. Pom r mezi smykovou 

(horizontální) tuhostí a kompresní (vertikální) tuhostí je obvykle až 0,4. 

Průhyb p i zatížení a další vlastnosti závisí na faktoru tvaru stejn  jako v p ípad  

Sylomerů viz kap. 3.1.2. Konstrukční řešení (Sylomer a Sylodyn). Faktor tvaru popisuje 

pom r zatíženého povrchu k obvodové ploše. Čím v tší je faktor tvaru, tím je materiál 

tužší. Pro každou aplikaci výrobku udává jiný faktor tvaru mírn  odlišnou elastickou 

k ivku, jelikož se k ivka faktoru tvaru u prvků rozdílných hustot liší. 

Provozní teplota prvku se pohybuje od -25 do +55 °C a je povolena krátkodobá 

expozice nad limity. 

NOVODAMP® splňuje požadavky dle DIN EN ISO 11925-2. To je rozd leno do 

t ídy E (normální ho lavost). V p ípad  poruchy se nevytvá ejí žádné korozivní plyny. 

 

Obr. 3.58 Parametry prvků NOVODAMP® [12] 



   

TYPY VIBROIZOLACÍ – IZOLACE TZB 

S t r a n a | 41 

 

 

Obr. 3.59 Parametry měkčí desky NOVODAMP® Full-surface Mats B008 [12] 

 

 

Obr. 3.60 Chování mekčí desky NOVODAMP® Full-surface Mats B008 [12] 

 

  

Obr. 3.61 Parametry tužší desky NOVODAMP® Full-surface Mats B1200 [12] 

 

 

Obr. 3.62 Chování tužší desky NOVODAMP® Full-surface Mats B1200 [12] 
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3.3.3. Použití a montáž 

Pružinové prvky GERB se b žn  umísťují buď pod budovy, do kapes 

suterénních st n, nebo na st ny a sloupy pod stropní konstrukcí (nad úrovní terénu). 

Prvky se položí na konstrukci pomocí adhezivních polštá ků, které jsou součástí dodávky. 

Na typu zatížení konstrukce závisí upevn ní, ne vždy je nutné upevn ní pomocí šroubů. 

Snadná pokládka elastomerů NOVODAMP® je obdobná povlakové izolaci 

Sylomer. Montáž a pokládku prvků GERB, musí provád t akreditovaní pracovníci. 

 

Obr. 3.63 Schéma instalace předepnutého pružinového prvku: 1) kotevní čep, 

2) ocelová krycí deska, 3) seřizovací podložka, 4) lepicí podložka, 5) bednění, 

6) ochranný kryt (teplota), 7) gumové pouzdro, 8) klíny, 9) uzavřený předpínací šroub, 

10) lepicí podložka. Pravá část obr. (pouze ústřižek): způsob s otevřeným předpínacím 

šroubem  [12] 

 

Obr. 3.64 Montáž pružinového prvku GERB. 

1) Umístění pružinového prvku na lepicí 

podložku pomocí jeřábu,  

2) příprava bednění, 

3) dokončená instalace. [12] 
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3.3.4. P íklad realizace 

 

Obr. 3.65 Uspořádání pružinových prvků podporujících Bridgewater Concert Hall 

v blízkosti železniční dopravy, Manchester, GB [12] 

 

 

◄▲Obr. 3.66 Porta Nuova Isola, „Bosco Verticale“ 

Milán, Itálie [12] 

 

 

▼Obr. 3.67 Shanghai Symphony Hall, China [12]▼ 
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3.3.5. Další využití prvků proti vibracím  

Společnost GERB nabízí mnoho možností odclon ní vibrací pro jednotlivé 

p ípady, v diplomové práci jsou podrobn  popsány pouze autorem vybrané druhy.  

Další z mnoha specializací společnosti, je odclon ní vibrací pomocí plovoucí 

podlahy nebo místnosti. ešení se nabízí zejména v budov  s různým využitím místností, 

nap . obytné budovy s fitness studiem, koncertní a taneční sály, strojovny nebo místnosti 

s moderním za ízením citlivým na vibrace atd.  

 

Obr. 3.68 Schéma použití plovoucí podlahy [12] 

Princip plovoucí podlahy/místnosti je velmi jednoduchý, na pomocnou konstrukci 

se umístí speciální „heverové” prvky GERB s vyčnívající výztuží a provede se horní 

konstrukce podlahy. Aby podlaha splnila funkci, musí být mezi konstrukcemi vzduchová 

mezera. Mezera musí být i na styku podlahy se svislými konstrukcemi. 

Další možností je využití klasických prvků GERB nebo pružin typu F či K 

a zdvojené podlahy. Nevýhodou oproti „heverovým” prvkům je vyšší konstrukční výška. 

 

   

Obr. 3.69 „Heverový” prvek PF („Jack-up” type) a schématický řez [12] 

 

   

Obr. 3.70 Prvek typu F [12]     Obr. 3.71 Prvek typu K [12] 
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Obr. 3.72 Postup provádění plovoucí podlahy [12] 

 

 

Obr. 3.73 Schéma použití klasických prvků pro plovoucí podlahy [12] 
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3.4. Vibroizolace technického za ízení budov 

Vibrace a strukturální hluk vzniká v budovách také od technického za ízení 

budov. Snižování či úplné zabrán ní p enosu vibrací a strukturálního hluku lze zabránit 

více způsoby. Jedním je izolace vlastního základu zdroje použitím povlakové izolace, 

nap . Sylomer a Sylodyn, viz kap. 3.1.3. Použití a montáž nebo podložky GERB 

NOVODAMP®. Tato kapitola se zabývá využitím izolačních pružin a tlumičů. Jelikož se 

hlavní část práce zabývá izolací celé budovy proti vn jší seismicit , je tato kapitola 

pospána stručn ji, spíše informativn . 

Mnoho druhů pružin a tlumičů nabízí spousta výrobců, zde jsou vybrány bodové 
izolátory ISOTOP od společnosti vyráb jící Sylomer/Sylodyn a metalické pružiny 

REDYST n mecké firmy Hutchinson Stop-Choc.  

Bodové izolátory ISOTOP jsou na bázi ocelových pružinových izolátorů nebo 

na bázi tlumicích elastických vložek na bázi PUR, příp. jejich kombinace [4]. Používají 

se p edevším pro zdroje vykazující nízkofrekvenční hluk, nap . klimatizační 

a kogenerační jednotky, kompresory, ventilátory, čerpadla atd. Vlastní frekvence neboli 

rezonanční kmitočet dosahuje až 3,0 Hz v závislosti na zatížení. 

 

    

Obr. 3.74 Pružinový izolátor ISOTOP DSD s tlumící vložkou [27] 

Obr. 3.75 Schematický řez a půdorys prvku [27] 

Obr. 3.76 Izolace nosné konstrukce pod TZB izolátory ISOTOP [28] 

 

 

Obr. 3.77 Parametry izolátorů ISOTOP DSD s tlumící vložkou [27] 
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Obr. 3.78 Další prvky ISOTOP; zleva: ISOTOP SD; ISOTOP DZE pro kombinaci 

tlakových a tahových elementů; ISOTOP SD-Z a ISOTOP MSN-Z pro tahové a závěsné 

prvky [27] 

 

Obr. 3.79 Schématický příklad pružného uložení a zavěšení zdrojů hluku v objektu [28] 

 

Další p íklad ešení nabízí vibroizolační prvky společnosti REDYST. V nabídce 

mimo pryžové a vinuté pružiny jsou pružiny metalické, a další kombinace. Statická 

únosnost prvků je až 50 kN. Další informace jsou dostupné v prospektu výrobce. 

             

 

 

Obr. 3.80 Typy vibroizolačních prvků 

REDYST [29]



   

TYPY VIBROIZOLACÍ – SPECIÁLNÍ KONSTRUKCE 

S t r a n a | 48 

 

3.5. Speciální konstrukce – TAIPEI 101 

3.5.1. Popis 

N které konstrukce vyžadují speciální ešení, zejména náročné konstrukce 

v složitých podmínkách. Extrémní podmínky vznikají p evážn  v oblastech s častým 

výskytem zem t esení, v extrémních pov trnostních podmínkách (cyklón, tajfun, 

hurikán, …), na pob eží s možným ohrožením p ívalovými vlnami apod. 

Jedním z mnoha extrémních p ípadů je momentáln  jedenáctý nejvyšší mrakodrap 

TAIPEI 101 v Taipei City, hlavním m st  Taiwanu. Mrakodrap navržen Čínským 

architektem C. Y. Lee byl dokončen roku 2004 a do roku 2010 byl nejvyšší budovou 

sv ta, kdy byl p evýšen současným nejvyšším mrakodrapem Burj Khalifa 

v Dubaji (828 m). Budova má celkem 101 nadzemních, 5 podzemních podlaží a dosahuje 

výšky 509 m (špička antény). 

 

Obr. 3.81 Mrakodrap TAIPEI 101 v Taiwanu [30] 

Vzhledem k častému zem t esení a pravidelným tajfunům pat í Taiwan 

mezi nejrizikov jší oblasti sv ta. Stavba se nachází pouze 200 m od aktivního 

tektonického zlomu. Návrh budovy musel být p izpůsoben a s využitím moderních 

technologií a vysp lému stavitelství se jedná o nejbezpečn jší budovu v celém Taiwanu 

proti působení zem t esení či tajfunu. Mrakodrap Taipei 101 je člen n do odd lených 

sekcí a vzhledem p ipomíná bambus. Vzhled vychází z čínské architektonické tradice. 

Celkem 8 sekcí konstrukce působí jako samostatný celek a tím je budova pevn jší, 

pružn jší a lehčí. Budova ve stavebnictví p ekonala mnohá prvenství. 

Výstavba byla zahájena 13. ledna 1999 a dokončena 31. prosince 2004, ale již 
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b hem výstavby 31. b ezna 2002 byl mrakodrap vystaven prvnímu siln jšímu 

zem t esení o síle 6,8 stupňů Richterovy škály. V ten den bylo v celém m st  zničeno 

p es 100 budov, ale Taipei 101 odolal bez újmy. Nešťastný pád dvou stavebních je ábů 

z výšky 240 metrů však zap íčinil smrt 5 lidských životů. P ed pokračováním ve výstavb  

se provedla důkladná kontrola celé konstrukce a stavba byla p erušena na 3 m síce. 

 

3.5.2. Konstrukční ešení 
Bezpečnost stavby bylo pot eba zajistit proti zem t esení a působení v tru, tyto 

dv  síly mají protichůdné požadavky. B hem zem t esení je požadavek pružné 

konstrukce, která se pohybuje v harmonii s ot esy. V p ípad  v tru je naopak důležitá 

tuhost konstrukce. Proto bylo nutné p i návrhu naleznout co nejvýhodn jší kompromis. 

Jádro budovy tvo í 8 masivních pilí ů, vzájemn  ztužených p íhradovou 

konstrukcí. Ocelové sloupy sva ené z více než 400 dutých segmentů o hmotnosti 90 tun 

jsou v každém 8. podlaží vzájemn  p ipojeny horizontálami. Až do 62. podlaží jsou 

ocelové sloupy vypln ny vysokopevnostním betonem. Zbylé konstrukce s výjimkou 

stropních konstrukcí jsou pouze ocelové. 

Proti zem t esení a kmitání budovy od v tru je navržen stabilizační systém 

umíst ný v úrovni 88. až 92. podlaží. Stabilizátor tvaru koule složený z 41 ocelových 

plátů, váží tém  700 tun a má prům r 5,5 m. B hem zatížení a horizontálního pohybu 

budovy se stabilizátor zhoupne do protism ru a odchylku vyrovná. 

 

Obr. 3.82 Zavěšený ocelový stabilizátor budovy [31] 
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Jakékoli p itížení zemského povrchu by mohlo mít negativní účinky na tektonický 

zlom nebo na četnost dalších zem t esení, bylo tak výzvou i samotné založení. Využit byl 

princip nulové bilance, odt žených 700 tisíc tun zeminy nahradila totožná váha 

mrakodrapu. Budova je založena na 380 pilotách prům ru 1,5 m, hluboké až 80 m na 

skalní podloží.  

 

Obr. 3.83 Schéma uložení stabilizátoru [31] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ Obr. 3.84 Aktivace stabilizátoru při naklonění [31] 

 

Obr. 3.85 Hydraulické tlumiče [31] ► 
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4. ešení vybraného objektu 

4.1. Zadání a motivace 

Zadání je reálný návrh z praxe (podklady od společnosti STATIKON 

Solutions s.r.o.). Jedná se o bytový objekt bez vibroizolace, realizovaný v Horom icích 

v lét  roku 2019. 

 

Obr. 4.1 Fotografie z realizace stavby [32] 

Motivací pro téma diplomové práce bylo zjišt ní rozvoje a stále četn jších 

požadavků na izolaci budov proti seismicit  v praxi, a zároveň nedostatečný obsah 

informací ve škole o této problematice. Variantu konstrukce bez ešení stín ní vibrací 

jsem ešil v rámci semestrálního projektu P03C na kated e betonových a zd ných 

konstrukcí (zimní semestr školního roku 2018/2019 - vedoucí doc. Ing. Jitka Vašková, 

CSc.) a založení objektu jsem ešil v navazujícím semestrálním projektu P04C na kated e 

geotechniky (letní semestr školního roku 2018/2019 - vedoucí Ing. Jan Salák, CSc.). 

Rozhodl jsem se prohloubit mé znalosti o ochran  proti vibracím ve stavitelství 

a aplikovat je do práce. Konkrétní objekt jsem si vybral z důvodu p edešlé zkušenosti 

s objektem, a rozhodl se zjistit, jaké dopady na stavbu by m la pot eba vibroizolace, 

nap íklad nacházela-li by se v blízkosti objektu kolejová doprava. 

Pro návrh vibroizolace objektu jsem vybral prvky Sylomer a Sylodyn, které se na 

území ČR pro stín ní vibrací a strukturálního hluku používají nejvíce.  
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4.2. Popis objektu 

Objekt má jedno podzemní podlaží a čty i nadzemní podlaží. V podzemních 

podlažích jsou umíst ny společné garáže a sklepní kóje, v nadzemních podlažích se 

nachází bytové jednotky. 

Stavba se nachází v zástavb  rodinných domů na jihozápadním okraji obce 

Horom ice. Pozemek je mírn  svažitý sm rem k severu a umíst ní objektu je ve výšce 

±0.00 = 326,40 m n. m. (úroveň podlahy 1.NP). 

Půdorysný tvar objektu je tvaru „L“ v úrovni 1.PP a tvaru „+“ v 1.NP a výše. 

Rozm r objektu v podzemním podlaží je 42,7 x 36,3 m. V úrovni 1.NP a výše ustupuje 

na půdorysný rozm r 33,8 x 36,4 m. Nejvyšší místo objektu je dojezd výtahu nad st echu 

ve výšce 13,2 m nad úrovní podlahy 1.NP, horní hrana atiky je ve výšce 12,5m. 

Vertikální komunikaci v objektu zajišťuje dvojramenné schodišt  tvaru „L“ 

lemující výtahovou šachtu. 

Vjezd do garáží 1.PP z úrovn  okolní komunikace zajišťuje rampa s bočními 

op rnými st nami (úroveň komunikace je v horní polovin  výšky podlaží 1.PP).   

4.3. Konstrukční systém 

Konstrukční systém stavby lze charakterizovat jako železobetonový monolitický 

st nový obousm rný systém, spodní stavba je provedena s obvodovými nosnými st nami 

a sloupovým systémem, který umožňuje voln jší dispozici určenou pro parkování 

a pohyb vozidel. Zatížení z horní stavby se do konstrukce spodní stavby p enáší p es 

st ny podporované sloupy 1.PP – část st n je podporována bodov  a jsou navrženy jako 

st nové nosníky, místy jsou využity nosné parapety. Lokáln  jsou ve stropní desce 1.PP 

navrženy zesilující průvlaky. 

Spodní stavba je navržena z vodonepropustného monolitického železobetonu jako 

„bíla vana“, horní patra jsou železobetonová monolitická. St ny posledního podlaží 4.NP 

jsou navrženy zd né z cihelných bloků lokáln  dopln né o železobetonové st ny. St ešní 

deska je železobetonová lemovaná železobetonovou atikou. 

Výtahová šachta je samostatná (nejsou na ní ukládány stropní konstrukce) 

železobetonová monolitická, akusticky odd lená od okolních konstrukcí. Schodišťová 

ramena jsou železobetonová monolitická akusticky odd lená p es typové kotvící prvky.  

P íčky a mezibytové st ny jsou navrženy zd né z keramických bloků. 

Založení objektu je plošné na železobetonové desce s lokálními hlavicemi. 

  



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 53 

 

4.4. Inženýrskogeologické zhodnocení staveniště a základové 
poměry 

Základové pom ry stavby jsou vytaženy z inženýrskogeologického průzkumu 

zpracovaným firmou K+K průzkumy s.r.o. v zá í 2005.  

Pro pot eby inženýrskogeologického průzkumu (IGP) byly v lét  2018 provedeny 

2 jádrové vrty o celkové délce 8,0m a 8 penetračních sond pro lokální ov ení mocností 

kvartérních sedimentů. 

Ve smyslu kritérií ČSN 731001 „Základová půda pod plošnými základy“ je možno 

na základě zjištěných geologických poměrů hodnotit základové poměry na lokalitě jako 

jednoduché. Toto hodnocení vychází jednak z faktu příznivých hydrogeologických 

podmínek, kdy podzemní voda neovlivní způsob zakládání objektů či jejich uspořádání, 

a jednak z faktu, že geologická stavba území je poměrně homogenní. 

Projektovaný čtyřpodlažní bytový dům je nutno dle čl. 21 ČSN 731001 klasifikovat 

jako objekt s konstrukcí náročnou. Při návrhu založení je třeba postupovat podle principů 

2. geotechnické kategorie a do statického výpočtu využít směrné normové charakteristiky 

základové půdy. 

Pro plošný způsob založení podsklepených bytových domů uvažujeme se 

základovou spárou v hloubce 3,0 m pod terénem. Základová půda bude tvořena 

zvětralými až navětralými polohami písčitých slínovců třídy R5/R4 s hodnotou 

tabulkové výpočtové únosnosti Rdt = 300 až 400 kPa. [33] 

IGP podrobn ji popsán v semestrálním projektu P04C (letní semestr 2018/2019).

 

Obr. 4.2 Tabulka geotechnických vlastností zemin a hornin [33] 
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4.5. Souhrn dimenzí nosných konstrukcí (P03C a P04C) 

• Spodní stavba: 
Založení objektu – základová deska tl. 350 mm, lokální hlavice tl. 600 mm 

v rozsahu 3,0 x 3,5 m a hlavice tl. 500 mm v rozsahu 2,2 x 2,7 m. 

Svislé konstrukce 1.PP – obvodové st ny a vnit ní st ny kolem schodišťového 

jádra tl. 300 mm, sloupy 300 x 800 mm. 

Vodorovné konstrukce 1.PP – stropní deska tl. 300 mm rozd lena na dv  úrovn . 

Vyšší úroveň je pod obytnou částí s horní hranou -0,120 a nižší úroveň je pod venkovními 

terasami s horní hranou -0,300. Na rozmezí úrovní vzniká obvodové žebro prů ezu 

250 x 480 mm, které je podporováno sloupy 1.PP a p echází do st n a parapetů horní 

stavby. Na ose 4/6 je žebro vynášející lokální pilí e horní stavby rozší eno na rozm r 

500 x 480 mm. Stropní deska pod exteriérem je dopln na průvlaky o rozm ru 

200 x 550 mm otočené nad desku. 

• Horní stavba: 
Svislé konstrukce 1.NP - 3.NP – st ny tl. 200 mm  

Vodorovné konstrukce 1.NP - 3.NP – stropní konstrukce tl. 230 mm.  

Svislé konstrukce 4.NP – obvodové st ny jsou zd né z keramických tvárnic 

Porotherm 30 dopln ny, vnit ní zdivo je z tvárnic Porotherm 25 AKU SYM 

a 30 AKU SYM. P eklady ve zdivu jsou systémové keramické Porotherm KP7. V tší 

otev ená dispozice je dopln na železobetonovým pilí em 200 x 1200 mm. 

Vodorovné konstrukce 4.NP (st echa) – plochá monolitická deska tl. 200 mm 

lokáln  oslabena st ešními okny, prostupy a výlezem na st echu v prostoru schodišt . Po 

obvodu st ešních oken umíst ných uprost ed rozp tí je dopln n ztužující lem 

150 x 400 mm. Obvodová atika st ešní desky je železobetonová monolitická tl. 150 mm. 

• Ostatní konstrukce: 

Schodišt  – monolitické desky minimální tl. 150 mm akusticky odd lené od 

okolních konstrukcí. 

Výtahová šachta – vnit ní rozm r šachty je 1,85 x 1,60 m, st ny jsou tl. 200 mm. 

Šachta je akusticky oddilatována od okolních konstrukcí. V základové konstrukci je 

provedena systémem box-in-box s vloženou akustickou/antivibrační izolací. 

Balkony – ze stropních desek 1.NP a 2.NP navazuje celkem sedm samostatných 

balkonů ší ky 3,85 m s vyložením 1,65 m. Balkonové desky jsou monolitické prom nné 

tloušťky, od tl. 200 mm v míst  uložení po tl. 180 mm. Balkony jsou uloženy p es 

tepeln -izolační prvky ISOPRO. 



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 55 

 

Vjezdová rampa a op rné st ny – pojezdná deska rampy i st ny jsou tl. 300 mm 

z vodonepropustného betonu. Konstrukce rampy je po obvod  založena na základové 

pasy z prostého betonu. Základová spára pásů je umíst na do nezámrzné hloubky 

min. 0,9 m po upraveným terénem. 

4.6. Materiály 

• Spodní stavba: 
Konstrukce bílé vany – základová deska, dojezdy výtahové šachty a obvodové 

nosné st ny jsou provedeny z betonu t . C25/30-XC2, XD1, XA1(CZ)-Cl0,20-Dmax22-S3 

s krystalizační p ísadou. 

Konstrukce rampy a op rných st n jsou z vodonepropustného betonu t . C30/37-

XC4, XD3, XF1 (CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3 s krystalizační p ísadou. 

Podkladní beton pod základovou desku je proveden z betonu t . C12/15-X0. 

Vnit ní svislé nosné konstrukce 1.PP jsou provedeny z betonu t . C25/30-XC1, 

XD1(CZ)-Cl0,20-Dmax22-S3. 

Vodorovná stropní deska 1.PP je proveden z betonu t . C25/30-XC1 (CZ)-Cl0,20- 

Dmax22-S3. 

• Horní stavba: 
Železobetonové konstrukce horní stavby jsou provedeny z betonu t . C25/30-

XC1. 

Balkonové desky jsou z betonu t . C30/37-XC4, XF3. 

Zd né st ny 4.NP jsou provedeny z cihel Porotherm 30 pevnosti 10,0 MPa na 

maltu pevnosti 10,0 MPa, Porotherm 25 AKU SYM a 30 AKU SYM pevnosti P15 na 

maltu pevnosti 10,0 MPa. St ny jsou dopln ny systémovými p eklady Porotherm KP7. 

 

Výztuž betoná ská B 500B a sít  KARI. 
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4.7. Statický výpočet – společná část 
4.7.1. Použité softwary 

MS Office 2010 (Word, Excel), AutoCAD 2015 (grafické zpracování),  

SCIA Engineer 19.0 (výpočetní program MKP), FIN EC 2020 (Beton, Protlak). 

 

4.7.2. Zatížení a kombinace 

• Stálá a užitná zatížení 
Zatížení je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-1 „Zatížení konstrukcí – Část 1-1: 

Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb“ 

 

- Stálé zatížení je uvažováno charakteristickými hodnotami takto (vyjma vlastní 

tíhy nosné konstrukce, tu generuje software automaticky): 

 

Zemní tlak – zemina dle IGP, HPV hluboko pod úrovní ZS, p itížení 5,0 kN/m²: 

 

Součinitel zatížení pro stálá zatížení je uvažován hodnotou γg = 1,35. 

ozn. skladby název skladby
S01 terasy 1.NP a 4.NP 1,55 kN/m2

S02 st echa nad 4.NP 0,35 kN/m2

S03 balkony 1,20 kN/m2

P01 garáž 0,10 kN/m2

P02 chodby a podesty 2.NP - 4.NP 1,55 kN/m2

P03 obytné prostory 2.NP - 4.NP 1,35 kN/m2

P04 koupelny a WC 2.NP - 4.NP 1,55 kN/m2

P05 chodby a podesty 1.NP 1,65 kN/m2

P06 obytné prostory 1.NP 1,50 kN/m2

P07 koupelny a WC 1.NP 1,65 kN/m2

P08 schodišťová ramena, mezipodesty 0,60 kN/m2

F01 suterénní obvodové ŽB stěny 0,30 kN/m2

F02 vnější ŽB stěny + zateplení 0,60 kN/m2

F03 vnější zděné stěny + zateplení 0,65 kN/m2

ST01 vnit ní ŽB stěny 0,65 kN/m2

ST02 vnit ní zděné stěny 0,45 kN/m2

p íčky - p epočítané na plochu 1,50 kN/m2

vnit ní zděné akustické stěny 10,50 kN/m

ostatní zatížení - zábradlí atd.       - kN/m

char. zatížení

Charakteristika zeminy:

g = 18,5 kN/m3 objemová tíha zeminy v p irozeném stavu
v= 0,35 poissonova konstanta

ko = 1-sinf = 0,54 součinitel bočního tlaku v klidu

f = 5,0 kN/m2 plošné p itížení povrchu

Výpočet bočního zemního tlaku v hloubce z:

z= 0,0 m úroveň terénu
sx0 = f*ko = 2,7 kN/m2

z= 3,0 m základová deska
sx1 = g*z*ko+sx0 = 32,6 kN/m2
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- Užitné zatížení je uvažováno charakteristickými hodnotami takto: 

 

Součinitel zatížení pro užitná zatížení γq = 1,5. 

• Klimatická zatížení 

- Zatížení v trem 

Zatížení v trem je uvažováno podle ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí – Část 

1-4: Obecná zatížení – Zatížení v trem. Podle zn ní této normy se staveništ  nachází ve 

II. v trové oblasti, ve které se uvažuje výchozí základní rychlost v tru vb,0 = 25 m/s.  

 

char. zatížení
[kN/m2]

kategorie A1 - obytné plochy 1,50

kategorie A2 - schodiště a chodby 3,00

kategorie A3 - balkony a terasy 3,00

kategorie F - garáže a dopravní plochy (celková tíha vozidla ≤ 30kN) 2,50

kategorie H - nepřístupná střecha 0,75

název kategorie

Zatížení větrem větrová oblast: 2

char. hodnota 10ti minutové stř. rychlosti větru vb,0 [m/s] = 25,0

návrhová trvanlivost [roky] = 50

souč. pravděpodobnosti s ohledem na dobu návrhu cprob = 1,0

směrový součinitel cdir = 1,0

součinitel ročního období cseason = 1,0

základní rychlost větru vb=cdir*cseason*cprob*vb.0= 25,0

kategorie terénu III

z [m] = 14,0

z0 [m]= 0,300

zmin [m] = 5,0

drsnost terénu kr = 0,22

součinitel drsnosti terénu cr(z) = 0,83

součinitel orografie - tvaru terénu c0(z) = 1,0

st ední rychlost větru ve výšce z nad zemí vm(z)=cr(z)*c0(z)*vb [m/s] = 20,7

intenzita turbulencí, k l=1,0 lv (z)=kr*vb*kl/vm(z) = 0,26

základní hodnota tlaku větru, rv  = 1,25 kg/m3 qb=0,5*rv *vb
2 [Pa] = 390,6

součinitel expozice ce(z)=qp(z)/qb = 1,93

součinitel konstrukce (dynamický a rozměrový) cs*cd= 1,0

nejvyšší hodnota tlaku větru qp(z) [Pa] = 755,1

součinitel vnějšího tlaku - tlak D cpe,10,tlak = 0,80

součinitel vnějšího tlaku - sání E cpe,10,sání = -0,50

součinitel vnějšího tlaku - tlak plochá st echa cpe,10,tlak = 0,20

zatížení větrem - tlak D: we = qp(z)*cpe,10,tlak [kN/m2] = char. hodnota [kN/m2] 0,60

zatížení větrem - sání E: we = qp(z)*cpe,10,sání [kN/m2] = char. hodnota [kN/m2] -0,38

zatížení větrem - tlak st echa: we = qp(z)*cpe,10,tlak [kN/m2] = char. hodnota [kN/m2] 0,15
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Součinitel zatížení pro zatížení v trem je γq = 1,5. 

 

- Zatížení sn hem 

Staveništ  se nachází podle klasifikace ČSN EN 1991-1-3 Zatížení konstrukcí – 

Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sn hem ve I. sn hové oblasti, pro kterou platí 

charakteristická hodnota zatížení sn hem na zemi sk = 0,7kN/m².  

 

Součinitel zatížení pro zatížení sn hem je γq = 1,5. 

• Zatížení p írodní a technickou seismicitou 

Podle mapy seizmických oblastí ČR uvedené v norm  ČSN EN 1998-1 se území 

adí do oblasti s referenčním zrychlením základové půdy ag = 0,00 – 0,02 g. Pro tuto 

oblast a typ stavby není nutné p i návrhu nosné konstrukce zatížení p írodní seismicitou 

uvažovat. 

V objektu nebude instalováno žádné nestandardní technologické zatížení, které by 

vyvozovalo dynamické účinky na nosné konstrukce. 

Vzhledem k budoucí vizi kolejové dopravy v blízkosti objektu je navržena 

ochrana proti vibracím. 

• Kombinace zatížení 
Základní kombinace zatížení jsou uvažovány v souladu s ČSN EN 1990 včetn  

zavedení redukčních součinitelů dle základní normy a Národního aplikačního dokumentu 

(NAD). 

Nep íznivá kombinace: 

Výraz (6.10a): 1,35 Gkj.sup + 1,5 ψ0,1 Qk,1 + 1,5 ψ0,i Qk,i 

Výraz (6.10b): 1,35 ∙ 0,85 Gkj.sup + 1,5 Qk,1 + 1,5 ψ0,i Qk,i 

Liniové zatížení výška [m] tlak [kN/m2] sání [kN/m2] tlak+sání [kN/m]
střecha 2,3 0,6 -0,38 2,26

běžné patro 3 0,6 -0,38 2,95

strop 1PP 2,5 0,6 -0,38 2,45

Zatížení sněhem - střecha do 5°
prvek - střecha domu Lokalita: Horoměřice

sněhová oblast: I

zatížení sněhem na zemi: sk = 0,70

souč. expozice (větrné poměry): Ce = 1,00

souč. tepla (odtávání sněhu prostupem): Ct = 1,00

sklon střechy: a= 5,0°
souč. tvaru střechy: m1 = 0,80

s1 = skCeCtm1= 0,56
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P íznivá kombinace: 

Výraz (6.10a): 1,0 Gkj.inf  

Výraz (6.10b): 1,0 Gkj.inf + 1,5 Qk,1 

 

Kombinace posouzení celkové stability: 

Výraz (6.10): gGj,supGk,j,sup + gGj,infGk,j,inf + gQ,1ψ0,1 Qk,1 + gQ,iψ0,iQk,i 

 

Pozn.: výpočet zatížení, zat žovací stavy a kombinace jsou podrobn ji popsány 

v semestrálním projektu P03C a P04C (ZS a LS školního roku 2018/2019 – autor 

Bc. Michal Tauchman). 

 

4.7.3. Zásady návrhu 

Objekt je dle ČSN EN 1990 za azen do 4. kategorie (budovy bytové, občanské a 

další b žné stavby) s informativní návrhovou životností 50 let. 

• Deformace nosných konstrukcí 
Svislé deformace nosné konstrukce jsou omezeny ustanoveními norem: 

ČSN EN 1992-1-1 Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

Vodorovné deformace jsou omezeny 1/500 celé výšky konstrukce, resp. na 20 mm 

na jedno podlaží. 

P i návrhu železobetonových stropních desek tvo ících podlahu obytného 

prostoru se uvažuje s omezením průhybů na 1/500 z rozp tí prvků pro kvazistálou 

kombinaci zat žovacích stavů nebo na max. 20 mm. U ostatních stropních desek je 

průhyb omezen na L/250 od kvazistálé kombinace zat žovacích stavů nebo na 

max. 20 mm. 

• Sedání konstrukcí a nerovnoměrné sedání 
Sedání, pom rné sedání, pootočení apod. základových konstrukcí je omezeno 

ustanovením ČSN EN 1997-1:2006 a její p ílohy H, resp. Tabulkou národní p ílohy 

NA.1. 

Dle ádku 2.2 (Konstrukce železobetonové staticky neurčité) je konečné celkové 

prům rné sednutí základové konstrukce omezeno na sm,lim ≤ 60mm a nerovnom rné 

sednutí dvou sousedních základů je omezeno na ∆s/L = 0,002, kde ∆s je rozdíl mezi 

sednutím dvou sousedních základů a L je vzdálenost mezi dv ma sousedními základy. 
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4.7.4. Limitní hodnoty a požadavky z akustického posudku 

Hodnoty pro návrh vibroizolace jsou s odhadem zvoleny na základ  akustického 

posudku jiného objektu v blízkosti železniční trati. 

- vlastní frekvence f0 = 13 Hz 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- stlačení vibroizolačního materiálu max. 10 % = 2,5 mm 

- nutná ochrana vibroizolace proti požáru 

- požadavek tuhých konstrukcí pod vibroizolacemi 

 

4.7.5. Výpočetní model 
Model p evzat ze semestrálního projektu P03C. 

celkový model 
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patrový výsek 4.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrový výsek 3.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrový výsek 2.NP 
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patrový výsek 1.NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrový výsek 1.PP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

patrový výsek ZD 
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4.7.6. Zatížení horní stavby 1.PP 

model horní stavby 1.NP-4.NP  filtr svislé nosné konstrukce 1.NP 

  

 

Výslednice zatížení horní stavby – charakteristická hodnota MSP 

 

 

 

➢ 897 / 4,8 = 186,9 = 187 kN/m – hodnoty spočítány pro všechny konstrukce 

zat žující stropní konstrukci 1.PP a vloženy do patrového výseku 1.PP viz str.65. 

➢ V patrovém výseku je p idán zat žovací stav (ZS) horní stavby jako stálé zatížení 

(obsahuje stálé i nahodilé zatížení). V kombinaci MSÚ je k ZS horní stavby 

p idán aktivní součinitel 1,1. Což znamená, že pro tento ZS je v kombinaci MSÚ 

součinitel roven hodnot  1,1 x 1,35 = 1,485. Pro kombinace MSP je součinitel 

roven 1,0.  

Nastavení programu je na následující stran . 
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Zat žovací stav LC21 - horní stavba CHAR 
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4.7.7. Nastavení podloží - soilin 

Pro výpočet základů je využita funkce soilin programu Scia Engineer. Nastavení 

podloží je dle IGP. Podrobn ji popsáno v semestrálním projektu P04C. 
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4.8. Popis jednotlivých variant 
4.8.1. Varianta I. 

Objekt je izolován proti vibracím včetně spodní stavby systémem box-in-box 

s použitím prvků Sylomer pro mén  namáhaná místa a Sylodyn pro více namáhaná místa 

(statická únosnost do 12 MPa). Konstrukce spodní stavby objektu jsou zdvojeny v míst  

obvodových suterénních st n a základové desky. Vibroizolační pásy jsou vloženy 

uprost ed zdvojených konstrukcí. 

Návrh vodorovných a svislých konstrukcí 1.PP prob hl b žným způsobem beze 

zm ny návrhu – tuhé spojení vodorovných a svislých konstrukcí (MSÚ – vnit ní síly, 

protlačení; MSP – průhyb, trhliny, nap tí).  

Vn jší konstrukce zdvojených konstrukcí jsou navrženy jako bílá vana. Vnit ní 

části zdvojených konstrukcí (st ny a deska) jsou navrženy tl. 200 mm a roznáší zatížení 

do spodní základové desky zajišťující p enos zatížení stavby do podloží. Hlavní nosnou 

funkci plní vn jší části konstrukce, vnit ní deska se vyztuží konstrukční výztuží a nosná 

výztuž se provede pouze v namáhaných místech na styku se svislými konstrukcemi. 

 

4.8.2. Varianta II. 

Izolace objektu proti vibracím je navržena pod stropní konstrukcí 1.PP a brání 

p enosu vibrací do konstrukce horní stavby. Spodní stavba je ponechána bez ochrany 

proti vibracím (garáže a sklepní kóje).  

V úrovni pod stropem 1.PP jsou p erušeny veškeré nosné konstrukce. Spára je 

vypln na vibroizolačními pásy, p ičemž konkrétní typ vibroizolace je navržen na základ  

silového namáhání v daném míst . Jsou použity dva typy vibroizolace, Sylodyn pro více 

namáhaná místa a Sylomer pro mén  namáhaná místa. Vibroizolace je navržena dvěma 

způsoby, nejd íve bez hlavic pouze s nutným minimálním rozší ením v nejvíce 

namáhaných místech a poté s využitím hlavic optimalizující návrh vibroizolace. 

Ve svislém sm ru se zatížení z horní stavby do spodní stavby p enáší gravitačn  

p es pružnou vrstvu tlumící vibrace. Ve vodorovném sm ru stabilitu objektu zajišťují 

smykové zarážky, které jsou navrženy podél obvodových st n. Zarážka je tvo ena 

železobetonovým trámem ze stropní desky 1.PP. Mezi smykovou zarážkou a suterénní 

st nou je navržena mezera vypln ná vibroizolační vrstvou. 

Vrstva vibroizolace je dále umíst na na dn  výtahové šachty uprost ed zdvojené 

konstrukce. Pružn  odd lené je i schodišt  – ramena uložená na stropní desku 1.PP jsou 

místo b žného pryžového prvku uložena na vibroizolaci. 

Spodní stavba je navržena jako bílá vana. 
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4.9. Statický výpočet – varianta I. 

4.9.1. Návrh a posouzení konstrukcí 1.PP 

Posouzení vodorovných konstrukcí 1.PP jsou provedeny na patrovém výseku. 

Posouzení svislých konstrukcí jsou provedeny z celkového modelu.  

 

Výsledky - deformace 

Stropní deska 1.PP tl. 230 mm: 

Deformace [mm] – dlouhodobá deformace s dotvarováním 

 

 

 

Posouzení: 
u,lim = 6,0m / 500 = 12 mm > u,max = 12,1 – (0,6 + 0,3) / 2 = 11,7 mm 

         VYHOVUJE 
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Výsledky – vnit ní síly 

Mx-dim (-) [kNm/m] 

 

 

My-dim (-) [kNm/m] – mEd,max = 100kNm (spodní povrch) 

 



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 70 

 

Mx-dim (+) [kNm/m] – redukce na líc podpory – mEd = 100kNm (horní povrch) 

 

 

My-dim (+) [kNm/m] – redukce na líc podpory – mEd,max = 120kNm (horní povrch) 
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Návrh výztuže: 

 

1PP

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,230 1,000 0,025 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 10,0 mm d= 0,200 m

As,min= 300 mm
2 As,max= 8000 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 523,6 0,017 0,193 0,084 43,13 0,228

Výztuž desk  při spod í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 10,0 mm d= 0,200 m

As,min= 300 mm
2 As,max= 8000 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 523,6 0,017 0,193 0,084 43,13 0,228

Celkem 1047,2 86,25 0,455

Výztuž desk  při spod í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 14,0 mm d= 0,198 m

As,min= 297 mm
2 As,max= 7920 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 879,6 0,028 0,187 0,141 70,00 0,382

Celkem 1403,2 113,12 0,610

Výztuž desk  při hor í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 8,0 mm d= 0,201 m

As,min= 301,5 mm
2 As,max= 8040 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

200 5,00 251,3 0,008 0,198 0,040 21,18 0,109

Výztuž desk  při hor í  povr hu 
F= 12,0 mm d= 0,199 m

As,min= 298,5 mm
2 As,max= 7960 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 1340,4 0,043 0,180 0,217 102,73 0,583

Výztuž desk  při hor í  povr hu 
F= 16,0 mm d= 0,197 m

As,min= 295,5 mm
2 As,max= 7880 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

100 10,00 2010,6 0,064 0,171 0,326 146,75 0,874

O oustra ě v ztuže á železo eto ová deska
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MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: dol í povr h strop í desk  .PP
MEd= 100,0 kNm

MEk= 76,9 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 230 mm Øed= 12,51 mm

b= 1000 mm d= 198,6 mm

c= 25 mm aeq= 70,0 mm

As= 1755 mm
2

Výztuž : Ac= 228244,9 mm
2

Ø1= 10 mm αe= 6,452 -

a´1= 150 mm ρp,eff= 0,0304 -

n1= 6,7 ks/m Ac,eff= 57770,4 mm
2

d1= 200 mm hc,eff= 57,77 mm

Výztuž :

Ø2= 14 mm

a´2= 125 mm Ai= 239567,8605 mm
2

n2= 8,0 ks/m agi= 119,79 mm

d2= 198 mm Ii= 1089516138 mm
4

σc1= 7781 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 154,99 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 56,69 mm k1= 0,8

Iir= 288744412 mm
4

k2= 0,5

σs= 243,90 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 25,70 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,157 mm

wlim= 0,300 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu
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Protlačení desky v místě lokálních podpor 

K protlačení stropní konstrukce 1.PP nedochází, deska je v míst  podpor 

provázána do st n 1.NP a průvlaků.  

 

Průvlaky – Označení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvlaky - Výsledky – vnit ní síly 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] – PR-1.01 - 800/480, osa 2, C-D 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] – PR-1.01 - 800/480, osa 2, C-D 

 

PR-1.01 

 

PR-1.04 

 

PR-1.02 

 

PR-1.03 

 

PR-1.04 

 

PR-1.05 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] – PR-1.02 - 600/480, osa B, 4-6 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] – PR-1.02 - 600/480, osa B, 4-6 

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.03 - 250/460 vjezd, osa A-

B, 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.03 - 250/460 vjezd, osa A-B, 2-3 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.04 - 250/480 odskok desky 

u teras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.04 - 250/480 odskok desky u teras 

 
 
Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.05 - 200/550, atiky/žebra 
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Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.05 - 200/550, atiky/žebra 

 
 
 

Pozn.: výška průvlaků 480 mm vychází z tvaru konstrukce – součet požadovaného 

odskočení desky v míst  teras s rozdílem 250 mm a navržené tloušťky desky 230 mm. 

  
 
 

PR-1.01 - 800/480_osa 2, C-D 

 

Typ prvku: deska 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky + spony 
Profil: 10 mm; Vzdálenost: 175,0 mm; St ihy: 4 
 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,0088   s,min = 0,00135   

s,t,CSN = 0,00792   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,0158   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00224  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 324,0 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 648,0 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 440,00 536,26 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -425,00 -536,26 430,00 539,05 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

8x22-kr.37,0

8x22-kr.37,0

Y

Z

800,0

4
8

0
,0
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PR-1.02 - 600/480_osa B, 4-6 

 

Typ prvku: deska 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky + spony 
Profil: 10 mm; Vzdálenost: 100,0 mm; St ihy: 4 
 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Deska (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00731   s,min = 0,00135   

s,t,CSN = 0,00654   s,min,CSN = 0,0018  Vyhovuje 

s = 0,0168   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00524  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 322,5 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 645,0 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 275,00 332,25 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -420,00 -501,63 730,00 902,83 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

PR-1.03 - 250/460_vjezd osa A-B, 2-3 
 
 
 

 

Typ prvku: nosník 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován  
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 300,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00215   s,min = 0,00135  Vyhovuje 

s = 0,00492   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00134  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 315,8 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 315,8 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 40,00 62,15 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -30,00 -42,69 45,00 103,49 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

6x25-kr.40,0

6x20-kr.40,0

Y

Z

600,0

4
8

0
,0

2x12-kr.33,0

3x12-kr.33,0

Y

Z

250,0

4
6

0
,0
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PR-1.05 - 200/550_atiky/žebra 

 

Typ prvku: nosník 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00324   s,min = 0,00135  Vyhovuje 

s = 0,00577   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00251  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 381,0 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 381,0 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 55,00 95,33 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -105,00 -133,61 140,00 186,13 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

2x18-kr.33,0

10/150,0-kr.33,0

10/150,0-kr.190,0
Y

Z

2
3

0
,0

5
5

0
,0

2
0

0
,0

500,0

200,0

200,0

PR-1.04 - 250/480_odskok desky u teras 

 

Typ prvku: nosník 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00311   s,min = 0,00135  Vyhovuje 

s = 0,0123   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00268  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 327,8 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 327,8 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 160,00 194,98 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -50,00 -64,45 140,00 211,77 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

3x12-kr.37,0

3x22-kr.37,0

Y

Z

250,0

4
8

0
,0
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Posouzení železobetonových obvodových stěn 1.PP 

My-dim (-) [kNm/m] 

 

My-dim (-) [kNm/m] 

 

My-dim (-) [kNm/m] 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] na integračních pásech ší ky 1,0m 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] na integračních pásech ší ky 1,0m 
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Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] na integračních pásech ší ky 1,0m 

 

 
 

obvodová stěna 

 

Typ prvku: stěna 
Prost edí: XC2, XA1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 

31000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; 

Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 

200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Prů ez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
s = 0,00664   s,min = 0,002  Vyhovuje 

s = 0,00664   s,max = 0,04  Vyhovuje 

Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 414,7 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 -250,00 -4830,17 84,00 95,11 70,00 133,65 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

12/150,0-kr.30,0

12/125,0-kr.52,0

Y

Z

1000,0

2
5
0
,0
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1PP

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,250 1,000 0,052 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž stě  při o ou površí h základ í rastr  ve svislé  s ěru - ílá va a
F= 12,0 mm d= 0,192 m

As,min= 288 mm
2 As,max= 7680 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 904,8 0,029 0,180 0,151 69,56 0,362

Výztuž stě  při v ější  povr hu v apoje í a vodorov é k e e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 12,0 mm d= 0,192 m

As,min= 288 mm
2 As,max= 7680 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 904,8 0,029 0,180 0,151 69,56 0,362

Celkem 1809,6 139,12 0,724

Výztuž železo eto ové suteré í stě  - ílá va a

MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: v ější povr h suter. stě
MEd= 90,0 kNm

MEk= 69,2 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 250 mm Øed= 12,00 mm

b= 1000 mm d= 192,0 mm

c= 52 mm aeq= 62,5 mm

As= 1810 mm
2

Výztuž : Ac= 248190,5 mm
2

Ø1= 12 mm αe= 6,452 -

a´1= 125 mm ρp,eff= 0,0280 -

n1= 8,0 ks/m Ac,eff= 64569,9 mm
2

d1= 192 mm hc,eff= 64,57 mm

Výztuž :

Ø2= 12 mm

a´2= 125 mm Ai= 259864,7154 mm
2

n2= 8,0 ks/m agi= 128,88 mm

d2= 192 mm Ii= 1352358746 mm
4

σc1= 6200 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 249,59 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 56,29 mm k1= 0,8

Iir= 274459305 mm
4

k2= 0,5

σs= 220,85 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 29,03 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,221 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu
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Posouzení železobetonových sloupů 1.PP 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN]  

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] 

 

Obálka maximálních ohybových momentů Mz [kNm] 
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Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] 

 

Obálka maximálních smykových sil Vy [kN] 

 
 

sloupy 300x800mm 

 

Typ prvku: sloup 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěrná délka kolmo na osu Y: lef,y = 2,70 × 1,00 = 2,70 m 

Vybočení kolmo k ose Z je bráněno 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 10 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
s = 0,00838   s,min = 0,00278  Vyhovuje 

s = 0,00838   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr t mínků d = 6 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků scl,max = 240,0 mm  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 
Zat. p ípad 1 -2900,00 160,00 60,00 → 79,58 100,00 40,00 Vyhovuje 

 -4804,25 264,48 131,51 253,52 101,41  

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 
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4.9.2. Návrh a posouzení základové desky 

Vstupní parametry 

Do celkového výpočtového modelu byla zadána skladba zeminy z IGP vrtu. 

Modulem Soilin byly dopočítány následující konstanty podloží C1 a C2: 

 

Konstanta C1     Konstanta C2 

  

 

Výsledky - deformace 

Sedání [mm] 

 

 

Posouzení: 
sm,lim = 60mm   >  smax = 9,7mm 

Δs/L = 0,002   >  Δsmax/L = (7,0-3,2)/12150 = 0,00031 

        VYHOVUJE 
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Výsledky – kontaktní napětí 

 

Posouzení: 

Ϭz,lim = 300kPa:   >  Ϭz = 138kPa 

        VYHOVUJE 

Výsledky – vnit ní síly 

Mx-dim (-) [kNm/m] 
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My-dim (-) [kNm/m] 

 

 

Mx-dim (+) [kNm/m] 
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My-dim (+) [kNm/m] 

 

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] na integračních pásech ší ky 2,0m 

Návrhová hodnota = My / 2 
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Návrh výztuže: 

 

 

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,350 1,000 0,045 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 14,0 mm d= 0,298 m

As,min= 447 mm
2 As,max= 11920 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

175 5,71 879,6 0,028 0,287 0,094 107,48 0,251

Výztuž desk  při spod í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 20,0 mm d= 0,295 m

As,min= 442,5 mm
2 As,max= 11800 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

175 5,71 1795,2 0,057 0,272 0,194 208,10 0,513

Celkem 2674,8 315,57 0,764

Výztuž desk  při hor í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 14,0 mm d= 0,298 m

As,min= 447 mm
2 As,max= 11920 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

175 5,71 879,6 0,028 0,287 0,094 107,48 0,251

Výztuž desk  při hor í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 12,0 mm d= 0,299 m

As,min= 448,5 mm
2 As,max= 11960 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

350 2,86 323,1 0,010 0,295 0,035 40,60 0,092

Celkem 1202,8 148,08 0,344

Jed ostra ě v ztuže á železo eto ová deska ZD tl. 350mm

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,500 1,000 0,051 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 22,0 mm d= 0,438 m

As,min= 657 mm
2 As,max= 17520 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 3927,0 0,125 0,386 0,287 646,38 0,785

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 25,0 mm d= 0,437 m

As,min= 654,75 mm
2 As,max= 17460 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

100 10,00 4908,7 0,157 0,374 0,359 781,72 0,982

Výztuž desk  při hor í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 14,0 mm d= 0,442 m

As,min= 663 mm
2 As,max= 17680 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

175 5,71 879,6 0,028 0,431 0,064 161,45 0,176

Jed ostra ě v ztuže á železo eto ová deska ZD tl. 500mm
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MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: dol í povr h základové desk  tl. 5
MEd= 240,0 kNm

MEk= 184,6 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 350 mm Øed= 17,53 mm

b= 1000 mm d= 301,0 mm

c= 40 mm aeq= 90,2 mm

As= 2675 mm
2

Výztuž : Ac= 347325,2 mm
2

Ø1= 14 mm αe= 6,452 -

a´1= 175 mm ρp,eff= 0,0304 -

n1= 5,7 ks/m Ac,eff= 87961,5 mm
2

d1= 303 mm hc,eff= 87,96 mm

Výztuž :

Ø2= 20 mm

a´2= 175 mm Ai= 364581,7717 mm
2

n2= 5,7 ks/m agi= 182,25 mm

d2= 300 mm Ii= 3834599842 mm
4

σc1= 8076 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 234,00 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 86,12 mm k1= 0,8

Iir= 1009601002 mm
4

k2= 0,5

σs= 253,49 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 59,43 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,249 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu

MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: dol í povr h základové desk  tl. 5  , ,7
MEd= 350,0 kNm

MEk= 269,2 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 500 mm Øed= 22,00 mm

b= 1000 mm d= 449,0 mm

c= 40 mm aeq= 125,0 mm

As= 3041 mm
2

Výztuž : Ac= 496959,0 mm
2

Ø1= 22 mm αe= 6,452 -

a´1= 125 mm ρp,eff= 0,0239 -

n1= 8,0 ks/m Ac,eff= 127500,0 mm
2

d1= 449 mm hc,eff= 127,50 mm

Výztuž :

Ø2= 0 mm

a´2= 100 mm Ai= 516578,2022 mm
2

n2= 10,0 ks/m agi= 259,03 mm

d2= 460 mm Ii= 11165464924 mm
4

σc1= 5810 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 292,81 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 114,56 mm k1= 0,8

Iir= 2695568429 mm
4

k2= 0,5

σs= 215,51 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 120,47 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,242 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu

MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: dol í povr h základové desk  tl. 5  ,7 ,
MEd= 600,0 kNm

MEk= 461,5 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 500 mm Øed= 25,00 mm

b= 1000 mm d= 447,5 mm

c= 40 mm aeq= 100,0 mm

As= 4909 mm
2

Výztuž : Ac= 495091,4 mm
2

Ø1= 25 mm αe= 6,452 -

a´1= 100 mm ρp,eff= 0,0409 -

n1= 10,0 ks/m Ac,eff= 120120,5 mm
2

d1= 447,5 mm hc,eff= 120,12 mm

Výztuž :

Ø2= 0 mm

a´2= 200 mm Ai= 526759,753 mm
2

n2= 5,0 ks/m agi= 264,20 mm

d2= 460 mm Ii= 11581516127 mm
4

σc1= 9397 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 240,00 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 139,64 mm k1= 0,8

Iir= 3909084386 mm
4

k2= 0,5

σs= 234,51 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 127,70 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,243 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu

MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: hor í povr h základové desk  tl. 5
MEd= 113,0 kNm

MEk= 86,9 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 350 mm Øed= 13,40 mm

b= 1000 mm d= 308,3 mm

c= 35 mm aeq= 117,3 mm

As= 1203 mm
2

Výztuž : Ac= 348797,3 mm
2

Ø1= 14 mm αe= 6,452 -

a´1= 175 mm ρp,eff= 0,0125 -

n1= 5,7 ks/m Ac,eff= 96052,8 mm
2

d1= 308 mm hc,eff= 96,05 mm

Výztuž :

Ø2= 12 mm

a´2= 350 mm Ai= 356556,9041 mm
2

n2= 2,9 ks/m agi= 178,49 mm

d2= 309 mm Ii= 3707871860 mm
4

σc1= 4021 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 300,92 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 61,84 mm k1= 0,8

Iir= 550050107 mm
4

k2= 0,5

σs= 251,24 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 56,21 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,243 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu
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Posouzení základové desky na protlačení 
Výsledky – síla působící na protlačení desky v míst  lokálních podpor 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN]  

 

Pro posouzení základové desky na protlačení je využit prů ez sloupu rozší ený o plochu 

pod úhlem 45° v tl. 200 mm (roznos zatížení).  
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protlak ZD_síla do 1600kN 

Nárys 

 Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 1600,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 105,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 30,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 20,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 20,0mm/m, krytí 56,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 3,8 1,549 3,6 Vyhovuje 

0,146 4,717 1,194 2,601 Vyhovuje 

0,219 5,176 1,064 1,971 Vyhovuje 

0,292 5,635 0,956 1,627 Vyhovuje 

0,365 6,093 0,863 1,308 Vyhovuje 

0,438 6,552 0,783 1,09 Vyhovuje 

0,511 7,011 0,713 0,934 Vyhovuje 

0,584 7,469 0,651 0,817 Vyhovuje 

0,657 7,928 0,595 0,817 Vyhovuje 

0,73 8,387 0,545 0,817 Vyhovuje 

0,803 8,845 0,5 0,703 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 
      
Pozn: pod sloupy p esahující normálovou sílu 1 000 kN nelze vyztužit základovou desku 

v tl. 350 mm. Pro p enesení momentů jsou zde navrženy hlavice tl. 500 mm. 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10

 0,146  9x0,073 

 0,100  3x0,100 

10
×1

0

20
×1

0

20
×1

0

20
×1

0

 350,0 

 700,0 

Y

X

 u0  u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9 u10
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protlak ZD_síla do 2200kN 

Nárys 

 Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2200,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 160,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 25,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 8 × 22,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 8 × 22,0mm/m, krytí 62,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 3,8 1,444 3,6 Vyhovuje 

0,219 5,176 1,002 2,083 Vyhovuje 

0,329 5,864 0,86 1,388 Vyhovuje 

0,438 6,552 0,749 1,041 Vyhovuje 

0,548 7,24 0,658 0,859 Vyhovuje 

0,657 7,928 0,582 0,734 Vyhovuje 

0,767 8,616 0,517 0,643 Vyhovuje 

0,876 9,304 0,461 0,572 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

 0,219  6x0,110 

 0,150  0,200 
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protlak ZD_síla do 2200kN_koncový obvod, hlavice 2,2x2,7m 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2200,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 0,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 0,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 54,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 9,8 0,625 3,6 Vyhovuje 

0,148 10,73 0,54 1,722 Vyhovuje 

0,222 11,19 0,502 1,148 Vyhovuje 

0,296 11,66 0,466 0,861 Vyhovuje 

0,37 12,12 0,432 0,689 Vyhovuje 

0,444 12,59 0,4 0,574 Vyhovuje 

0,518 13,05 0,37 0,492 Vyhovuje 

0,592 13,52 0,341 0,43 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

 0,148  6x0,074 

 350,0 

 2200,0 

Y

X

 u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7
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protlak ZD_síla do 2900kN 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2900,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 120,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 30,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 8 × 22,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 8 × 22,0mm/m, krytí 65,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 3,8 1,834 3,6 Vyhovuje 

0,218 5,171 1,296 2,277 Vyhovuje 

0,327 5,857 1,123 1,672 Vyhovuje 

0,437 6,543 0,985 1,345 Vyhovuje 

0,546 7,228 0,873 1,135 Vyhovuje 

0,655 7,914 0,779 0,987 Vyhovuje 

0,764 8,6 0,699 0,875 Vyhovuje 

0,873 9,285 0,63 0,782 Vyhovuje 

0,982 9,971 0,57 0,761 Vyhovuje 

1,091 10,66 0,517 0,691 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9
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protlak ZD_síla do 2900kN_koncový obvod, hlavice 2,7x3,2m 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2900,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 0,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 0,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 54,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 11,8 0,669 3,6 Vyhovuje 

0,148 12,73 0,589 1,722 Vyhovuje 

0,222 13,19 0,553 1,148 Vyhovuje 

0,296 13,66 0,518 0,861 Vyhovuje 

0,37 14,12 0,485 0,689 Vyhovuje 

0,444 14,59 0,453 0,574 Vyhovuje 

0,518 15,05 0,423 0,492 Vyhovuje 

0,592 15,52 0,395 0,43 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

  

u1u2u3u4u5u6u7

 0,148  6x0,074 

 350,0 

 2700,0 

Y

X

 u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7
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4.9.3. Návrh vibroizolace Sylomer a Sylodyn 

• Návrh MSÚ: 

Kontaktní nap tí v modulu Soilin 

 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] – vnit ní sloupy 

 

Obálka intenzit reakcí st n Rz [kN/m] – celkový model bez ZD s kloubovými podporami 

 

Tahové síly zachytí základová deska společně s přitížením okolní zeminy – jsou 

zanedbatelné. Ve skutečnosti tahové síly nevznikají viz kontaktní napětí – soilin. 
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Výpočet faktoru tvaru vibroizolace 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

 𝑞 =  , ∙ ,∙ , ∙ , + , =  

 

Grafy v prospektech výrobce sloužící k návrhu vibroizolace obsahují maximální 

hodnotu faktoru tvaru 6 s výjimkou prospektů pro materiál Sylodyn HRB HS 3000, 6000 

a 12000. Faktor tvaru plošného uložení je 

pro všechny materiály konzervativn  

uvažován hodnotou q = 6, čímž se zvyšuje 

statická únosnost prvků Sylomer/Sylodyn. 

P íklad je uveden na prvku Sylodyn HRB 

HS 3000, vzhledem k plošnému uložení se 

zvýšila statická únosnost z hodnoty 3 MPa 

na hodnotu 3,6 MPa. 

 

Ručně dopočítané kontaktní napětí a návrh vibroizolace na MSÚ: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

návrhové kontaktní kontaktní navržený zvýšená statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,82 0,81 3,48 HRB-HS 3000 3,60

2,72 0,81 3,36 HRB-HS 3000 3,60

2,68 0,81 3,31 HRB-HS 3000 3,60

2,38 0,81 2,94 HRB-HS 3000 3,60

2,29 0,81 2,83 HRB-HS 3000 3,60

2,08 0,81 2,57 HRB-HS 3000 3,60

1,92 0,81 2,37 HRB-HS 3000 3,60

1,66 0,81 2,05 HRB-HS 3000 3,60

1,49 0,81 1,84 HRB-HS 3000 3,60

1,29 0,81 1,59 Sylodyn SD NF 1,60

1,21 0,81 1,49 Sylodyn SD NF 1,60

1,16 0,81 1,43 Sylodyn SD NF 1,60

1,08 0,81 1,33 Sylomer SR 1200 1,35

0,55 0,81 0,68 Sylomer SR 850 0,90

0,51 0,81 0,63 Sylomer SR 850 0,90

0,90 0,40 2,25 HRB-HS 3000 3,60

0,40 0,40 1,00 Sylomer SR 1200 1,35

0,20 0,40 0,50 Sylomer SR 850 0,90

1,20 0,70 1,71 HRB-HS 3000 3,60

0,90 0,70 1,29 Sylomer SR 1200 1,35

0,50 0,70 0,71 Sylomer SR 850 0,90

ostatní 1,00 0,10 Sylomer SR 110 0,11

ostatní 1,00 0,05 Sylomer SR 55 0,06

konstrukce

sloup 

0,8x0,3m

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m

vnit ní stěna 
š. 0,3 m
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• Posouzení MSP 

Zjednodušený výpočet únosnosti prvků vzhledem k akustickým požadavkům: 

- vlastní frekvence f0 = 13 Hz 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- stlačení vibroizolačního materiálu max. 10 % = 2,5 mm 

P íklad: výpočet maximálního statického zatížení prvku Sylodyn HRB HS 3000. 

Využity jsou grafy výrobce vytaženy z prospektu p íslušného prvku.  

 

 

Referenční hodnota, stálé statické zatížení 3,0 N/mm2, faktor tvaru q = 3 ▲ 

Legenda návrhu: červená – základní hodnoty (q = 3), zelená – návrhové hodnoty (q = 6) 
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P i návrhu rozhoduje k ivka stlačení, 

prvku Sylodyn HRB HS 3000 udává 

maximální statické zatížení 3 MPa 

(charakteristická hodnota). 

Pozn.: v praxi navrhují jednotlivé 

vibroizolace výrobci s vlastními 

softwary/excely. 

 

 

Charakteristické zatížení: 
Kontaktní nap tí v modulu Soilin 

 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] – vnit ní sloupy 
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Obálka intenzit reakcí st n Rz [kN/m] – celkový model bez ZD s kloubovými podporami 

 

Ručně dopočítané kontaktní napětí a posouzení vibroizolace na MSP: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 
 

Tvary konstrukcí viz přílohy 

(výkresy) č. 01 a 02.  

Kladečský plán vibroizolací 

viz příloha (výkres) č. 07. 

Ocen ní a porovnání varianty 

viz kap. 4.11. Výsledné porovnání 

variant.  

charakteristické kontaktní kontaktní navržený char. statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,13 0,81 2,63 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
2,06 0,81 2,54 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
2,04 0,81 2,52 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,82 0,81 2,25 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,74 0,81 2,15 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,58 0,81 1,95 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,46 0,81 1,80 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,26 0,81 1,56 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,13 0,81 1,40 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,98 0,81 1,21 Sylodyn SD NF 1,30 VYHOVÍ
0,92 0,81 1,14 Sylodyn SD NF 1,30 VYHOVÍ
0,89 0,81 1,10 Sylodyn SD NF 1,30 VYHOVÍ
0,82 0,81 1,01 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,43 0,81 0,53 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ
0,40 0,81 0,49 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ
0,70 0,40 1,75 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,30 0,40 0,75 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,15 0,40 0,38 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ
0,90 0,70 1,29 Sylodyn SD NF 1,30 VYHOVÍ
0,70 0,70 1,00 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,35 0,70 0,50 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ

ostatní 1,00 0,08 Sylomer SR 110 0,11 VYHOVÍ
ostatní 1,00 0,03 Sylomer SR 55 0,06 VYHOVÍ

POSOUZENÍkonstrukce

sloup 

0,8x0,3m

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m

vnit ní stěna 
š. 0,3 m



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 102 

 

4.10. Statický výpočet – varianta II. 

Zm na modelů: v míst  plánované vibroizolace, tedy na kontaktu svislých 

a vodorovných konstrukcí 1.PP jsou p idány klouby. Klouby na hran  plochy - st ny, 

klouby na prutu – sloupy a průvlaky v uložení na st ny. 
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4.10.1. Návrh a posouzení konstrukcí 1.PP 

Posouzení vodorovných konstrukcí 1.PP jsou provedeny na patrovém výseku. 

Posouzení svislých konstrukcí jsou provedeny z celkového modelu.  

 

Výsledky - deformace 

Stropní deska 1.PP tl. 230 mm: 

Deformace [mm] – dlouhodobá deformace s dotvarováním 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posouzení: 

u,lim = 6,0m / 500 = 12mm > u,max = 13,1 – (0,6 + 0,3) / 2 = 12,7 mm 

         NEVYHOVUJE 

 

Je možné desku lokáln  p ivyztužit, ale vzhledem k p erušení svislých konstrukcí 

1.PP a nutnému kotvení výztuže horní stavby do stropní konstrukce volím zesílení desky 

v celém rozsahu na tloušťku 250 mm. 
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Nový návrh: Stropní deska 1.PP tl. 250 mm: 

Deformace [mm] – dlouhodobá deformace s dotvarováním 

 

 

Posouzení: 
u,lim = 6,0m / 500 = 12 mm  >  u,max = 9,9 mm  

        VYHOVUJE 
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Výsledky – vnit ní síly 

Mx-dim (-) [kNm/m] 

 

My-dim (-) [kNm/m] – mEd,max = 115kNm (spodní povrch) 

 



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 106 

 

Mx-dim (+) [kNm/m] – redukce na líc podpory – mEd,max = 150kNm (horní povrch) 

 

 

My-dim (+) [kNm/m] – redukce na líc podpory – mEd = 140kNm (horní povrch) 
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Návrh výztuže: 

 

1PP

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,250 1,000 0,025 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 10,0 mm d= 0,220 m

As,min= 330 mm
2 As,max= 8800 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 523,6 0,017 0,213 0,076 47,59 0,209

Výztuž desk  při spod í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 10,0 mm d= 0,220 m

As,min= 330 mm
2 As,max= 8800 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 523,6 0,017 0,213 0,076 47,59 0,209

Celkem 1047,2 95,18 0,419

Výztuž desk  při spod í  povr hu e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 14,0 mm d= 0,218 m

As,min= 327 mm
2 As,max= 8720 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

100 10,00 1099,6 0,035 0,204 0,160 95,55 0,440

Celkem 1623,2 143,14 0,649

Výztuž desk  při hor í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 8,0 mm d= 0,221 m

As,min= 331,5 mm
2 As,max= 8840 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

200 5,00 251,3 0,008 0,218 0,036 23,32 0,101

Výztuž desk  při hor í  povr hu 
F= 12,0 mm d= 0,219 m

As,min= 328,5 mm
2 As,max= 8760 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

150 6,67 1340,4 0,043 0,200 0,197 114,15 0,536

Výztuž desk  při hor í  povr hu 
F= 16,0 mm d= 0,217 m

As,min= 325,5 mm
2 As,max= 8680 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

100 10,00 2010,6 0,064 0,191 0,296 163,89 0,804

O oustra ě v ztuže á železo eto ová deska
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MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: dol í povr h strop í desk  .PP
MEd= 115,0 kNm

MEk= 88,5 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 250 mm Øed= 12,71 mm

b= 1000 mm d= 218,5 mm

c= 25 mm aeq= 61,5 mm

As= 2063 mm
2

Výztuž : Ac= 247937,1 mm
2

Ø1= 10 mm αe= 6,452 -

a´1= 150 mm ρp,eff= 0,0333 -

n1= 6,7 ks/m Ac,eff= 61964,0 mm
2

d1= 220 mm hc,eff= 61,96 mm

Výztuž :

Ø2= 14 mm

a´2= 100 mm Ai= 261246,2322 mm
2

n2= 10,0 ks/m agi= 130,75 mm

d2= 218 mm Ii= 1412848460 mm
4

σc1= 7466 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 149,90 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 64,11 mm k1= 0,8

Iir= 405104494 mm
4

k2= 0,5

σs= 217,52 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 30,80 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,135 mm

wlim= 0,300 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu
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Protlačení desky v místě lokálních podpor 

K protlačení stropní konstrukce 1.PP nedochází, deska je v míst  podpor 

provázána do st n 1.NP a průvlaků.  

 

Průvlaky – Označení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Průvlaky - Výsledky – vnit ní síly 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] – PR-1.01 - 800/500, osa 2, C-D 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.01 - 800/500, osa 2, C-D 

 

PR-1.01 

 

PR-1.04 

 

PR-1.02 

 

PR-1.03 

 

PR-1.04 

 

PR-1.05 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.02 - 600/500, osa B, 4-6 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.02 - 600/500, osa B, 4-6 

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.03 - 250/460 vjezd, osa A-

B, 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.03 - 250/460 vjezd, osa A-B, 2-3 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.04 - 250/500 odskok desky 

u teras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.04 - 250/500 odskok desky u teras 

 
 
Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] - PR-1.05 - 200/570, atiky/žebra 
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Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] - PR-1.05 - 200/570, atiky/žebra 

  
 

Obálky maximálních vnit ních sil výše uvedených dílců se oproti variant  I. liší 

minimáln . Vzhledem ke zvýšení tloušťky stropní desky o 20 mm společn  se 

zachováním horních hran stropní desky pod obytnou částí i pod terasami se prů ez 

vodorovných prvků zvyšuje o 20 mm z konstrukčního hlediska. Dílce byly posouzeny 

a jsou navrženy totožné prů ezy (+ 20 mm výška) se shodnou výztuží. Pouze atikám byla 

navržena vyšší horní výztuž a vyšší počet t mínků na metr b žný v kritickém prů ezu. 
 

PR-1.05 - 200/570_atiky/žebra 

 

Typ prvku: nosník 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 175,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00346   s,min = 0,00135  Vyhovuje 

s = 0,00629   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží 
w,min = 0,0008  w = 0,00287  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 393,7 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 393,7 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 0,00 0,00 80,00 99,71 0,00 0,00 Vyhovuje 

2 Zat. p ípad 2 0,00 0,00 -130,00 -163,19 170,00 218,92 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

2x20-kr.35,0

10/150,0-kr.35,0

10/150,0-kr.190,0

Y

Z

2
3
0
,0

5
7
0
,0

2
0
0
,0

500,0

200,0

200,0
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Návrh smykové zarážky 

Smykové zarážky zachycující vodorovné posuny konstrukcí odd lených 

vibroizolací jsou zjednodušen  navrženy po celém obvod  stropní konstrukce bez 

propojení s průvlaky a se st nami (lze redukovat množství/délku smykových zarážek).  

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] 

 

Obálka intenzit reakcí Rx [kN/m] – celkový model s posuvnými/uživatelskými 

podporami pod stropní konstrukcí 1.PP 

 



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 114 

 

Obálka intenzit reakcí Ry [kN/m] 

  

zarážka 250/500 (250x250 pod deskou) – konstrukční rozměr pro zalícování spodní hrany 
viz kap. 4.10.4. 

 

Typ prvku: nosník 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 8 mm; Vzdálenost: 150,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Nosník (tažená výztuž - minimum, celková výztuž - maximum):  

s,t = 0,00226   s,min = 0,00135  Vyhovuje 

s = 0,00241   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Stupeň vyztužení smykovou výztuží - Posouzení svisle 

w,min = 0,0008  w = 0,00268  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 267,4 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 267,4 mm   

Stupeň vyztužení smykovou výztuží - Posouzení vodorovně 

w,min = 0,0008  w = 0,00134  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků sl,max = 159,8 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost větví t mínků st,max = 159,8 mm   

Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 
0,00 20,00 0,00 20,00 30,00 

Vyhovuje 
0,00 32,08 0,00 57,82 86,73 

2 
Zat. p ípad 2 0,00 -20,00 0,00 20,00 30,00 Vyhovuje 

 0,00 -32,08 0,00 57,82 86,73  

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

2x8-kr.33,0

2x8-kr.246,0

2x8-kr.33,0

Y

Z

250,0

5
0
0
,0
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Posouzení železobetonových obvodových stěn 1.PP 

My-dim (-) [kNm/m] 

 

My-dim (-) [kNm/m] 

 

My-dim (-) [kNm/m] 
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Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] na integračních pásech ší ky 1,0m 

 

Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] na integračních pásech ší ky 1,0m 
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Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] na integračních pásech ší ky 1,0m 

 

 
 

obvodová stěna 

 

Typ prvku: stěna 
Prost edí: XC2, XA1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 

31000 MPa 
Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; 

Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 

200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěr není uvažován 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Prů ez bez smykové výztuže. 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Stěna (celková výztuž):  
s = 0,00754   s,min = 0,002  Vyhovuje 

s = 0,00754   s,max = 0,04  Vyhovuje 

Minimální plocha vodorovné výztuže: Ash,min = 471,2 mm2 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 
NEd NRd MEdy MRdy VEdz VRdz Posouzení 
[kN] [kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 Zat. p ípad 1 -250,00 -4920,65 90,00 110,52 80,00 141,75 Vyhovuje 

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

 

12/150,0-kr.30,0

12/100,0-kr.52,0

Y

Z

1000,0

2
5
0
,0
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1PP

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,250 1,000 0,055 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž stě  při o ou površí h základ í rastr  ve svislé  s ěru - ílá va a
F= 12,0 mm d= 0,189 m

As,min= 283,5 mm
2 As,max= 7560 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 904,8 0,029 0,177 0,153 68,40 0,362

Výztuž stě  při v ější  povr hu v apoje í a vodorov é k e e tré -přiv ztuže í k základ í u rastru
F= 12,0 mm d= 0,189 m

As,min= 283,5 mm
2 As,max= 7560 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 904,8 0,029 0,177 0,153 68,40 0,362

Celkem 1809,6 136,81 0,724

Výztuž železo eto ové suteré í stě  - ílá va a

MEZNÍ STAV VZNIKU TRHLIN DLE ČSN EN 99 - -

Popis prvku: v ější povr h suter. stě
MEd= 90,0 kNm

MEk= 69,2 kNm

Beton: C25/30

fcd 16666 kPa Ocel fyd [Mpa] Es [Mpa]

Ecm 31000 MPa B500A 434,78 200000

fctm 2600 kPa

Průvlak/deska:
h= 250 mm Øed= 12,00 mm

b= 1000 mm d= 192,0 mm

c= 52 mm aeq= 62,5 mm

As= 1810 mm
2

Výztuž : Ac= 248190,5 mm
2

Ø1= 12 mm αe= 6,452 -

a´1= 125 mm ρp,eff= 0,0280 -

n1= 8,0 ks/m Ac,eff= 64569,9 mm
2

d1= 192 mm hc,eff= 64,57 mm

Výztuž :

Ø2= 12 mm

a´2= 125 mm Ai= 259864,7154 mm
2

n2= 8,0 ks/m agi= 128,88 mm

d2= 192 mm Ii= 1352358746 mm
4

σc1= 6200 kPa

TRHLINA VZNIKÁ
Výpočet šířk  trhli :

sr,max= 249,59 mm  - střed í vzdále ost trhli

x= 56,29 mm k1= 0,8

Iir= 274459305 mm
4

k2= 0,5

σs= 220,85 MPa k3= 3,4

k4= 0,425

kt= 0,4

Mcr= 29,03 kNm  - kriti ký o e t a ezi vz iku trhli

wk= 0,221 mm

wlim= 0,250 mm

ŠÍŘKA TRHLIN VYHOVUJE

 - apětí eto u v dol í h vlák e h

 - harakteristi ká hod ota o e tu
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Posouzení železobetonových sloupů 1.PP 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN]  

 

Obálka maximálních ohybových momentů My [kNm] 

 

Obálka maximálních ohybových momentů Mz [kNm] 
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Obálka maximálních smykových sil Vz [kN] 

 

Obálka maximálních smykových sil Vy [kN] 

 
 

sloupy 300x800mm 

 

Typ prvku: sloup 
Prost edí: XC1 

Beton: C 25/30 
fck = 25,0 MPa; fctm = 2,6 MPa; Ecm = 31000 MPa 

Ocel podélná: B500B (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Ocel příčná: B500 (fyk = 500,0 MPa; Es = 200000 MPa) 

Vzpěr 
Vzpěrná délka kolmo na osu Y: lef,y = 2,70 × 1,00 = 2,70 m 

Vybočení kolmo k ose Z je bráněno 
 
S tlačenou výztuží je počítáno. 
Obvodové třmínky 
Profil: 10 mm; Vzdálenost: 200,0 mm 

Posouzení min. a max. stupně vyztužení 
Sloup (celková výztuž):  
s = 0,00838   s,min = 0,00278  Vyhovuje 

s = 0,00838   s,max = 0,04  Vyhovuje 
 
Posouzení konstrukčních zásad třmínků 
 
Minimální průměr t mínků d = 6 mm  Vyhovuje 

Maximální vzdálenost t mínků scl,max = 240,0 mm  Vyhovuje 
 
Posouzení mezního stavu únosnosti 
 

č. Název 

NEd MEdy MEdz VEdz VEdy 

Posouzení NRd MRdy MRdz VRdz VRdy 

[kN] [kNm] [kNm] [kN] [kN] 

1 
Zat. p ípad 1 -2900,00 140,00 → 158,82 40,00 → 45,38 50,00 20,00 Vyhovuje 

 -4804,25 343,81 98,22 253,52 101,41  

Mezní stav únosnosti VYHOVUJE 
  

VYHOVUJE 

2
x
1

6
-k

r.
3

0
,0

2
x
1

6
-k

r.
2

1
7

,0

2
x
1

6
-k

r.
3

9
2

,0

2
x
1

6
-k

r.
3

0
,0

2
x
1

6
-k

r.
2

1
7

,0

Y

Z

3
0
0
,0

800,0
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4.10.2. Návrh a posouzení základové desky 

V celkovém výpočetním modelu s modulem Soilin byla základová deska 

posouzena a navržena stejným postupem jako v p edešlé kapitole s rozdílem odlehčení 

o horní část železobetonové desky tl. 200 mm. Zatížení horní stavby a reakce podloží jsou 

s minimálními rozdíly totožné. 

Dimenze základových konstrukcí je shodná s variantou I. (základová deska 

tl. 350 mm + hlavice). Rozdíl je pouze v posouzení protlačení, vzhledem k odebrání 

roznášecí horní desky. Z důvodu redukce počtu stran zde stejné výpočty nejsou 

uvedeny, níže je pouze rozdíl posouzení protlačení. 
 

Posouzení základové desky na protlačení 
Výsledky – síla působící na protlačení desky v míst  lokálních podpor 

Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] 

  

Rozdíl v základové desce: hlavice tl. 500 mm nevyhovuje pro síly p esahující 2,2 

MN. Nový návrh hlavice 2,7 x 3,2 m tl. 600 mm. 

 

tloušťka šířka kr tí C25/30 B500B

h b cnom fcd=fck/gc fyd=fyk/gs a eyd xmax

[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [-] [-] [-]

0,600 1,000 0,053 16,67 426,09 1,00 0,00213 0,45

Výztuž desk  při spod í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 25,0 mm d= 0,535 m

As,min= 801,75 mm
2 As,max= 21380 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

125 8,00 3927,0 0,125 0,484 0,235 810,35 0,654

Výztuž desk  při hor í  povr hu základ í rastr  v o ou s ěre h
F= 14,0 mm d= 0,540 m

As,min= 810 mm
2 As,max= 21600 mm

2

rozteč počet As1 x z x=x/d mrd % v ztuž.
[mm] [ks/m] [mm

2
] [m] [m] [-] [kNm]

175 5,71 879,6 0,028 0,529 0,052 198,18 0,147

Jed ostra ě v ztuže á železo eto ová deska ZD tl. 600mm
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protlak ZD_síla do 900kN 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 900,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 25,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 50,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 20,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 20,0mm/m, krytí 60,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 2,2 1,69 3,6 Vyhovuje 

0,145 3,111 1,08 2,188 Vyhovuje 

0,217 3,567 0,908 1,458 Vyhovuje 

0,29 4,022 0,778 1,094 Vyhovuje 

0,363 4,478 0,676 0,875 Vyhovuje 

0,435 4,933 0,593 0,729 Vyhovuje 

0,507 5,389 0,523 0,625 Vyhovuje 

0,58 5,844 0,464 0,547 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

 0,145  6x0,072 

 350,0 

 300,0 

Y

X

 u0  u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7
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protlak ZD_síla do 2200kN 

Nárys 

 Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2200,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 160,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 25,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 8 × 22,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 8 × 22,0mm/m, krytí 62,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 2,2 2,733 3,6 Vyhovuje 

0,219 3,576 1,55 2,535 Vyhovuje 

0,329 4,264 1,262 1,858 Vyhovuje 

0,438 4,952 1,057 1,484 Vyhovuje 

0,548 5,64 0,903 1,242 Vyhovuje 

0,657 6,328 0,782 1,041 Vyhovuje 

0,767 7,016 0,685 0,893 Vyhovuje 

0,876 7,704 0,605 0,781 Vyhovuje 

0,986 8,392 0,537 0,781 Vyhovuje 

1,095 9,08 0,478 0,721 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9

 0,219  8x0,110 

 0,150  3x0,200 

10
×1

0

14
×1

0

22
×1

0

26
×1

0

 500,0 

 300,0 

Y

X

 u0  u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8 u9
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protlak ZD_síla do 2200kN_koncový obvod, hlavice 2,2x2,7m 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2200,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 0,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 0,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 54,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 9,8 0,625 3,6 Vyhovuje 

0,148 10,73 0,54 1,722 Vyhovuje 

0,222 11,19 0,502 1,148 Vyhovuje 

0,296 11,66 0,466 0,861 Vyhovuje 

0,37 12,12 0,432 0,689 Vyhovuje 

0,444 12,59 0,4 0,574 Vyhovuje 

0,518 13,05 0,37 0,492 Vyhovuje 

0,592 13,52 0,341 0,43 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

 0,148  6x0,074 

 350,0 

 2200,0 

Y

X

 u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7
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protlak ZD_síla do 2900kN 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2900,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 120,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 30,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 8 × 25,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 8 × 25,0mm/m, krytí 65,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 2,2 2,736 3,6 Vyhovuje 

0,267 3,881 1,458 2,358 Vyhovuje 

0,401 4,721 1,171 1,7 Vyhovuje 

0,535 5,561 0,971 1,342 Vyhovuje 

0,669 6,402 0,823 1,114 Vyhovuje 

0,802 7,242 0,709 0,953 Vyhovuje 

0,936 8,083 0,617 0,834 Vyhovuje 

1,07 8,923 0,542 0,742 Vyhovuje 

1,204 9,763 0,478 0,711 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8

 0,267  7x0,134 

 0,200  3x0,200 

10
×1

0

14
×1

0

22
×1

0

30
×1

0

 600,0 

 300,0 

Y

X

 u0  u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7 u8
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protlak ZD_síla do 2900kN_koncový obvod, hlavice 2,7x3,2m 

Nárys 

 

Půdorys 

 

Materiály 

Beton : C 25/30 
fck = 25,0MPa 

Podélná výztuž : B500 
fyk = 500,0MPa 

Třmínky : B500 
fyk = 500,0MPa 

Zatížení 
 
Posouvající síla VEd = 2900,00 kN 

Ohybový moment okolo osy x MEd,x = 0,00 kNm 

Ohybový moment okolo osy y MEd,y = 0,00 kNm 

Normálová síla v desce NEd,x = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 

Normálová síla v desce NEd,y = 0,00 kN působící na ší ce 1,000m 
 
Vyztužení 
 
Výztuž desky ve směru osy x: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 40,0 mm 

Výztuž desky ve směru osy y: 5,7 × 14,0mm/m, krytí 54,0 mm 
 

Tabulka kontrolovaných obvodů 
 

vzd. od sloupu [m] obvod [m] vEd [MPa] vRd [MPa] Výsledek 

0 11,8 0,669 3,6 Vyhovuje 

0,148 12,73 0,589 1,722 Vyhovuje 

0,222 13,19 0,553 1,148 Vyhovuje 

0,296 13,66 0,518 0,861 Vyhovuje 

0,37 14,12 0,485 0,689 Vyhovuje 

0,444 14,59 0,453 0,574 Vyhovuje 

0,518 15,05 0,423 0,492 Vyhovuje 

0,592 15,52 0,395 0,43 Vyhovuje 
 

  VYHOVUJE 

 

  

Y

X

 u0 u1 u2 u3 u4 u5 u6 u7

u1u2u3u4u5u6u7

 0,148  6x0,074 

 350,0 

 2700,0 



   

NÁVRH VIBROIZOLACE ZADANÉHO OBJEKTU 

S t r a n a | 127 

 

4.10.3. Návrh vibroizolace Sylomer a Sylodyn – var. II.A 

Návrh vibroizolace je proveden bez dodatečného rozší ení v hlav  svislých 

konstrukcí 1.PP s výjimkou deseti nejvíce zatížených sloupů, u kterých je provedeno 

minimální rozší ení, podrobn ji dále. Z kontaktní plochy prů ezu se naopak odečítá 

prostor pro požární ucpávky (ochrana vibroizolace). P edpoklad návrhu požární ucpávky 

je 50 mm na každé hran  vibroizolace sm ující do vnit ního prostoru. 

• Návrh MSÚ: 
Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] – vnit ní sloupy 

 

Obálka intenzit reakcí st n Rz [kN/m] – celkový model s posuvnými/uživatelskými 

podporami pod stropní konstrukcí 1.PP 

 

 

 

Tahové síly jsou zanedbatelné 

(pouze nesmyslné špičky 

v modelu), nutno přizpůsobit 

výztuž. 
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Výpočet faktoru tvaru vibroizolace 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- protipožární ucpávka 50 mm (uvažována na každé hran  ložiska sm ujícího do 

vnit ního prostoru) 

 

 

Nejvíce namáhané místo je 

kontakt sloupu 1.PP rozm ru 

800 x 300 mm s kolmo probíhajícím 

st novým nosníkem 1.NP. Po odečtení 

požární ucpávky 50 mm po obvod  

sloupu a za p edopkladu roznášení 

zatížení pod úhlem 45º je výsledná 

kontaktní plocha o rozm ru 

700 x 200 mm.  

 

 

 

Ručně dopočítané kontaktní napětí a návrh vibroizolace na MSÚ: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

Posouzení betonu v tlaku: 

Ϭc,Ed= FEd / Ac = 14,29 MPa < Ϭc,Rd = 25 / 1,5 x 0,8 = 13,3 MPa   

NEVYHOVUJE 

zatěžovaná suma obv. faktor dovolené statické upravené statické
délka šířka tloušťka  plocha [m2]  ploch [m2] tvaru q zatížení [MPa] zatížení [MPa]

HRB-HS 12000 12,00 12,40

HRB-HS 6000 6,00 6,10

HRB-HS 3000 3,00 3,08

materiál

sloup (odečteno 
0,05m z každé 
strany - PB )

0,70 0,20 0,025 0,140 0,045 3,11

konstrukce
vibroizolace [m]

návrhové kontaktní kontaktní navržený zvýšená statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,84 0,14 20,29 HRB-HS 12000 12,40

2,73 0,14 19,50 HRB-HS 12000 12,40

2,43 0,14 17,36 HRB-HS 12000 12,40

2,32 0,14 16,57 HRB-HS 12000 12,40

2,25 0,14 16,07 HRB-HS 12000 12,40

2,15 0,14 15,36 HRB-HS 12000 12,40

2,00 0,14 14,29 HRB-HS 12000 12,40

konstrukce

sloup 

0,8x0,3m - 

síla nad 
1,8MN 

NEVYHOVÍ
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Sloupům s vyšším návrhovým zatížením než 1,8MN nelze navrhnout vibroizolaci 

a zároveň tyto místa nevyhovují na pevnost betonu v tlaku. T mto sloupům je shodn  

navrženo rozší ení v hlav  sloupu na minimální rozm r 800 x 500 mm z hlediska 

pevnosti betonu v tlaku a návrhu vibroizolace.  

 

 

Konečný výpočet faktoru tvaru vibroizolace 

 

 

zatěžovaná suma obv. faktor dovolené statické upravené statické
délka šířka tloušťka  plocha [m2]  ploch [m2] tvaru q zatížení [MPa] zatížení [MPa]

HRB-HS 12000 12,00 12,40

HRB-HS 6000 6,00 6,10

hlavice (odečteno 
0,05m z každé 
strany - PB )

0,70 0,40 0,025 0,280 0,055 5,09 HRB-HS 12000 12,00 22,00

HRB-HS 6000 6,00 6,25

HRB-HS 3000 3,00 3,20

Sylomer SR 850 0,85 0,88

HRB-HS 12000 12,00 13,00

HRB-HS 6000 6,00 6,25

HRB-HS 3000 3,00 3,20

Sylomer SR 1200 1,20 1,30

0,025 0,140 0,045 3,11
sloup (odečteno 
0,05m z každé 
strany - PB )

0,70

3,33

3,330,0600,2000,025

0,200 0,060

0,201,00

vibroizolace [m]
materiál

obvodová stěna 
(odečteno 0,05m 

ší ky stěny - PB )

vnit ní stěna 
(odečteno 2x0,05m 
ší ky stěny - PB )

konstrukce

0,0250,201,00

0,20
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Ručně dopočítané kontaktní napětí a návrh vibroizolace na MSÚ: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

Posouzení betonu v tlaku: 

max Ϭc,Ed= FEd / Ac = 11,83 MPa < Ϭc,Rd = 25 / 1,5 x 0,8 = 13,3 MPa   

VYHOVUJE 

 

  

návrhové kontaktní kontaktní navržený zvýšená statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,84 0,28 10,14 HRB-HS 12000 22,00

2,73 0,28 9,75 HRB-HS 12000 22,00

2,43 0,28 8,68 HRB-HS 12000 22,00

2,32 0,28 8,29 HRB-HS 12000 22,00

2,25 0,28 8,04 HRB-HS 12000 22,00

2,15 0,28 7,68 HRB-HS 12000 22,00

2,00 0,28 7,14 HRB-HS 12000 22,00

1,71 0,14 12,21 HRB-HS 12000 12,40

1,54 0,14 11,00 HRB-HS 12000 12,40

1,37 0,14 9,79 HRB-HS 12000 12,40

1,20 0,14 8,57 HRB-HS 12000 12,40

1,15 0,14 8,21 HRB-HS 12000 12,40

1,11 0,14 7,93 HRB-HS 12000 12,40

0,65 0,14 4,64 HRB-HS 6000 6,10

1,10 0,20 5,50 HRB-HS 6000 6,25

0,50 0,20 2,50 HRB-HS 3000 3,20

0,40 0,20 2,00 HRB-HS 3000 3,20

0,10 0,20 0,50 Sylomer SR 850 0,88

1,80 0,20 9,00 HRB-HS 12000 13,00

0,70 0,20 3,50 HRB-HS 6000 6,25

0,55 0,20 2,75 HRB-HS 3000 3,20

0,40 0,20 2,00 HRB-HS 3000 3,20

0,20 0,20 1,00 Sylomer SR 1200 1,30

sloup 

0,8x0,3m + 

hlavice 

0,8x0,5m

sloup 

0,8x0,3m

vnit ní stěna 
š. 0,3 m

konstrukce

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m
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• Posouzení MSP 

Zjednodušený výpočet únosnosti prvků vzhledem k akustickým požadavkům: 

- vlastní frekvence f0 = 13 Hz 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- stlačení vibroizolačního materiálu max. 10 % = 2,5 mm 

 

P íklad: výpočet maximálního statického zatížení prvku Sylodyn HRB HS 6000. 

Využity jsou grafy výrobce vytaženy z prospektu p íslušného prvku. 

 

 

▲ Referenční hodnota, stálé statické zatížení 6,0 N/mm2, faktor tvaru q = 3 ▲ 

▼ Legenda návrhu: červená – základní hodnoty (q = 3), zelená – návrhové hodnoty 

(q = 3,33). 
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P i návrhu rozhoduje k ivka 

stlačení, prvku Sylodyn HRB HS 6000 

udává maximální statické zatížení 

5,0 MPa (charakteristická hodnota). 

Pozn.: v praxi navrhují jednotlivé 

vibroizolace výrobci s vlastními 

softwary/excely. 

 

 

Charakteristické zatížení: 
Obálka maximálních normálových sil Nx [kN] – vnit ní sloupy 

 
 

Obálka intenzit reakcí st n Rz [kN/m] – celkový model s posuvnými/uživatelskými 

podporami pod stropní konstrukcí 1.PP 
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Ručně dopočítané kontaktní napětí a posouzení vibroizolace na MSP: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

 

Tvary konstrukcí viz přílohy (výkresy) č. 03 a 04.  

Kladečský plán vibroizolací viz příloha (výkres) č. 08. 

Ocen ní a porovnání varianty viz kap. 4.11. Výsledné porovnání variant. 

  

charakteristické kontaktní kontaktní navržený char. statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,15 0,28 7,68 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
2,07 0,28 7,39 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,85 0,28 6,61 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,76 0,28 6,29 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,71 0,28 6,11 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,63 0,28 5,82 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,53 0,28 5,46 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,30 0,14 9,29 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,17 0,14 8,36 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
1,04 0,14 7,43 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
0,91 0,14 6,50 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
0,88 0,14 6,29 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
0,83 0,14 5,93 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
0,50 0,14 3,57 HRB-HS 6000 4,80 VYHOVÍ
0,90 0,20 4,50 HRB-HS 6000 5,00 VYHOVÍ
0,40 0,20 2,00 HRB-HS 3000 2,70 VYHOVÍ
0,30 0,20 1,50 HRB-HS 3000 2,70 VYHOVÍ
0,05 0,20 0,25 Sylomer SR 850 0,75 VYHOVÍ
1,50 0,20 7,50 HRB-HS 12000 12,00 VYHOVÍ
0,60 0,20 3,00 HRB-HS 6000 5,00 VYHOVÍ
0,45 0,20 2,25 HRB-HS 3000 2,70 VYHOVÍ
0,30 0,20 1,50 HRB-HS 3000 2,70 VYHOVÍ
0,10 0,20 0,50 Sylomer SR 1200 1,00 VYHOVÍ

vnit ní stěna 
š. 0,3 m

konstrukce POSOUZENÍ

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m

sloup 

0,8x0,3m + 

hlavice 

0,8x0,5m

sloup 

0,8x0,3m
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4.10.4. Návrh vibroizolace Sylomer a Sylodyn – var. II.B 

Návrh vibroizolace je proveden s dodatečným rozší ením v hlav  svislých 

konstrukcí 1.PP pro zvýšení kontaktní plochy a optimalizaci drahých 

Sylomerů/Sylodynů. Zv tšením kontaktní plochy se docílí hned dvou pozitivních zm n 

ve výpočtu. Sníží se kontaktní nap tí a zároveň se zvýší faktor tvaru vibroizolační vrstvy 

neboli únosnost.  

Návrhové a charakteristické zatížení je totožné s p edešlým návrhem vibroizolace 

bez využití hlavic viz kapitola 4.10.3. 

Pro jednotlivé zat žovací síly v konkrétních místech lze optimalizací hlavic 

docílit co nejlevn jší varianty s maximálním využitím p íslušného Sylomeru/Sylodynu. 

K tomu v praxi slouží softwary či propracovan jší excely výrobců. Zde je postup 

zjednodušený, cílem je návrh rozší ení svislých konstrukcí 1.PP v hlav  tak, aby faktor 

tvaru vibroizolace byl vyšší než 6 a využily se maximální hodnoty vyplývající z grafů 

a akustických požadavků. Jednotlivé prvky mají navržené stejné rozší ení, nehled  na 

velikost zatížení s výjimkou menších zatíženích na st ny.  

Sloupům 0,8 x 0,3 m je navržena hlavice 0,8 x 0,8 x 0,25 m, obvodovým st nám 

0,25 m a vnit ním st nám 0,3 m je v hlav  st n navrženo rozší ení 0,25 x 0,25 m. 

Z kontaktní plochy prů ezu se stejným způsobem jako v p edešlé kapitole odečítá prostor 

pro požární ucpávky. 

Protlačení není uvažováno, jelikož zatížení protéká konstrukcí p ímo a navržené 

rozší ení v hlav  p enáší zatížení pod minimálním úhlem 45º. Rozm ry rozší ení jsou 

navrženy mimo návrh vibroziolace a p enos zatížení navrženy také s ohledem na nutnou 

výztuž a její dostatečné zakotvení. Výztuž by se navrhla modelem strut-and-tie.     

                 

Zleva doprava: sloup s hlavicí; obvodová stěna s rozšířením v hlavě a smykovou 

zarážkou; vnitřní stěna s rozšířením v hlavě. 
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• Návrh MSÚ: 
Výpočet faktoru tvaru vibroizolace 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- protipožární ucpávka 50 mm (uvažována na každé hran  ložiska sm ujícího do 

vnit ního prostoru) 

 

 

Ručně dopočítané kontaktní napětí a návrh vibroizolace na MSÚ: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

Posouzení betonu v tlaku: 

max Ϭc,Ed= FEd / Ac = 5,80 MPa < Ϭc,Rd = 25 / 1,5 x 0,8 = 13,3 MPa   

VYHOVUJE 

zatěžovaná suma obv. faktor dovolené statické upravené statické
délka šířka tloušťka  plocha [m2]  ploch [m2] tvaru q zatížení [MPa] zatížení [MPa]

HRB-HS 6000 6,00 7,00

HRB-HS 3000 3,00 3,60

Sylomer SR 1200 1,20 1,35

HRB-HS 3000 3,00 3,60

Sylomer SR 1200 1,20 1,35

Sylomer SR 850 0,85 0,90

Sylomer SR 220 0,22 0,24

Sylomer SR 450 0,45 0,47

HRB-HS 6000 6,00 7,00

Sylodyn SD NF 1,50 1,60

Sylomer SR 1200 1,20 1,35

Sylomer SR 850 0,85 0,90

6,21

vnit ní stěna + 
rozší ení (odečteno 

2x0,05m ší ky 
stěny - PB )

1,00 0,45 0,025 0,450 0,073

0,070 7,00

obvodová stěna + 
rozší ení (odečteno 
0,05m ší ky stěny - 

PB )

1,00 0,45 0,025 0,450 0,073 6,21

konstrukce
vibroizolace [m]

materiál

sloup + hlavice 

(odečteno 0,05m z 
každé strany - 

0,70 0,70 0,025 0,490

návrhové kontaktní kontaktní navržený zvýšená statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,84 0,49 5,80 HRB-HS 6000 7,00

2,73 0,49 5,57 HRB-HS 6000 7,00

2,43 0,49 4,96 HRB-HS 6000 7,00

2,32 0,49 4,73 HRB-HS 6000 7,00

2,25 0,49 4,59 HRB-HS 6000 7,00

2,15 0,49 4,39 HRB-HS 6000 7,00

2,00 0,49 4,08 HRB-HS 6000 7,00

1,71 0,49 3,49 HRB-HS 3000 3,60

1,54 0,49 3,14 HRB-HS 3000 3,60

1,37 0,49 2,80 HRB-HS 3000 3,60

1,20 0,49 2,45 HRB-HS 3000 3,60

1,15 0,49 2,35 HRB-HS 3000 3,60

1,11 0,49 2,27 HRB-HS 3000 3,60

0,65 0,49 1,33 Sylomer SR 1200 1,35

1,10 0,45 2,44 HRB-HS 3000 3,60

0,50 0,45 1,11 Sylomer SR 1200 1,35

0,40 0,45 0,89 Sylomer SR 850 0,90

0,10 0,45 0,22 Sylomer SR 220 0,24

0,10 0,20 0,50 Sylomer SR 450 0,47

1,80 0,45 4,00 HRB-HS 6000 7,00

0,70 0,45 1,56 Sylodyn SD NF 1,60

0,55 0,45 1,22 Sylomer SR 1200 1,35

0,40 0,45 0,89 Sylomer SR 850 0,90

0,20 0,20 1,00 Sylomer SR 850 0,90

vnit ní stěna 
š. 0,3 m + 
rozší ení 
0,25m

konstrukce

sloup 

0,8x0,3m + 

hlavice 

0,8x0,8m

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m + 
rozší ení 
0,25m
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• Posouzení MSP 

Zjednodušený výpočet únosnosti prvků vzhledem k akustickým požadavkům: 

- vlastní frekvence f0 = 13 Hz 

- tloušťka vibroizolace 25 mm 

- stlačení vibroizolačního materiálu max. 10 % = 2,5 mm 

 

Výpočet maximálního statického zatížení prvků Sylomer/Sylodyn je totožný 

s variantou izolace v základové desce viz kapitola 4.9.3. Návrh vibroizolace Sylomer 

a Sylodyn. Ob  varianty s faktorem tvaru v tším než 6 jsou konzervativn  uvažovány 

práv  s hodnotou 6, jelikož v tšina grafů výrobce určených k návrhu vibroizolace končí 

touto hodnotou. 

 

Ručně dopočítané kontaktní napětí a posouzení vibroizolace na MSP: 

síla / kontaktní plocha = kontaktní nap tí (stejné síly jsou sloučeny do jedné buňky) 

 

 

Tvary konstrukcí viz přílohy (výkresy) č. 03 a 05.  

Kladečský plán vibroizolací viz příloha (výkres) č. 09. 

Ocen ní a porovnání varianty viz kap. 4.11. Výsledné porovnání variant. 

  

charakteristické kontaktní kontaktní navržený char. statická
zatížení [MN]  plocha [m2] napětí [MPa] prvek únosnost [MPa]

2,15 0,49 4,39 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
2,07 0,49 4,22 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,85 0,49 3,78 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,76 0,49 3,59 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,71 0,49 3,49 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,63 0,49 3,33 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,53 0,49 3,12 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
1,30 0,49 2,65 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,17 0,49 2,39 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
1,04 0,49 2,12 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,91 0,49 1,86 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,88 0,49 1,80 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,83 0,49 1,69 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,50 0,49 1,02 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,90 0,45 2,00 HRB-HS 3000 3,00 VYHOVÍ
0,40 0,45 0,89 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,30 0,45 0,67 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ
0,05 0,45 0,11 Sylomer SR 220 0,22 VYHOVÍ
0,05 0,20 0,25 Sylomer SR 450 0,45 VYHOVÍ
1,50 0,45 3,33 HRB-HS 6000 6,00 VYHOVÍ
0,60 0,45 1,33 Sylodyn SD NF 1,50 VYHOVÍ
0,45 0,45 1,00 Sylomer SR 1200 1,20 VYHOVÍ
0,30 0,45 0,67 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ
0,10 0,20 0,50 Sylomer SR 850 0,85 VYHOVÍ

vnit ní stěna 
š. 0,3 m + 
rozší ení 
0,25m

konstrukce POSOUZENÍ

sloup 

0,8x0,3m + 

hlavice 

0,8x0,8m

obvodová 
stěna                 

š. 0,25m + 
rozší ení 
0,25m
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4.11. Výsledné porovnání variant 

4.11.1. Konstrukční ešení 
Bodově popsané rozdíly jednotlivých variant. 

Varianta I. (izolace celého objektu): 

- spodní stavba systémem box-in-box; 

- základová deska tl. 350 + 200 mm s vodorovnou spárou tl. 25 mm 

opat enou vibroizolací, výsledná tloušťka základové konstrukce je 

575 mm. Zesílení spodní desky v míst  sloupů tl. 500 mm – výsledná 

tloušťka 725 mm; 

- obvodové suterénní st ny tl. 200 + 250 mm se svislou spárou tl. 25 mm 

opat enou vibroizolací, výsledná tloušťka obvodových konstrukcí je 
475 mm; 

- prohloubení a půdorysné rozší ení stavby – může mít negativní dopad na 

stavební ízení; 

- stropní konstrukce 1.PP tl. 230 mm; 

- jednodušší návrh konstrukcí a vibroizolací; 

- výrazně vyšší cena vzhledem ke zdvojeným konstrukcím a velkému 

množství použité vibroizolace. 

 

Varianty II.A a II.B (izolace pod stropní konstrukcí 1.PP):  

- základová deska tl. 350 mm + zesílení desky v míst  sloupů tl. 500 mm 

a 600 mm; 

- obvodové suterénní st ny tl. 250 mm; 

- stropní konstrukce 1.PP tl. 250 mm – nutnost navýšení tloušťky vzhledem 

k pružnému uložení stropní konstrukce na vibroizolační vrstvu (zvýšení 

průhybů a momentů); 

- pot eba hlavic, rozší ení stěn a smykových zarážek v úrovni stropní 

konstrukce 1.PP; 

- hlavicemi sloupů, rozši ujícími trámky v hlav  st n a snahou maximálního 

využití vibroizolací v jednotlivých místech lze výrazně optimalizovat 
celkovou cenu objektu; 

- vibroizolační materiály je nutné chránit proti požáru – hrany ložisek 

sm ující do vnit ního prostoru jsou opat eny protipožární ucpávkou; 

- náročnější návrh konstrukcí a vibroizolací; 

- výrazně nižší cena konstrukcí a vibroizolací; 
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4.11.2. Cenové porovnání 
Pozn.: cenové ohodnocení železobetonových konstrukcí bylo zjištěno u odborníků 

z praxe a uvedené ceny jsou bez DPH. 

 

V tab. 1 jsou porovnány pouze nosné železobetonové konstrukce. Objemy 

konstrukcí byly zjišt ny pomocí softwaru Scia s ručním p ičtením konstrukčních prvků 

u stropních konstrukcí 1.PP.  

V cen  betonových konstrukcí je započítán materiál včetn  výztuže, cena za práci 

a bedn ní. Výsledná cena betonových konstrukcí je zjednodušen  uvažována hodnotou 

9 430,- Kč/m3 bez ohledu na typ konstrukce (složitost konstrukce mající vliv na 

výslednou cenu je zohledn na v tab. 2). 

 

 

 

Reáln jší porovnání zohledňuje složitost konstrukce a ocen ní pot ebných prací 

pro jednotlivé typy konstrukcí. Základní cena pro b žné konstrukce je 8 940,- Kč/m3, 

takto byla ocen na horní stavba a svislé konstrukce 1.PP. Základovým konstrukcím je 

ubráno p ibližn  20% ze základní ceny vzhledem k práci nevyžadující bedn ní – cena 

základových konstrukcí je uvažována 7 200,- Kč/m3. Vodorovné konstrukce 1.PP jsou 

ohodnoceny podle složitosti, nejjednodušší varianta I. základní cenou – 8 940,- Kč/m3, 

varianta II.A – 11 350,- Kč/m3 a nejsložit jší varianta II.B – 12 000,- Kč/m3. 

 

 

 

cena [mil. kč]
základy 1PP svislé 1PP vodorovné horní stavba celkem 9430,- Kč/m3

bez vibroizolace 412,0 148,70 261,50 894,56 1716,76 16,189,-

var. I. 626,2 239,10 261,50 894,56 2021,36 19,061,-

var. II.A 412,0 148,70 290,07 894,56 1745,33 16,458,-

var. II.B 412,0 148,70 296,40 894,56 1751,66 16,518,-

tab. 1 - BETONOVÉ KONSTRUKCE

varianta
objem betonových konstrukcí [m3]

základy 1PP svislé 1PP vodorovné horní stavba
bez vibroizolace 2,966,- 1,329,- 2,338,- 7,997,- 14,631,-

var. I. 4,509,- 2,138,- 2,338,- 7,997,- 16,981,- 2,350,-

var. II.A 2,966,- 1,329,- 3,292,- 7,997,- 15,585,- 0,954,-

var. II.B 2,966,- 1,329,- 3,557,- 7,997,- 15,850,- 1,219,-

varianta prodražení stavby (rozdíl 
variant s vibroizolací s 

variantou bez)

tab. 2 - REÁLNÉ CENOVÉ POROVNÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ [mil. kč]
cena jednotlivých částí

celkem
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V tab. 3 jsou spočteny a ocen ny použité 

vibroizolační prvky pro jednotlivé varianty. Ceny 

jednotlivých vibroizolací jsou p evzaty 

z aktuálního ceníku zaslaného společností 

Studio D – akustika s.r.o. 

 

Celková cena je vynásobena hodnotou 1,1 – zohledn ní do ezů atd. (+10 %). 

 

 

V následující tab. 4 – celkové cenové porovnání se sčítají ceny železobetonových 

konstrukcí z tab. 2 s cenou vibroizolací z tab. 3. Varianty II.A a var. II.B navíc obsahují 

položku protipožární ucpávky zjednodušen  ohodnocené jako 10 % z částky vibroizolace 

dané varianty. 

 

 

cena 1m2 plocha cena plocha cena plocha cena

[Kč/m2] [m2] [Kč] [m2] [Kč] [m2] [Kč]
Sylomer SR28/25 3 420,- 9,35 31 977,- 11,05 37 791,- 11,05 37 791,-

Sylomer SR55/25 5 060,- 144,44 730 866,-

Sylomer SR110/25 6 525,- 445,79 2 908 780,-

Sylomer SR220/25 7 980,- 14,90 118 902,-

Sylomer SR450/25 10 575,- 718,38 7 596 890,- 28,16 297 739,- 48,14 509 081,-

Sylomer SR850/25 13 710,- 43,38 594 740,- 27,23 373 323,- 12,38 169 730,-

Sylomer SR1200/25 14 820,- 31,40 465 348,- 0,85 12 597,- 8,28 122 710,-

Sylodyn NF25 17 210,- 6,38 109 800,- 3,75 64 606,-

Sylodyn HRB HS 3000/25 26 500,- 12,30 325 950,- 9,46 250 690,- 5,16 136 793,-

Sylodyn HRB HS 6000/25 47 500,- 3,23 153 425,- 6,61 313 975,-

Sylodyn HRB HS 12000/25 99 150,- 4,35 431 303,-

84,3 110,3

CENA VIBROIZOLACE 

CELKEM [mil. Kč]: 14,041,- 1,713,- 1,621,-

PLOCHA VIBROIZOLACE CELKEM [m2]: 1411,4

var. I. var. II.A var. II.Bmateriál

tab. 3 - VIBROZIOLACE

barvatyp

položka bez vibro var. I. var. II.A var. II.B

betonové konstrukce 14,631,- 16,981,- 15,585,- 15,850,-

vibroizolace 14,041,- 1,713,- 1,621,-

protipožární ucpávky 0,171,- 0,162,-

14,631,- 31,022,- 17,469,- 17,633,-

100% 212% 119% 121%

16,391,- 2,838,- 3,002,-

tab. 4 - CELKOVÉ CENOVÉ POROVNÁNÍ [mil. Kč]

prodražení stavby (rozdíl 
variant s vibroizolací s variantou bez)

CELKEM:
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4.11.3. Zhodnocení variant 
Pozn.: veškeré částky v této kapitole jsou zaokrouhlovány na jedno desetinné 

místo. 

Cena nosné konstrukce původního návrhu bez vibroizolace je 14,6 milionu korun 

českých. Pokud investor či ešený objekt z n jakého důvodu nevyžaduje izolaci celého 

objektu, nemá vibroizolace objektu včetn  spodní stavby systémem box-in-box 

odůvodn né uplatn ní (varianta I.). Cenov  se prodraží jak stavba, tak vibroizolace 

a celková cena hrubé stavby objektu se více než zdvojnásobí (+ 112 %). Cena vzroste 

o 16,4 milionu korun, což je p ibližn  o 13,5 milionu korun více než u variant 

s vibroizolací pod stropní konstrukcí (varianty II.). Pouze částka za prvky vibroizolace 

dosahuje hodnoty 14 milionu korun. 

Z výsledků variant II.A a II.B je patrné zvýšení/snížení ceny konstrukcí 

i vibroizolace vzhledem k optimalizaci kontaktních ploch. Správnou optimalizací stropní 

konstrukce 1.PP pro dosažení maximálního využití levn jších typů vibroizolací lze 

dosáhnout účinn jší a levn jší izolace objektu. Výsledná cena varianty II.A a II.B vyšla 

bez velkých rozdílů. Je však nutno brát v potaz zjednodušený návrh zvýšení kontaktních 

ploch u varianty II.B, ve které se použily jednotné hlavice sloupů, jednotné rozší ení st n 

a pro tyto rozm ry se navrhla pot ebná izolace. N které vibroizolace se však nevyužily 

na maximální dovolené namáhání a tím nebylo docíleno dokonalé optimalizace 

konstrukce, která by zajisté zaručila vyšší úspory v cen  za vibroizolaci.    

U varianty II.A byla použita dražší izolace menší plochy s rozší ením nosných 

konstrukcí pouze v nejnutn jším p ípad . Celková cena hrubé stavby objektu vzroste 

o 2,8 milionů korun (+ 19 %), z toho je cena konstrukce 0,95 milion a cena vibroizolace 

včetn  protipožární ochrany 1,85 milionu korun. 

Ve variant  II.B byly zv tšeny kontaktní plochy použitím hlavic a rozší ením 

horních částí st n 1.PP. Zvýšením kontaktních ploch se zmenšilo nap tí a mohly se použít 

mén  únosné a levn jší vibroizolace. Celková cena hrubé stavby objektu vzroste 

o 3,0 milionu korun (+ 21 %), z toho je cena konstrukce 1,2 milion a cena vibroizolace 

včetn  protipožární ochrany 1,8 milionu korun. 

P estože vyšla varianta II.B vyšla o 0,2 milionu dražší než varianta II.A, p i 

správné optimalizaci za použití softwaru k tomu určených je to nejvýhodn jší varianta 

pro tento objekt. 
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5. Závěr 

Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací vibroizolace objektu. Úvodní 

kapitoly se zabývají problematikou seismicity a popisují vybrané, b žn  používané prvky 

zajišťující ochranu objektů proti vibracím. Jsou zde vypsány důležité informace 

jednotlivých typů pro návrh a posouzení včetn  p íkladů realizací s fotografiemi. 

Hlavní část práce se v nuje návrhu a posouzení variant vibroizolace vybraného 

objektu. Nejprve je pospán objekt, podklady, vstupy a jednotlivé varianty izolace objektu. 

Varianty jsou navrženy, posouzeny a v záv rečné kapitole porovnány z konstrukčního 

i cenového hlediska. 

Z porovnání bylo zjišt no jisté neuplatn ní izolace objektu proti vibracím v rámci 

celého objektu včetn  spodní stavby systémem box-in-box. Naopak u varianty 

vibroizolace pod stropní konstrukce se optimalizací kontaktních ploch 

(hlavice + rozší ení st n v hlav ) neboli zvýšením plochy vibroizolace a tím možným 

použitím levn jších typů Sylomerů/Sylodynů se zcela m ní cena vibroizolací 

a konstrukcí. 

Z p edložené práce lze snadno zpozorovat, jak návrh vibroizolace a dotčených 

konstrukcí zásadn  ovlivňuje celkovou cenu objektu. Na každý objekt ovšem může být 

výhodná jiná varianta návrhu, proto je t eba průb žné konzultace statika a specialisty na 

akustiku, znát jednotlivé typy vibroizolačních prvků a vždy zvolit co nejvhodn jší návrh 

s p ihlédnutím na využití objektu, požadavky investora apod. 
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