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1. Základní údaje o projektu 

1.1. Obecný popis stavby 

Předmětem projektu je výstavba venkovního betonového schodiště umožňující přístup 

na střechu administrativní budovy, kde je plánované sezonní občerstvení. Schodiště celkem o 

3 podlažích a konstrukční výšce 3,800 m. 

1.2. Podklady pro zhotovení projektu 

▪ Projektová dokumentace stavebně architektonického řešení objektu 

▪ ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 

▪ ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – 

Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 

▪ ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

▪ ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

1.3. Použitý software 

▪ SCIA Engineer 19 

▪ Archicad 21 
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2. Základní charakteristika konstrukčního řešení 

2.1. Urbanistické, architektonické a dispoziční řešení stavby 

Předmětem projektu je venkovní samostatně stojící betonové schodiště 

obdélníkového půdorysu. Schodiště je navržené do nosné konstrukce připomínající skelet 

z důvodu estetiky a návaznosti na skeletový konstrukční systém administrativní budovy. 

Celkové rozměry jsou 7,44 x 3,6 m. Nejvyšší bod nosné konstrukce je horní hrana 

výstupní podesty, která odpovídá výšce pochozí plochy na střeše administrativní budovy. 

 

2.2. Technické řešení stavby 

Konstrukce je založena na základových patkách, nástupní rameno 1.NP je 

založeno na základovém pasu. Nosný systém je sloupový s průvlaky v obou směrech, 

které pomáhají přenášet zatížení, ale hlavně ztužují konstrukci v prostoru. Rozměry 

schodišťových stupňů jsou 320 x 158,3 mm. Konstrukce je v celém rozsahu řešena jako 

monolitická. Rozměry prvků jsou následující: 

 

Sloupy:  200x300 mm 

Průvlaky P1:  200x300 mm 

Průvlaky P2:  300x300 mm 

Desky:   200 mm 

 

2.3. Materiálové řešení stavby 

Betonová směs je navržena z ohledem na typ a umístění konstrukce. 

▪ Beton C35/45 XC4, XF4 – Cl 0,2 – Dmax 16 – S4 

▪ Výztuž železobetonových konstrukcí: ocel B500B. 
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3. Zatížení 

Uvedeny jsou charakteristické hodnoty zatížení. Pro získání hodnot návrhových 

je nutno provést přenásobení patřičným dílčím součinitelem bezpečnosti, který byl 

uvažován hodnotou 1,35 pro stálá a 1,5 pro proměnná zatížení. 

 

3.1. Stálá zatížení 

Vlastní tíha železobetonových konstrukcí je uvažována hodnotou 25 kN/m3
, ve 

výpočtu není zadáváno přídavné zatížení, ale je využito funkce programu SCIA Engineer, 

kde si program sám spočte hmotnost zadaného modelu. 

Vlastní tíha schodišťových stupňů 25 kN/m2. 

Vlastní tíha zábradlí uvažována 0,5 kN/m. 

3.2. Užitná zatížení 

Jedná se o plochy pro pohyb osob z této kategorie uvažujeme svislé užitné zatížení 

5 kN/m2. (kategorie C3 dle ČSN EN 1991-1-1). 

Dále uvažujeme vodorovné zatížení na zábradlí 1 kN/m. 

3.3. Zatížení sněhem 

Objekt se nachází v Plzni (sněhová oblast II) a je situována v terénu s normální 

topografií, kde nebude docházet k významným přesunům sněhu vlivem větru. Stanoveno 

bylo charakteristické zatížení sněhem 0,8 kN/m2. 

3.4. Zatížení větrem 

Jedná se o subtilní konstrukci bez větších svislých ploch, zatížení větrem je zde 

minimální a ve výpočtu se s ním neuvažuje. 

3.5. Montážní zatížení 

Konstrukce bude během výstavby postupně podpírána provizorními stojkami, stojky 

budou odebrány nejdříve 21 dní po betonáži nejvyšší části schodiště. 

3.6. Další zatížení 

Pro danou konstrukci nejsou uvažovány žádné další druhy zatížení. 
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4. Základové konstrukce 

4.1. Základové konstrukce 

ŽB sloupy jsou založeny na ŽB patkách a nástupní rameno na základovém pasu o 

hloubce minimálně 800 mm. Přesný návrh základových konstrukcí není předmětem této práce. 

 

5. Nosný systém 

5.1. Svislé nosné konstrukce 

Svislý nosný systém tvoří ŽB sloupy o rozměru 200 x 300 mm, a celkové výšce 11,4 a 

9,5 m. Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou výztuží B500B. Hydroizolace bude 

použita asfalto-bentonitová stěrka v místě napojení sloupu na základové patky. 

 

5.2. Vodorovné nosné konstrukce 

Vodorovné nosné konstrukce tvoří systém průvlaků a desek. Průvlaky v obou směrech 

o rozměru 200 x 300 mm a 300 x 300 mm, slouží pro přenos zatížení do sloupů a také pro 

prostorové ztužení objektu. Desky tvořící schodišťová ramena a průvlaky jsou navrženy jako 

1x zalomené, pouze výstupní rameno 3.NP je navrženo jako 2x zalomené. Tloušťka těchto 

desek je 200 mm. Vyztužení ŽB prvků bude zajištěno betonářskou výztuží B500 B. 

 

5.3. Zajištění vodorovného ztužení 

Nosný systém objektu je tvořen ŽB sloupy a průvlaky. Zajištění tuhosti v příčném směru 

pomocí ŽB rámu, v podélném směru pomocí ŽB průvlaků. V nejvyšším poschodí je konstrukce 

ve dvou bodech kotvena ke stávající administrativní budově pro snížení vzpěrné délky. 

 

5.4. Bednění a betonáž 

Betonáž bude probíhat po jednotlivých podlažích, tj. ve 3 částech. Pro bednění nosných 

prvků bude použito systémové bednění pouze pro schodišťové stupně bude použito individuální 

dřevěné bednění. Konstrukce nutno podstojkovat v celém rozsahu, stojky mohou být odebrány 

nejdříve 21 po betonáži poslední části pro minimalizaci dotvarování. Beton bude dopravován 

pomocí betonového čerpadla. 


