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Anotace 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování návrhu a posudku základových 

konstrukcí a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy. V první řadě bylo nutné 

vytvořit návrh základové konstrukce, při kterém se vycházelo z reálného geologického 

posudku. Dále se ověřovalo spolupůsobení základových pilot a základové desky na přenosu 

všech zatíţení od stavby do základové půdy. Z výsledků získaných z předchozího zkoumání 

byl vytvořen postup pro určení hodnoty tuhosti pruţiny v podpoře pilotového základu. Ze 

získaných parametrů byl vytvořen numerický model MKP, který byl vyuţit pro výpočet 

vnitřních sil. Další částí bakalářské práce byl návrh a posudek jednotlivých ţelezobetonových 

částí. Tímto posudkem byl proveden komplexní návrh všech ţelezobetonových konstrukcí 

tak, aby celá konstrukce byla schopna odolat všem zatíţením, které se během celé ţivotnosti 

stavby mohou vyskytnout. Bakalářská práce byla zpracována na 72 stran. 

 

 

This thesis focuses on the design and assessment of foundations and basement concrete 

operational parts of the building. First, it was necessary to create a design foundation 

structure, in which was based on real geological report. Furthermore, by examining the 

interaction of foundation piles and the base to the transfer of loads from the building into the 

ground. From the results obtained from the previous examination was a procedure for 

determining the value of spring supporting pile foundation. From the obtained parameters was 

created FEM numerical model, which was used to calculate internal forces. Another part of 

the thesis was to design and critique various parts of reinforced concrete. That opinion was 

executed complex design of reinforced concrete structures so that the entire structure was able 

to withstand all loads that during the entire life of the building may occur. This thesis was 

prepared at 72 pages.  
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1. Úvod 

 

Kaţdá stavba pro svůj bezvadný stav vyţaduje vhodné zaloţení a návrh základových 

konstrukcí, které také mohou ovlivnit vrchní stavbu. Zakládat konstrukci lze v různých 

základových podmínkách, a také různými systémy. Mezi ty náročnější základové poměry jistě 

patří málo únosné jílovité podloţí s vlivem zvodnění základové spáry. Pro tyto účely se 

většinou doporučují pilotové základy, jeţ mohou fungovat jako plovoucí nebo opřené.  

 Předmětem bakalářské práce je právě návrh ţelezobetonových základových konstrukcí a 

vhodného zaloţení v relativně sloţitých základových podmínkách. Řešená konstrukce je 

alternativní variantou reálného objektu, jehoţ původní projektová dokumentace pro stavební 

povolení tvořila podklady pro zpracování této bakalářské práce. 

Hlavním cílem je návrh vhodného zaloţení této stavby v návaznosti na reálné základové 

poměry pomocí pilotových základů a také návrh ţelezobetonové spodní stavby objektu, který 

tvoří podporu vrchní dřevěné skeletové stavbě. 

Návrh alternativního řešení zaloţení dotčeného objektu vycházel z reálných geologických 

podmínek, na jejíchţ podkladě bude nutné zaloţení navrhnout. Skladby zemního masivu byla 

obecně sloţena ze dvou únosnostních typů podloţí, které byly ve svrchní části tvořeny 

neúnosnými zvodněnými jíly a ve větší hloubce byly odhaleny polo-skalní zeminy. Pro tyto 

účely je moţné teoreticky navrhnout plovoucí piloty nebo také piloty opřené. Reologie 

zemního masivu v místě stavby je dle podkladů geologického průzkumu velice členitá a je 

tvořena několika vrstvami. Variantní řešené ideálního návrhu bude v této práci provedeno jak 

analyticky, tak numericky s vyuţitím moderních softwarů. 

Na základě návrhu zaloţení bude nutné navrhnout ţelezobetonovou spodní stavbu, která 

bude po celé výšce zapuštěna do okolního terénu. Předmětem bude právě návrh základních 

konstrukčních prvků, jako jsou stěny a stopní konstrukce, tak aby odolali zemním tlakům 

působícím na konstrukci. 

Zaloţení bude realizováno dle Eurokódu 7, který je právě určen pro návrh zaloţení staveb. 

Spodní betonová stavba bude respektovat pravidla a poţadavky ČSN EN 1992-1, tak aby byly 

splněny poţadavky na funkčnost a ţivotnost konstrukce. 

Kromě základních analytických výpočtů bude vyuţito moderních software pro stanovení 

interakce podloţí a spodní stavby, a pro získání vnitřních sil pro vhodný návrh jednotlivých 

prvků konstrukce. 

Tato práce by měla přinést studentovi reálné poznatky aplikace získaných teoretických 

znalostí pro praktické vyuţití na základě reálných podmínek.    
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2. Geotechnický průzkum 

 

Geotechnický průzkum má za úkol poskytnout dostačující informace o základových půdách 

nacházejících se na budoucím místě stavby v jejím okolí, tak aby bylo moţné provést prostorový 

model geologických poměrů včetně výskytu podzemní vody. Dále poskytuje popis jednotlivých 

vlastností základové půdy, na základě kterých se stanovují charakteristické hodnoty parametrů 

základových půd. Tyto parametry jsou pak pouţity pro geotechnický výpočet. [2] 

 

2.1. Základová půda 

 

Základovou půdou se myslí soubor zemin obalující základovou konstrukci stavby. Tento 

soubor je tvořen zeminami v přirozeném uloţení, jeţ jsou většinou tvořeny produkty 

v různém stádiu zvětrání hornin nebo horniny v různém stupni rozrušení. Za základovou půdu 

se většinou neuvaţují materiály, vzniklé lidskou produkcí, například jako naváţky, zásypy, 

skládky atd., výjimkou jsou pouze materiály, které pomocí speciálních metod mají zlepšené 

vlastnosti tak, abychom je mohli povaţovat za přijatelné pro zaloţení stavby.  

 

Základové půdy lze třídit dle různých kritérií. Jedním z nejvyuţívanějších způsobu je 

systém, který byl součástí ČSN 73 1001. Tento systém stanovuje typ základové půdy  

na základě granulometrického rozboru, jenţ má za úkol roztřídit zeminu dle velikosti zrn 

pevné části zeminy. [2] 

 

Tabulka 1: Zatřídění základové půdy 

Hlavní zatřídění   značka 
velikost zrna 

[mm] 

Velmi hrubé částice 

Balvanitá 

sloţka 
b > 200 mm 

Kamenitá 

sloţka 
cb 200 - 60 mm 

Hrubé částice 
štěrková sloţka g 60 - 2 mm 

písčitá sloţka s 2 - 0,06 mm 

Jemné částice (f) 

prachová 

sloţka 
m 0,06 - 0,002 mm 

Jílová sloţka c < 0,002 mm 
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2.2. Záměry geologického průzkumu 

 

Nejdůleţitějším záměrem geotechnického průzkumu je získání informací o geologických  

a hydrogeologických poměrech v místě budoucí stavby a v jejím blízkém okolí, včetně 

informací o základové půdě. Tyto informace jsou důleţité pro návrh technicky správné, 

ekonomicky přijatelné i časově a technologicky proveditelné geotechnické konstrukce. 

Jednotlivé geologické průzkumy jsou odlišné s ohledem na samostatnou stavbu i základové 

podmínky. Geologický průzkum je jedním z nejdůleţitějších podkladů pro návrh základové 

konstrukce. [2] 

 

2.3. Členění geotechnického průzkumu 

 

Geologický průzkum se dělí na 3 etapy: 

 Předběţný průzkum: 

Při provádění předběţného geologického průzkumu je důleţité zaměřit se na prohlídku 

staveniště a jeho okolí. Dalším důleţitým aspektem je zjištění archivních záznamů z minulosti 

prováděných geologických průzkumů. V této fázi se jen velice zřídka provádí terénní 

odkryvné práce. Tento typ geologického průzkumu má za úkol určit, zda je staveniště v hodné 

pro budoucí výstavbu, případně porovnání několika vytypovaných stavenišť a určení změn  

a důsledků na staveniště a jeho blízké okolí, které mohou být způsobeny plánovanou 

výstavbou. Na závěr tento typ průzkumu určuje další postupy pro další doplňující průzkum. 

 

 Podrobný průzkum: 

Podrobný geologický průzkum uţ probíhá formou rozsáhlých prací, díky kterým  

se získávají veškeré důleţité informace pro stavební povolení, pro návrh základových 

konstrukcí, vhodného postupu zemních prací. Tento geologický průzkum zahrnuje dostatečný 

rozsah odkryvných technických prací (Jádrové vrty, získání vzorků půdy a podzemní vody). 

Dalším způsobem získávání informací je provádění INSITU zkoušek, jakou například 

penetrační zkouška, pressiometrická zkouška. Pokud se nepodaří získat veškeré informace 

z předchozích zkoušek, můţe se vyuţít i geofyzikálních měření. Na závěr se provádí 

laboratorní zkoušky a různá měření, díky kterým se správně zatřídí jednotlivé vrstvy 
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základové půdy. Díky těmto informacím je vytvořena souhrnná geologická zpráva, která je 

důleţitým podkladem pro geologické výpočty. 

 

 Doplňkový průzkum: 

Tento typ Geologického průzkumu není zahrnut v ČSN EN 1997-1. Je prováděn pouze 

v případě, ţe vznikl geologický problém, který není moţné objasnit na základě předchozích 

dvou průzkumů. Dále se provádí, pokud dojde k výrazné změně velikosti základové 

konstrukce nebo zvýšení zatíţení působícího na základovou konstrukci. [2] 
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3. Navrhování základových konstrukcí 

 

Návrh základových konstrukcí má vést k utvoření tuhého a stabilního základu, který bude 

přenášet veškerá zatíţení, co působí a vznikají v horní stavbě do základové půdy. Tento návrh 

by měl být proveden dle ČSN EN 1997. [3] 

3.1. Princip mezních stavů 

 

Princip mezních stavů vychází ze dvou základních mezních stavů. Prvním mezním stavem 

je mezní stav porušení. Druhým mezním stavem je mezní stav pouţitelnosti. [2] 

 Mezní stavy porušení: 

 

 EQU – Mezní stav ztráty rovnováhy základové půdy, uvaţované jako tuhé těleso,  

nebo stavební konstrukce. Pro tento mezní stav není rozhodující pevnost materiálů  

ani základové půdy. Vyuţívá se jako stabilita tuhého základového tělesa na skalním 

podloţí. 

 STR – V tomto mezním stavu se uvaţuje s nadměrnou deformací základové konstrukce 

nebo jejích částí. Zde je nutné posoudit jednotlivé prvky na pevnostní odolnost. Vyuţívá  

se u velmi únosných základových půd. V tom to případě rozhoduje pevnost základových 

konstrukcí. 

 GEO – Zde se uvaţuje se značnou deformací základové půdy, pro kterou je rozhodující 

smyková pevnost ke zhodnocení odolnosti. Tento výpočet je nejčastějším způsobem 

posuzování plošných i hlubinných základových konstrukcí, které jsou zaloţeny v zeminách 

nebo poloskalních horninách. 

 UPL – V tomto případě se uvaţuje se ztrátou stability konstrukce nebo základové půdy 

v důsledku vztlaku podzemní vody nebo svislého zatíţení. Tento případ se hlavně 

modeluje pro konstrukce pod hladinou podzemní vody, kdy dochází vlivem malé hmoty 

konstrukce vztlaku. 

 HYD – Tento případ je zaměřen na zvedání plošného základu, na zvětrávání a sufózi 

základové půdy. V tomto případě je rozhodujícím faktorem proudový tlak podzemní vody.  
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3.2. Geotechnické kategorie 

 

Pro návrh základových konstrukcí jsou rozhodující geotechnické vztahy na místě budoucí 

stavby a dále charakter základových zemin. Dalším určujícím faktorem je tvar a zatěţovací 

stavy základových konstrukcí. Nejvíce ovlivňujícími faktory pro návrh základové konstrukce 

jsou: 

 Náročnost geologických a geotechnických poměrů podloţí. 

 Sloţitost stavení konstrukce, která bude ve spolupůsobení s podloţím. 

 Moţné negativně ovlivňující faktory budoucí stavby na sousední stavební díla, 

ekonomické hledisko a následky na ţivotní prostředí. 

 

Dle ČSN EN 1997-1 jsou zavedeny 3 geotechnické kategorie. Tyto kategorie jsou stupně 

náročnosti pro návrh a realizaci základových konstrukcí v daném místě. 

 1.GK – V této kategorii se nacházejí stavby s jednoduchou konstrukcí a s minimálním 

rizikem. Zde platí, ţe posudek bude proveden na základě zkušeností a kvalitativního 

geologického průzkumu. 

 2.GK – Do této kategorie jsou hrnuty běţné typy základových konstrukcí a běţných typů 

geologických poměrů na staveništi. K posuzování obvykle stačí provést posudek na 

základě kvantitativní geotechnických údajů. Dále je nutné provést kalkulace pro ověření 

splnění poţadavků všech mezních stavů. 

 3.GK – V této kategorii se nacházejí konstrukce, jeţ nesplňují poţadavky pro 1. a 2. GK. 

Zde se nacházejí stavby s velkým rizikem. U této kategorie je nutné pro návrh základových 

konstrukcí provést odborný průzkum včetně zkoušek INSITU. [2] 
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4. Plošné základové konstrukce 

 

Jako plošné základy se uvaţují konstrukce, které jsou na kontaktu se základovou půdou. 

Tato konstrukce přenáší veškeré zatíţení od horní stavby přes základovou spáru do základové 

půdy. Při návrhu těch konstrukcí je zapotřebí brát na zřetel optimální hloubku zaloţení,  

z hlediska klimatického, ekonomického a v neposlední řadě také z hlediska statiky.  

Typ základové konstrukce se volí na základě velikosti a způsobu zatíţení a vlastnostech 

základové zeminy. Samotná základová konstrukce se posuzuje z hlediska tvaru a rozměrů  

dle 1. a 2. mezního stavu dle ČSN EN 1997-1. Při provádění těchto základových konstrukcí je 

zapotřebí věnovat zvýšenou soustředěnost jakosti základových zemin. [2] 

 

4.1. Rozdělení plošných základových konstrukcí 

 

Hlavními prvky plošných základových konstrukcí jsou, základové patky, jeţ přenáší 

zatíţení od sloupů, základové pásy, které jsou po celé délce stěn a základové desky, jenţ jsou 

pod celou stavbou, nebo pod dilatačním celkem. 

Plošné základové konstrukce se většinou navrhují do 1. a 2. GK, ve zcela vzácných 

případech do 3. GK. Z návrhu plošných základových konstrukcí vyplývají rozměry, tvar  

a hloubka základové spáry. Plošné základové konstrukce jsou posuzovány na mezní stav 

porušení a také se mohou posuzovat na mezní stav pouţitelnosti, z kterého získáme představu 

o přibliţném sednutí základové konstrukce. 

Základové patky mají většinou obdélníkový půdorys, ve výjimečných případech se mohou 

navrhovat kruhového tvaru. Provádějí se z prostého betonu, a to ve většině případů  

ze ţelezobetonu. Mohou být monolitické nebo prefabrikované. Kdyţ jde o zakládání ve 

větších hloubkách, mohou se provádět vícestupňové. Pro dimenzování plošných základových 

konstrukcí se vypočítává tuhost, která souvisí s tvarem konstrukce, ale i s deformací 

základových zemin. 

Základové pásy se uvaţují za obdélníkové plošné základové konstrukce, jejichţ poměr 

stran musí být L/B > 6. Základové pásy se navrhují tak, aby ve směru své šířky byly vţdy 

tuhé, naopak ve směru své délky se uvaţují, jako částečně poddajné. Základové pásy  

se obvykle navrhují pod stěnami, nebo kdyţ se nachází v méně únosné zemině, mohou být 

navrţeny i pod řadou sloupů. Kdyţ jsou základové pásy na sebe kolmé, někdy se nazývají 

také základové rošty. 
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Základová deska je rovinný plošný základ, který je po celé své ploše v kontaktu  

se základovou zeminou. Velkou výhodou je, ţe dochází k prostorovému ztuţení celého 

objektu a navíc je rozloţeno kontaktní napětí na větší plochu, čímţ dochází k jeho redukci. 

S velkou výhodou se uţívají na méně únosných zeminách. [2] 

 

4.2. Hloubka základové spáry 

 

Hloubka základové spáry (hloubka zaloţení) D je svislá vzdálenost základové spáry  

od budoucího upraveného terénu. V klimatických podmínkách České republiky se z důvodu 

promrzání půdy navrhuje minimální hloubka zaloţení D=0,8m, v horských oblastech se 

doporučuje minimálně D=1m. Dalším důleţitým faktorem ovlivňující hloubku zaloţení  

je nadměrné vysychání základové půdy, kdy dochází ke smršťování základové zeminy. 

K těmto případům dochází většinou u jemnozrnných zemin s velmi velkou plasticitou. 

V těchto zeminách se doporučuje zakládat aţ v hloubce D=1,6m. Pro dočasné stavby, nebo 

pro provizorní stavby norma povoluje jí na hodnotu D=0,4m. [2] 
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5. Hlubinné základové konstrukce 

 

Tento typ základových konstrukcí se volí, převáţně u staveb, které se vyskytují v místě, 

kde jsou málo ústné základové půdy, tudíţ je nutné jít do hloubky, kde se nacházejí únosnější 

půdy, nebo u staveb velkých rozměrů, u kterých by nebylo ekonomické provádět plošné 

základy z důvodu velké spotřeby materiálu, především betonu. 

Hlavním cílem hlubinných základových konstrukcí, je přenášet zatíţení od horní stavby  

do únosných zemin, nacházejících se ve větších hloubkách. Tento přenos zatíţení není pouze 

patou základové konstrukce, ale také z velké míry jejich pláštěm, kdy dochází ke tření 

s okolními základovými půdami. [2] 

 

5.1. Druhy hlubinných základů a pilot 

 

V minulosti se hlavně pro hlubinné základové konstrukce pouţívali kesony a studně.  

Tyto konstrukce jsou v současnosti nahrazovány pilotami, mikropilotami, podzemními 

stěnami a jinými speciálními technologiemi, jako jsou například kotvy a injektáţe. 

Nejvíce pouţívaným typem hlubinných základů jsou piloty. Jejich průřez po celé délce 

můţe být konstantní, nebo také s proměnným průřezem. Tvar mívají kruhového průřezu, ale i 

členitého průřezu. Piloty se řadí do dvou skupin. 

 Piloty raţené – Tyto piloty se vyznačují tím, ţe zemina, která se nachází v místě 

budoucí piloty není odtěţena, neboť je vytlačena do stran a pod patu piloty. 

 Piloty vrtané – Při provádění tohoto druhu pilot je zemina odebrána z budoucího 

místa piloty, pomocí speciálních vrtacích strojů. [2] 
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Obrázek 1: Schéma rozdělení pilotových základů [2] 

 

5.2. Vrtané piloty 

 

Vrtané piloty jsou určeny těmi základními rysy. Prostor pro pilotu se musí dopředu odvrtat 

nebo odtěţit. Samotný dřík přenáší zatíţení nebo částečně eliminuje deformace. Průřez pilot 

je většinou kruhový, nebo tvoří jednotlivé lamely podzemních stěn. Po délce piloty  

se navrhuje dřík jako konstantní průřez, teleskopický nebo se provádí rozšíření v oblasti paty 

nebo dříku. Jako vrtané piloty se uvaţují pouze prvky se štíhlostí L/D > 5. Piloty se navrhují 

jako osamělé, skupinové nebo pilotové stěny. 

Technologie těţení jsou dvojího typu. Základní dnes nejvíce pouţívaná technologie je 

rotačně náběrové vrtání. Druhá technologie v dnešní době uţ moc nepoţívaná je drapákové 

hloubení, které je pomalé, ale v zeminách s balvanitými zeminami je nutné pouţívat tuto 

technologii. Běţnými nástroji pro vrtání jsou vrtný hrnec, vrtný šnek, vrtací korunka, 

jednolanový drapák a dláto. Pokud máme jistotu, ţe v průběhu provádění piloty nedojde ke 

zborcení stěny piloty je moţné provádět pilotu jako nepaţenou, v jiných případech se stěny 

vrtu paţí pomocí ocelových paţnic, nebo pomocí suspenze jako je například jílová. 

Před samotnou betonáţí vrtu je nutné provézt jistou přípravu jako je čištění vrtu, kontrola 

poţadovaných rozměrů, a také odčerpání podzemní vody nashromáţděné ve vrtu, zde je 

riziko zborcení stěn po odčerpání vody. Na závěr se provede vyarmování ţelezobetonové 

piloty. Je velice důleţité, aby doba mezi ukončení vrtání a samotným betonováním byla 

zkrácena na co moţná nejkratší časový úsek. Z důvodu agresivního prostředí, ve kterém se 

piloty vyskytují, je nutné zajistit minimální krycí vrstvu výztuţe. Pro piloty s D < 0,6m je 

krytí minimálně 50 mm, pro piloty s D > 0,6m je minimální krytí 60 mm. 
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Pro betonáţ vrtaných pilot je velice důleţité zvolit vhodný typ betonové směsi. Pro tento 

typ betonáţe se volí betony s vysokou odolností proti rozměšování, vysokou plasticitou.  

Dále je důleţité ohlídat správný poměr vody k cementu a celkové sloţení betonové směsi. 

Většinou se volí samozhutnitelný beton z důvodu obtíţného hutně pomocí vibrátorů. Třídy 

betonu se volí v rozmezí od C16/20 aţ po C30/37. Vrtané piloty se betonují do sucha nebo 

pod vodou případně do suspenze. 

Na závěr provádění vrtané piloty je nutné provést dokončovací práce na hlavě piloty,  

kdy se opatrně odbourá přebytečná část piloty, tento pracovní postup se musí provádět se 

zřetelem, aby nedošlo k poškození i potřebné části piloty. Pokud se betonáţ piloty prováděla 

do suspenze, je nutné ubourat část z nečištěného betonu suspenzí, aţ na čistý beton, aby 

následná dobetonávka byla pevně spojena se stávající pilotou. Pokud je pilota prováděna 

z prostého betonu bez výztuţe, tak se většinou v této fázi vkládá do hlavy piloty spojovací 

výztuţ, která má za úkol pevně spojit pilotu s horní stavbou nebo plošným základem. [2] 

 

5.3. Ražené piloty 

 

Tento typ pilot se vyznačuje především tím, ţe se piloty umisťují na své místo bez 

předchozího odtěţení zeminy, která se nacházela v místě piloty. Tato zemina se stlačí pod 

patu pilotového základu, nebo se vtlačí do boku. Nejčastějšími materiály pouţívanými pro 

raţené piloty jsou malta, dřevo, litina, ocel, beton nebo různé kombinace těchto materiálů. 

Instalace pilot můţe být prováděna pomocí zatlačením, vibrováním, šroubováním, 

beraněním nebo kombinací výše vyjmenovaných metod. Piloty můţou byt dvojího typu, 

piloty prefabrikované a prováděné na místě staveniště. Piloty jsou definovány od průměru 

D=300mm, u raţených pilot se tato hranice sniţuje aţ na D=150mm. 

 

 Franki piloty 

Tato technologie je v české republice nejrozšířenějším typem raţených pilot. 

V celkovém objemu jejich podíl zaujímá okolo 5 – 10 %. Přednostmi této technologie 

jsou například, cibulovitá pata, které nabyde ve svém průměru 1,5 aţ 1,8 násobek 

dříku, drsný plášť, který přenese více zatíţení přes plášť, mimořádně kvalitní beton 

s ohledem na nízký vodní součinitel a kvalitní zhutnění, jehoţ krychelná pevnost je  

aţ o 50% větší neţ má být u odpovídajícího betonu, díky zhutnění je beton málo 



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

22 

 

propustný a tím velice dobře odolává agresivnímu prostředí a má mimořádně vysokou 

únosnost v nepříznivých geologických podmínkách. Hlavními nevýhodami 

přeraţených pilot jsou veliké dynamické účinky, které zamezují uţití této technologie 

v zastaveném území, kde by vlivem vibrací mohlo dojí ke značnému porušení okolních 

staveb, další limitující záleţitostí je průměr a délka piloty a na závěr je tento typ 

základové konstrukce vhodný jen do určitých geologických podmínek. [2] 
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6. Analýza uložení MKP modelu 

 

Před samotným návrhem pilotového základu bylo nutné zjistit jakým způsobem a zda 

vůbec funguje funkcionalita v programu SCIA Engineer. Po konzultacích s odborníky 

z geotechniky byly získány poznatky ohledně reálného návrhu pilotového základu, ze kterých 

vyplývá, ţe pokud je základová zemina v místě paty piloty dostatečně únosná, tak se uvaţuje, 

ţe je pilota vetknuta do základové půdy. Pokud není únosná, tak se navrhuje jako plovoucí. 

Bylo provedeno porovnání dvou různých modelů podpor paty pilotového základu na 

poloskalním podloţí. První test byl proveden s pevnou podporou ve svislém směru, která 

přenášela veškerá svislá zatíţení do poloskalního podloţí, tento typ modelu se běţně pouţívá 

v praxi. Druhým typem bylo vloţení pruţné podpory, která přenáší zatíţení jen z částí  

a zbytek zatíţení je přenášen pomocí základové desky do základové spáry. 

 

6.1. Porovnání vetknuté piloty a kloubově podepřené piloty 

 

Nejprve bylo nutné namodelovat podloţí, které se skládá ze dvou vrstev o velice rozlišné 

únosnosti. Rozmezí mezi těmito vrstvami bylo namodelováno jako svahovité, tak aby na 

testovaných modelech vyvolávalo nerovnoměrné sedání. Do tohoto prostředí byly umístěny  

4 identické modely o stejném zatíţení. Dva modely měly dřík namodelovaný jako sloup a dva 

jako skořepina, se záměrem zjistit zda je Scia schopna ze skořepiny přenášet smykové 

zatíţení po celé délce dříku do jednotlivých vrstev podloţí. 

 První model 

Tento model byl vetknutý v místě paty piloty do podloţí. Dřík byl tvořen sloupem. 

 Druhý model 

Tento model byl v patě piloty podepřen kloubovou podporou. Dřík byl tvořen 

sloupem. 

 Třetí model 

Tento model byl vetknutý v místě paty piloty do podloţí. Dřík piloty byl 

namodelován jako skořepina. 

 

 

 Čtvrtý model 
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Tento model byl v patě piloty kloubově podepřen do základové půdy. Dřík piloty byl 

namodelován jako skořepina. 

 

Obrázek 2: Schéma modelu podloţí 

 

 

Obrázek 3: Schéma podpor a typů modelů podloţí 

 

 

Všechny čtyři modely byly opatřeny základovou deskou o rozměrech 2 x 2 m. Tyto desky 

byly zatíţeny rovnoměrným spojitým zatíţením 1500 kN/m
2
. Dále tato deska byla podepřena 

plošnou podporou, která pomáhá přenášet zatíţení do základové půdy. 

 

 Shrnutí získaných výsledků 

Na základě získaných výsledu byla zvolena pilota namodelována jako sloup 

s kloubovou podporou. Ten to typ dříku byl zvolen z toho důvodu, ţe smykové 

zatíţení od skořepiny nebylo přenášeno do zeminy vůbec, čímţ pro výpočet 
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pozbývá smyslu, naopak by došlo k prodlouţení doby výpočtu. Kloubová podpora 

byla zvolena z toho důvodu, ţe na rozdíl od vetknutí lépe simuluje reálné podmínky 

v základové půdě. 

 

6.2. Stanovení tuhosti pružiny v patě pilotového základu 

 

Tuhost pruţiny byla stanovena na základě vztahů, které jsou uvedeny v ČSN EN 1997,  

ze kterého byla ve značné míře uţita kapitola Únosnost pilot výpočtem na základě 2. Skupiny 

mezního stavu. [2] 

 

 Mezní únosnost na plášti piloty 

                        ,  - 

hi – mocnost příslušné vrstvy zeminy 

m – dílčí koeficient vyjadřující vliv povrchu dříku piloty 

qsi – mezní plášťové tření v i-té vrstvě piloty 

 

 

 Velikost mezního plášťového tření 

        (     ) 

a,b – regresivní koeficienty 

Di – vzdálenost od hlavy piloty do poloviny i-té vrstvy 

di – průměr piloty v i-té vrstvě 
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Tabulka 2: Velikosti regresivních koeficientů pro jednotlivé typy zemin a hornin 

Zemina                        

Hornina 

Regresní koeficienty [kPa] 

a b e f 

Poloskalní 

R 3 246,02 225,95 2841,31 1298,96 

R 4 169,98 139,45 1616,22 1155,34 

R 5 131,92 94,96 957,61 703,89 

Hrubozrnné 

ID=0,5 62,46 16,06 268,11 174,89 

ID=0,7 91,22 48,44 490,34 445,42 

ID=0,9 154,03 115,88 1596,7 1399,88 

Jemnozrnné 

IC=0,5 46,39 20,81 197,74 150,22 

IC=0,75 71,85 64,7 592,67 617,24 

IC>1,0 97,31 108,59 987,6 1084,26 

 

 Výpočet mezní únosnosti na plášti piloty 

m=1; di=0,45 m; h1=0,46 m; h2=0,95 m; h3=2,65 m; h4=2,54 m; D1=0,23 m; 

D2=0,936 m; D3=2,735 m; D4=5,33 m 

 

          (
    

    
)            

          (
     

    
)          

           (
     

    
)          

           (
    

    
)          

 

                (                                       )           

 

 Zatíţení v hlavě piloty na mezi mobilizace plášťového tření 

       (   ) ,  - 

 

 Napětí na patě piloty při deformaci odpovídající plné mobilizaci plášťového tření 

       (    ) 

e,f – regresní koeficienty 

L – délka piloty 

d0 – průměr piloty v patě 
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                 (        )           

 

 Průměrná velikost plášťového třené podél dříku piloty 

   (          ) (      )⁄  

 

   
                                                           

                                       
 

          

 

 Koeficient přenosu zatíţení do paty piloty 

     (            ) 

 

       (     
          

    
)        

 

 Výpočet zatíţení v hlavě piloty na mezi mobilizace plášťového tření 

 

   
     

(       )
          

 

 Odpovídající velikost sedání 

        (    ) 

I – příčinkový koeficient sedání piloty 

Es – Průměrná velikost sečnového modulu deformace zemin podél dříku piloty 

 

 Sečnový modul deformace Es 

   (       )    ⁄  

 

   (                                   ) (                   )⁄
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 Příčinkový koeficient 

        

I1 – základní příčinkový koeficient stanovený dle grafu. I1=0,11 

Rk – korekční součinitel, dle grafu vyjadřujícího vliv tuhosti pilot K a štíhlostní 

poměr. K=Eb/Es=30000/20,95=1431,98 

 

                   

 

 Výpočet sedání 

 

               (         )⁄           

 

 Výpočet tuhosti pruţiny v patě piloty 

 

  
  

  
 

       

        
            

 

6.3. Porovnání vnitřních sil v konstrukci 

- Vnitřní síly v konstrukci bez uţití pruţné podpory v patě piloty 

Pilota    Nmax=405,48 kN 

 

Základová deska  MxD+=11,27 kN 

    MyD+=10,63 kN 

    MxD-=46,82 kN 

    MyD-=39,89 kN  
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Obrázek 4: Hodnota normálové síly v pilotě bez uţití pruţné podpory 

 

 

- Vnitřní síly v konstrukci s vyuţitím pruţné podpory v patě piloty 

Pilota    Nmax=95,95 kN 

 

Základová deska  MxD+=22,35 kN 

    MyD+=15,97 kN 

    MxD-=58,40 kN 

    MyD-=48,28 kN  
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Obrázek 5: Hodnota normálové síly v pilotě s vyuţitím pruţné podpory 

 

 

 

6.4. Závěry vyvozené z výsledků 

 

Na základě získaných výsledku, bylo rozhodnuto vyuţít pro posudek ţelezobetonové 

konstrukce vnitřní síly, které byly získány z výpočtu s pruţnou podporou v patě piloty, pouze 

pro posudek pilotového základu byly vyuţity normálové vnitřní síly odvozené z modelu bez 

pruţné podpory. Z důvodu přiklonění se k posudku do bezpečnějšího rozmezí, bude pro 

posudek únosnosti piloty, pouţita vnitřní síla v dříku piloty při výpočtu bez pruţné podpory, 

která je čtyřikrát větší neţ, v případě pruţné podpory. Z výsledků je patrné, ţe dochází ke 

spolu působení základové desky a podloţí v případě, ţe pilota nebude dostatečně únosná  

a dojde k sednutí pilotového základu. Na tuto hodnotu byla dimenzována základová deska.  



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

31 

 

7. Zatížení 

 

Část zatíţení byla převzata z diplomové práce Ing. Jany Rumlové [1], která byla 

zpracována pro dřevěnou skeletovou konstrukci, která bude navazovat na ţelezobetonovou 

část, která je předmětem bakalářské práce. Hodnoty zatíţení byly vloţeny do programu SCIA 

Engineer, která jednotlivé hodnoty zatíţení přenásobí jednotlivými koeficienty dle kombinací. 

Kombinace jsou v příloze v podobě výstupu z programu SCIA Engineer. 

 

7.1. Vlastní tíha 

 

Vlastní tíhu vygeneroval automaticky program SCIA Engineer ze zadaných hodnot 

objemové tíhy jednotlivých materiálů a rozměrů prvků uţitých v MKP modelu pro výpočet 

vnitřních sil. Tento postup ctí zásady pro výpočet zatíţení. 

 

7.2. Užitné zatížení 

 

Uţitné zatíţení bylo vkládáno šachovnicové tak, aby při kombinování byly vyvozeny ty 

nejhorší stavy namáhání. V suterénu bylo navrţeno zatíţení qk=5 kN/m
2
. V 1.NP bylo zvoleno 

zatíţení qk=5 kN/m
2
. 

 

7.3. Boční tlaky 

 

Zatíţení bočními tlaky na suterénní stěny bylo spočteno dle normy ČSN EN 1997. Toto 

zatíţení je trojúhelníkového průřezu. U první buňky je hodnota gk=67,34 kN/m
2
,  

u prostředních buněk je toto zatíţení gk=48,96 kN/m
2
 a poslední nejniţší buňky činí  

gk=16,12 kN/m
2
. 

 

7.4. Skladba podlahy 
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Tabulka 3: Stanovení zatíţení od podlahy 

Materiál kN/m
3
 tl. [m] 

Zatíţení gk 

[kN/m
2
] 

Keramická dlaţba 23 0,01 0,23 

Betonový potěr 60mm 23 0,06 1,38 

PE fólie - - 0,12 

Podlahový polistyren 100mm 1,5 0,1 0,15 

    

Ʃgk= 1,88 kN/m
2
 

 

7.5. Stálé zatížení od sloupů 

 

Ze statického posudku dřevěného skeletu byla převzata hodnota zatíţení od sloupů.  

F=41,12 kN – pro první buňku, F=19,02 kN – pro prostřední buňky a F=11,03 kN – pro 

poslední buňku. [1] 

 

7.6. Užitné zatížení od sloupů 

 

Ze statického posudku dřevěného skeletu byla převzata hodnota zatíţení od sloupů.  

F=5,78 kN. Toto zatíţení se nachází pouze v první buňce. [1] 

 

7.7. Zatížení sněhem 

 

U zatíţení sněhem jsou pro kombinace zvoleny dvě varianty, sníh celý, a sníh naváty. 

 Navátý sníh 

Pro první buňku je zvolena hodnota F=10,41 kN, pro prostřední buňky F=8,02 kN 

a pro poslední buňku F=3,64 kN. 

 

 Navátý sníh 

Tento typ navátí se uvaţuje z toho důvodu, ţe skelet bude mít kaskádovitý tvar  

a v místech schodů mezi jednotlivými buňkami můţe dojít k navrstvení sněhu. 

Pro prostřední buňky je hodnota F=10,17 kN a pro poslední buňku je tato hodnota 

F=5,49 kN. [1] 
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7.8. Zatížení větrem 

 

Zatíţení větrem je také převzato ze statického posudku dřevěného skeletu. Pro první buňku je 

hodnota zatíţení větrem F=3,44 kN, pro prostřední buňky F=17,29 kN a pro poslední buňku 

F=7,45 kN. [1] 
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8. Stanovení únosnosti piloty 

 

Posudek únosnosti pilotového základu byl proveden dle ČSN EN 1997: Navrhování 

geotechnických konstrukcí [3]. Bylo vyuţito modelu podloţí, který vznikl na základě 

Geologického průzkumu. Tento geologický průzkum je přiloţen v části přílohy.  

 

Obrázek 6: Schématické zobrazení pilotového základu 

 

 

8.1. Návrhová únosnost paty piloty 

 

Tabulka 4: Vrstvý geologického prostředí 

J1 vrt - vrt pod prostřední částí v pravo 

Číslo 

vrstvy 
Popis 

od - do    

[m] 

γ,γ´          

[kN.m
-3

] 

ϕef                          

[°] 

cef          

[kPa] 

cu                        

[kPa] 

qs         

[Mpa] 

1. G Typ2 0,46 12 18 12 40 - 

2. G Typ3 0,95 11,5 21 14 50 - 

3. G Typ4 2,65 13 30 8 40 - 

4. G Typ5 2,54 13 35 8 40 - 

HPV 1,85m, zaloţeno 2,44 

 

 Průměr piloty d=0,45 m, Délka piloty L=6,6 m, 

 

 Návrhová únosnost v patě piloty: 

                                             

 Plocha paty piloty: 
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 Součinitel k1, vyjadřující zvětšení únosnosti vlivem délky piloty L 

 

Tabulka 5: Součinitel k1 

délka piloty k1 

0 -2 m 1 

2 - 4 m 1,05 

4 - 6 m 1,1 

nad 6 m 1,15 

 

 Návrhová únosnost paty piloty stanovená v zeminách 

              (        )                 (    )  ⁄  

              (        )                               (        )    

= 4892,850 kPa 

 Součinitel Nc  

       pro       

   (    )         (        )                  pro         

 Součinitel Nb 

       (    )           (        )              

 Součinitel Nd 

      (       )    
 .    

   

 
/     (       )     (    

   

 
)         

 Efektivní soudrţnost  -  cef 

 Efektivní úhel vnitřního tření – ϕef 

 

8.2. Návrhová únosnost pláště 

                  

        (                                               )   

            

 fsi tření na plášti piloty 

          (
   

   
)  

   

   
 

 σxi kontaktní napětí v i-té vrstvě 
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 σori geostatické napětí v hloubce zi 

 

 k2 součinitel bočního zemního tlaku na plášť piloty 

Tabulka 6: Součinitel k2 

délka piloty k2 

0 - 10 m 1 

nad 10 m 1,2 

 

 1.vrstva 

σor1 = 2,76 kPa 

σx1 = 2,76 kPa 

fs1 = 12,897 kPa 

 2.vrstva 

σor2 = 10,983 kPa 

σx2 = 10,983 kPa 

fs2 = 18,216 kPa 

 3.vrstva 

σor3 = 33,67 kPa 

σx3 = 33,67 kPa 

fs3 = 27,439 kPa 

  



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

37 

 

 4.vrstva 

σor4 = 67,405 kPa 

σx4 = 67,405 kPa 

fs4 = 55,197 kPa 

 

8.3. Návrhová únosnost piloty 

 

Maximální zatíţení, které je pilota schopna přenést do základové půdy. [2] 

                                        

 

8.4. Posouzení únosnosti piloty 

                                          

 

Z posudku je patrné, ţe posuzované podloţí, ve kterém se nachází pata a plášť piloty  

je dostatečně schopné přenést veškerá zatíţení, která se nacházejí v konstrukci bez uváţení 

pruţné podpory v patě piloty, díky čemuţ vzniká v patě piloty větší reakce. Maximálně 

zatíţená pilota přenáší jen 36% maximálního zatíţení, které je podloţí schopné unést. Tento 

posudek byl proveden dle ČSN EN 1997-1. [2], [3]  
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9. Betonové a železobetonové konstrukce 

 

Betonové a ţelezobetonové konstrukce jsou v dnešní době s velkou výhodou vyuţívány  

u stavebních prvků, které jsou do značné míry zatěţovány tlakem, nebo ohybem, který má za 

úkol přenést ocelová výztuţ. V dnešní době, se s velkou výhodou u moderních staveb vyuţívá 

pohledový beton, na který se uţ dále nenanáší ţádná krycí vrstva, aby byl vidět hladký 

povrch, případně textura vzniklá ztuhnutím betonu v bednění, které můţe být zhotoveno 

například z dřevěných prken. [5] 

9.1. Podstata betonu 

 

Beton je stavební materiál, který vzniká smísením pojiva a plniva. Jako plnivo se nejčastěji 

pouţívá přírodní kámen namletý na poţadovanou frakci, nebo umělý anorganický materiál. 

Ve stavebnictví se nejčastěji jako pojivou vyskytuje cement. Dále se mohou přidávat do směsi 

přísady a příměsi pro úpravu vlastností betonové směsi. 

Beton se s výhodou vyuţívá pro konstrukce namáhané tlakem. Jeho pevnost v tahu je 

velice malá, přibliţně 1/10 aţ 1/20 pevnosti v tlaku. Nejčastěji dojde k porušení betonu při 

vzniku velkých deformací, kterým beton není schopen odolat. 

Pro přenos tahových sil v konstrukci z betonu se s velkou výhodou poţívají ocelové 

betonářské výztuţe, která má za úkol pohlcovat tahové síly. Aby bylo co moţná nejvíce 

vyuţito celkového ţelezobetonového průřezu, je nutné vkládat výztuţ co moţná nejblíţe 

k taţenému okraji průřezu. 

V dnešní době se také navrhují ţelezobetonové konstrukce s předpjatou výztuţí.  

Tato výztuţ má za úkol vnášet do prvku tlakové napětí, které po umístění do konstrukce  

a následném zatíţení bude odčerpávat tahové napětí. [5] 
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9.2. Rozdělení betonu 

 

 Prostý a slabě vyztuţený beton 

Tento beton se pouţívá pro konstrukce namáhané v převáţné míře tlakem. Není vůbec 

vyztuţený, nebo pouze konstrukční výztuţí. Výjimečně se můţe vyztuţit pod 

soustředěným zatíţením. 

 Ţelezobeton 

Jedná se o beton vyztuţené betonářskou výztuţí, nejčastěji ocelovou. Tato výztuţ se 

podílí na přenášení vnitřních sil v prvku. 

 Předpjatý beton 

Do tohoto betonu se záměrně vnáší napětí pomocí předpínací výztuţe, nezávisle na 

zatíţení. Rozlišujeme předem předpjatý beton a dodatečně předpjatý beton. [5] 

 

9.3. Vlastnosti betonu 

 

 Trvanlivost 

Beton se svými vlastnostmi dost blíţí přírodnímu kameni. Je odolný vůči 

povětrnostním podmínkám, ale i pod vodou. Dobře odolává mechanickému 

opotřebení. Není nutná povrchová úprava v běţném prostředí. Beton je nutné chránit 

před chemikáliemi a hladovými vodami. [5] 

 

 Pevnost 

Beton vyniká svou vysokou pevností v tlaku. Na stavbách jsme schopni vyrobit beton 

pevností aţ 40 MPa, ve výrobách běţně aţ 60 MPa. Ve výjimečných případech se 

vyrábějí betony pevnosti aţ 100 MPa. V laboratorních podmínkách byly vyvinuty 

betony, pevnosti převyšující pevnost v tlaku 200 MPa. Nízká pevnost v tahu se 

v dnešní době odstraňuje ocelovou výztuţí, která přenáší tahové síly. [5] 
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 Ohnivzdornost 

Beton není hořlavá látka a velmi dobře odolává poţáru. Ocelová výztuţ musí být 

chráněna dostatečnou krycí vrstvou betonu, aby nedošlo k poklesu meze průtaţnosti. 

Samotný beton ztrácí únosnost při teplotách převyšující 1000°C. [5] 

 

9.4. Hlediska pro navrhování betonových a železobetonových konstrukcí 

 

 Spolehlivost 

Tato vlastnost lze také charakterizovat jako schopnost konstrukce plnit svou funkci po 

celou dobu předpokládané ţivotnosti konstrukce, pouze s rutinní údrţbou. 

Spolehlivost se skládá z únosnosti, pouţitelnosti a trvanlivosti. [5] 

 

 Podmínka spolehlivosti 

Jedná se o vztah mezi účinkem zatíţení E a příslušnou hodnotou odolnosti konstrukce 

R. Tato podmínka spolehlivosti musí být splněna po celou dobu ţivotnosti stavební 

konstrukce, včetně doby výstavby. [5] 

 

E < R 
 

 Hospodárnost konstrukce 

Při návrhu je nutné přihlédnout také k ekonomické stránce celého návrhu.  

Toto hledisko je v dnešní době v mnohých případech tím klíčovým. Statici  

a projektanti jsou nuceni hledat co moţná ekonomicky nejvýhodnější typy konstrukcí. 

[5] 
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10. Návrh železobetonových konstrukcí 

 

Všechny ţelezobetonové konstrukce byly posuzovaný dle zásad ČSN EN 1992-1-1, 

Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní 

stavby. [4] 

 

10.1. Návrh železobetonových konstrukcí – Materiálové charakteristiky 

 

 Beton C30/37 

                                                                 

        

    
   
  

 
  

   
              

         
  

 
 

   
                        

 

 Ocel B500A 

                       

    
   

  
 

   

    
            

 

 

10.2. Návrh železobetonových pilot 

 

 Rozměry piloty: 

Výška hpil=6,6 m, Průměr piloty D=0,45 m, Průřezová plocha piloty Ac=0,159 m
2,
 

 Krytí výztuţe: 

Chemické prostředí dle geologického průzkumu XA1 – Slabě agresivní chemické 

prostředí cmin=55 mm. Návrhové zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=20 mm. 
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 Návrh podélné výztuţe: 

Ø=16 mm, Plocha jednoho prutu As,1=2,01.10
-4 

m
2
, 

Návrh 6ks Ø16 mm, As=12,06.10
-4 

m
2
 

 Posouzení na maximální normálovou sílu: 

NED=122,26 kN 

                                   

                                       

 

 Konstrukční zásady [4] 

 

- Minimální plocha podélné výztuţe 

 

Plocha podélné výztuţe As=12,06.10
-4 

m
2 

Minimální plocha podélné výztuţe: 

                                            

                                                  

 

- Kotevní délka 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
             

       
                        

 

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                    +         

 

Posouzení kotevní délky: 

                                      

 

 Návrh příčné výztuţe 
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        {  
 

 
  }     {  

 

    
}       

Návrh Ø 8 mm 

 

- Návrh osové vzdálenosti příčné výztuţe 

           *          +     *             +         

Návrh scl=100 mm 

 

 Ţelezobetonové piloty vyhovují všem zásadám uvedeným v ČSN EN 1992-1. 

V podélném směru je navrţeno 6 x Ø16 mm. Pro třmínky, které jsou spirálovitého 

tvaru je navrţena Øsw=8 mm. Pro piloty je zpracována výkresová dokumentace. [4] 

 

 

10.3. Návrh železobetonových základových pásů šířky 600mm 

 

Tento základový pás se nachází pod suterénními stěnami, kde dochází ke styku dvou 

suterénních stěn. Z tohoto důvodu je základový pás rozšířen o 200 mm. [4] 

 Rozměry základového pásu: 

                                                

                    

 

 Vnitřní síly: 
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Obrázek 7: Moment v základovém pásu šířky 600 mm 

 

 

 Výpočet zatíţení základového pásu: 

- Excentricita: 

   
  

 
 

     

      
        

   
  

 
 

     

      
        

- Přepočet půdorysných rozměrů základové patky po zahrnutí excentricity: 

                                

           

- Rameno momentových sil 

   (         )   (        )          

   (        )   (   )       

- Efektivní plocha: 

     (           ) (         )  (           ) (        )

          

- Napětí v patě základového pásu: 
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- Výpočet návrhových momentových sil: 

      
 

 
     (          )

  
 

 
               (             ) 

            

      
 

 
          (          )

 
 
 

 
                  (        ) 

           

 

 Návrh podélné výztuţe 

Návrh Ø12 mm 

 

- Krytí výztuţe: 

Chemické prostředí dle geologického průzkumu XA1 – Slabě agresivní chemické 

prostředí cmin=35 mm. Návrhové zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

- Účinná výška průřezu: 

          
 

 
        

  

 
          

 

- Minimální plocha podélné výztuţe: 

         
     

          
 

          

                    
              

- Návrh 4 Ø12 mm, As,x=1,81.10
-3 

m
2
 

 

 Posouzení podélné výztuţe 

                                             

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )             

 

                                             

 

 Konstrukční zásady podélné výztuţe 
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- Minimální plocha výztuţe 

            {     
    
   

                 }  

    {     
       

          
                       }  

              

                                                   

 

- Kotevní délka 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
             

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                    +

           

 

Posouzení kotevní délky: 

                                         

 

- Omezení tlačené oblasti 
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 Konstrukční zásady rozdělovací výztuţe 

 

- Návrh Øsw 10  

 

- Minimální plocha rozdělovací výztuţe 

                                      

- Maximální osová vzdálenost rozdělovací výztuţe 

       
    

(             )
 

    

((        ) (         ))
           

- Návrh Øsw10 á 300 mm, Asw=2,62.10
-4 

m
2
 

 

- Stupeň smykového vyztuţení 

 

Osová vzdálenost smykové výztuţe s=0,3 m 

Úhel, který svírá smyková výztuţ s podélnou osou prvku α=90° 

   
   

          
 

         

              
           

       
     √   

   
 
     √  

   
           

                                        

 

- Maximální osová vzdálenost rozdělovací výztuţe 

 

              (      )           (        )         

                                   

 

Návrh ţelezobetonového základového pásu odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Hlavní výztuţ je navrţena 

Ø=12 mm, jsou navrţeny 4 pruty u horního i spodního povrchu. Smyková výztuţ 

je navrţena Øsw=10 mm. Základové pásy jsou doplněny výkresovou dokumentací. 

[4] 
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10.4. Návrh železobetonových základových pásů šířky 400 mm 

 

Tento základový pás se nachází pod suterénními stěnami, kde nedochází ke zdvojení. 

 Rozměry základového pásu: 

                                                

                    

 

 Vnitřní síly: 

                                        

 

Obrázek 8: Moment v základovém pásu šířky 400 mm 

 

 

 Výpočet zatíţení základového pásu: 

- Excentricita: 

   
  

 
 

     

      
        

   
  

 
 

     

      
        

- Přepočet půdorysných rozměrů základové patky po zahrnutí excentricity: 
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- Rameno momentových sil 

   (         )   (        )          

   (        )   (   )       

- Efektivní plocha: 

     (           ) (         )  (           ) (        )

          

- Napětí v patě základového pásu: 

  
 

    
 
          

     
            

- Výpočet návrhových momentových sil: 

      
 

 
     (          )

  
 

 
              (             ) 

           

      
 

 
          (          )

 
 
 

 
                 (        ) 

          

 

 Návrh podélné výztuţe 

Návrh Ø12 mm 

 

- Krytí výztuţe: 

Chemické prostředí dle geologického průzkumu XA1 – Slabě agresivní chemické 

prostředí cmin=35 mm. Návrhové zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

- Účinná výška průřezu: 

          
 

 
        

  

 
          

 

- Minimální plocha podélné výztuţe: 

         
     

          
 

         

                    
               

- Návrh 3 Ø12 mm, As,x=1,36.10
-3 

m
2
 

 Posouzení podélné výztuţe 
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           (         )         (               )             

 

                                            

 

 Konstrukční zásady podélné výztuţe 

- Minimální plocha výztuţe 

            {     
    
   

                 }  

    {     
       

          
                       }  

              

                                                   

 

- Kotevní délka 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
             

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                    +

           

 

Posouzení kotevní délky: 

                                         

 

- Omezení tlačené oblasti 
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 Konstrukční zásady rozdělovací výztuţe 

 

- Návrh Øsw 10  

 

- Minimální plocha rozdělovací výztuţe 

                                        

- Maximální osová vzdálenost rozdělovací výztuţe 

       
    

(             )
 

    

((         ) (         ))
           

- Návrh Øsw10 á 300 mm, Asw=2,62.10
-4 

m
2
 

 

- Stupeň smykového vyztuţení 

 

Osová vzdálenost smykové výztuţe s=0,3 m 

Úhel, který svírá smyková výztuţ s podélnou osou prvku α=90° 

   
   

          
 

         

              
           

       
     √   

   
 
     √  

   
           

                                        

 

- Maximální osová vzdálenost rozdělovací výztuţe 

 

              (      )           (        )         

                                  

 

Návrh ţelezobetonového základového pásu odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Hlavní výztuţ je navrţena 

Ø=12 mm, jsou navrţeny 3 pruty u horního i spodního povrchu. Smyková výztuţ 
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je navrţena Øsw=10 mm. Základové pásy jsou doplněny výkresovou dokumentací. 

[4] 

 

 

10.5. Návrh železobetonové základové desky 

 

Tato deska, je ve styku se základovou půdou, a částečně také přenáší zatíţení od celé 

stavby do základové půdy. Základová deska byla navrţena a následně posouzena dle normy 

ČSN EN 1992-1-1. [4] 

 

 Rozměry základové desky 

Základová deska byla navrţena h=160 mm. 

 

 Ohybové momenty působící ve směru x a y, u obou okrajů. 

MxD+=22,35 kNm 

MyD+=15,97 kNm 

MxD-=15,32 kNm 

MyD-=16,65 kNm 

  



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

53 

 

Obrázek 9: Maximámální hodnota MxD+ 

 

 

 Návrh krytí výztuţe 

Chemické prostředí dle geologického průzkumu XA1 – Slabě agresivní chemické 

prostředí cmin=25 mm. Návrhové zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                           

 

 Návrh výztuţe 

Z důvodu moţnosti záměny výztuţe na stavbě, byla pro oba směry i pro oba povrchy 

navrţena stejná výztuţ. 

Øx=8 mm 

Øy=8 mm 

 

- Účinná výška průřezu 
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 Návrh dolní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asx=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru x 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů 

           *         +     *           +         

                                     

 

- Omezení tlačené oblasti 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh dolní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asy=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru y 
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           (         )         (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø8 á 100 mm, Asx=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek horní výztuţe ve směru x 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            
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 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asy=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek horní výztuţe ve směru y 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            
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 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Konstrukční zásady pro směr x a y, u obou povrchů 

- Kotevní délka 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
            

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                   +         

 

Posouzení kotevní délky: 

                                      

 

Návrh ţelezobetonové základové desky odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. V obou směrech základové 

desky je navrţena Ø=8 mm s osovou vzdáleností 100 mm. Tato výztuţ můţe být 

nahrazena sítí KY49, musí být pouze dodrţena kotevní délka. K návrhu základové 

desky byla zpracována výkresová dokumentace. [4] 



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

58 

 

10.6. Návrh železobetonových suterénních stěn 

 

Tento návrh, je společný pro všechny ţelezobetonové stěny, které se nacházejí v objektu. 

Pro návrh, byly pouţity ty nejhorší návrhové momenty. Suterénní stěny byly navrţeny a 

následně posouzeny dle normy ČSN EN 1992-1-1. [4] 

 

 Rozměry suterénní stěny: 

Výška stěny h=3,3 m 

Tloušťka stěny tl=0,2 m 

Délka stěny b=1 m - Stěny se navrhují na 1 m délky. 

 

 Posudek štíhlosti stěny: 

β=0,5 Součinitel vzpěrné délky, stěna je na obou koncích vetknutá, 

                       

 

Plocha průřezu stěny: 

                     

 

Moment setrvačnosti: 

   
 

  
       

 

  
                     

 

Poloměr setrvačnosti: 

   √
  

  
 √

         

   
         

 

Štíhlost: 

  
   
  

 
    

     
       

 

Maximální svislá síla: 

VED=403,42 kN 

 

Obrázek 10: Maximální hodnota svislé posouvající síly 
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Určení limitní hodnoty štíhlosti: 

  
   

      
 
          

          
     

- Součinitele A=0,7; B=1; C=0,7; 

     {   
        

√ 
}  {   

            

√   
}        

 

                               

 

Návrh betonářské výztuţe – Vodorovná výztuţ 

 

 Návrh krytí výztuţe 

Chemické prostředí dle geologického průzkumu XA1 – Slabě agresivní chemické 

prostředí cmin=25 mm. Návrhové zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

 Návrh Ø 12 

 

 Návrh vodorovné výztuţe 

- Účinná výška průřezu 

          
  

 
        

  

 
        

 

- Minimální plocha výztuţe 
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- Návrh Ø 12 á 140 mm, Asy=8,07.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek vodorovné výztuţe  

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            

                                          

 

 Návrh svislé výztuţe 

- Účinná výška průřezu 

             
  

 
           

  

 
        

 

- Minimální plocha výztuţe 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 12 á 140 mm, Asx=8,07.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek svislé výztuţe  

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            
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 Konstrukční zásady 

 

- Posouzení plochy výztuţe ve stěně: 

                                    

                                 

 

                                                        

 

- Posouzení maximální osové vzdálenosti: 

          *        +     *         +         

                                   

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

- Kotevní délka: 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
             

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                    +

           

 

Posouzení kotevní délky: 
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Návrh ţelezobetonové suterénní stěny odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Hlavní nosná výztuţ byla 

navrţena v obou směrech Ø=12 mm s osovou vzdáleností 140 mm. K návrhu 

suterénních stěn byla zpracována výkresová dokumentace. [4] 

 

 

10.7. Návrh železobetonových sloupů 

 

Tento návrh, je společný pro všechny ţelezobetonové sloupy, které se nacházejí v objektu. 

Pro návrh, byl poţit maximální moment a k němu příslušná normálová síla, dále maximální 

normálová síla a k ní příslušný moment. Sloupy byly navrţeny a následně posouzeny dle 

normy ČSN EN 1992-1-1. [4] 

 

 Materiálové charakteristiky: 

    
   

  
 

      

       
        

       
    

        
 

    

         
       

       
    

        
 

    

         
       

 

 Geometrie sloupu: 

- Výška sloupu hsl=3,3 m 

- Půdorysné rozměry b=h=0,3 m 

 

 Vnitřní síly: 

- Nmax=-208,62 kN, Mpřísl=10,85 kNm 

- Mmax=13,55 kNm, Npřísl=-132,62 kNm 
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Obrázek 11: Hodnoty vnitřních sil ve sloupu 

 

 

 Návrh krytí výztuţe 

V suterénní části se vzhledem charakteristice stavby můţe objevit vlhké prostředí, 

z tohoto důvodu, je zatřízení prostředí do kategorie XC2 - cmin=25 mm. Návrhové 

zvětšení s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

 Návrh hlavní výztuţe 

Bylo navrţeno 4 x Ø16 mm. Výztuţ se nachází v rozích sloupu. 

 

 Určení vnitřních ramen a účinné výšky průřezu 
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Obrázek 12: Schéma sloupu 

 

 

 Stanovení bodů pro interakční digram sloupu 

 

Bod č.0 

x=h=0,3 m 

σs=Es Ɛc,3=200.1,75=350 MPa; fyd=434,78 MPa; 

σs < fyd   σs  σs > fyd   fyd    σs=350 MPa 

 

MRd,0=0 kNm 

                     (                      )  

  (                                  

                    )              
 

Bod č.1 

x=d1=0,257 m 

                           

                    

                   

                 



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

65 

 

                   (
 

 
       )             

                      (
   

 
          )                            

           

                (                     )

  (                                       )              

 

 Bod č.2 

 x=xbal ξbal.d1=0,617.0,257=0,158 m 

 

                     (
 

 
         )                 

                      (
   

 
          )                         

             

                                                                     

 

 Bod č.3 

 Fc=Fs   NRd,3=0 kN 

  
  

         
 
                      

              
         

         (        )         (               )            

 

 Bod č.4 
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 Bod č.5 

        MRd,5=0 kNm 

                                        

 

Obrázek 13: Interakční digram sloupu 

 

Oba body se nacházejí uvnitř interakčního diagramu. → Vyhovuje 

 

 Konstrukční zásady – podélná výztuţ 

 

Minimální průřez 

 min=8                Vyhovuj  

  

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

0 50 100 150

NRd  

MRd  

Interakční diagram

Maximální normálová
síla

Maximální moment
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Plocha výztuţe 

          {
        

   
          }     {

          

          
              }             

                                       

 

                                                             

 

Kotevní délka: 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
             

       
                        

 

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                    +            

 

Posouzení kotevní délky: 

                                         

 Konstrukční zásady – příčná výztuţ 

           {   
 

 
}     {   

  

 
}       

Návrh Øsw=8 mm 

 

Osová vzdálenost prutů: 

           *        *   +    +  *           +         

Návrh osové vzdálenosti ssw=150 mm 

 

Návrh ţelezobetonový sloupů odpovídá všem zásadám pro návrh ţelezobetonových 

konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Jako hlavní podélná výztuţ jsou navrţeny pruty Ø=16 mm, 

které se nacházejí kaţdý v jednom rohu průřezu. Jako smyková výztuţ jsou navrţeny třmínky 

Øsw=8 mm s osovou vzdáleností 150 mm. K návrhu sloupů je zpracována výkresová 

dokumentace. [4] 
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10.8. Návrh železobetonové stropní konstrukce 

 

Stropní konstrukce byla navrţena s ohledem na ekonomické hledisko, z tohoto důvodu  

se vyskytují dvě různé mocnosti stropní konstrukce. V nejvyšší a střední části je navrţen strop 

o mocnosti 200 mm. V nejniţší části byl navrţen strop s mocností 160 mm. 

Tyto desky mají za úkol přenést veškerá zatíţení, která působí na desku do suterénních 

stěn nebo sloupů. Další důleţitou funkcí stropní konstrukce je prostorové ztuţit celý objekt. 

Základová deska byla navrţena a následně posouzena dle normy ČSN EN 1992-1-1. [4] 

 

Stropní konstrukce h=200 mm 

 

 Rozměry základové desky 

Základová deska byla navrţena h=200 mm. 

 

 Ohybové momenty působící ve směru x a y, u obou okrajů. 

MxD+=18,35 kNm 

MyD+=17,87 kNm 

MxD-=17,77 kNm 

MyD-=16,93 kNm 

 

Obrázek 14: Vnitřní síly na stropní konstrukci tl. 200 mm - momentový účinek 
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Lokální extrémy byly vyřešeny pomocí vloţení výztuţe proti propíchnutí. 

 

 Návrh krytí výztuţe 

V objektu se díky svému charakteru uţívání můţe objevit vlhké prostředí, z tohoto 

důvodu, je zatřízení prostředí do kategorie XC2 - cmin=25 mm. Návrhové zvětšení 

s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

 Návrh výztuţe 

Z důvodu moţnosti záměny výztuţe na stavbě, byla pro oba směry i pro oba povrchy 

navrţena stejná výztuţ. 

Øx=8 mm 

Øy=8 mm 

 

- Účinná výška průřezu: 
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 Návrh dolní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 150 mm, Asx=3,35.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru x: 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )        (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                     

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh dolní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 150 mm, Asy=3,35.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru y: 
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           (         )         (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 150 mm, Asx=3,35.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek horní výztuţe ve směru x 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            
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 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 150 mm, Asy=3,35.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek horní výztuţe ve směru y: 

                                              

   
    

         
 

          

            
          

           (         )         (               )            
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 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Konstrukční zásady pro směr x a y, u obou povrchů 

- Kotevní délka: 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
            

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                   +         

 

Posouzení kotevní délky: 

                                      

 

Návrh ţelezobetonové stropní desky odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Hlavní výztuţ je navrţena 

Ø=8 mm s osovou vzdáleností 150 mm. Hlavní výztuţ můţe být zaměněna za sítě 

KY50, musí být zachována kotevní délka. K návrhu stropní desky je zpracována 

výkresová dokumentace. [4] 

Stropní konstrukce h=160 mm 



Návrh a posouzení základové konstrukce a suterénní ţelezobetonové části provozní budovy 

 

74 

 

 

 Ohybové momenty působící ve směru x a y, u obou okrajů. 

MxD+=14,69 kNm 

MyD+=18,76 kNm 

MxD-=9,47 kNm 

MyD-=9,54 kNm 

 

Obrázek 15: Vnitřní síly na stropní konstrukci tl. 160mm - momentový účinek 

 

 

 Návrh krytí výztuţe 

V objektu se díky svému charakteru uţívání můţe objevit vlhké prostředí, z tohoto 

důvodu, je zatřízení prostředí do kategorie XC2 - cmin=25 mm. Návrhové zvětšení 

s přihlédnutím tolerance ∆cdev=10 mm. 

                            

 

 Návrh výztuţe 

Z důvodu moţnosti záměny výztuţe na stavbě, byla pro oba směry i pro oba povrchy 

navrţena stejná výztuţ. 

Øx=8 mm 

Øy=8 mm 

 

- Účinná výška průřezu: 
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 Návrh dolní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

         

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asx=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru x: 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 

 Návrh dolní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe: 
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- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asy=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek dolní výztuţe ve směru y: 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            

 

                                          

 

 Konstrukční zásady dolní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru x 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

        

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asx=5,03.10
-4 

m
2
 

 

 Posudek horní výztuţe ve směru x: 
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           (         )         (               )            

 

                                         

 

 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru x 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  
  

 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Návrh horní výztuţe ve směru y 

- Minimální plocha výztuţe: 

        
    

          
 

        

                    
              

- Návrh Ø 8 á 100 mm, Asy=5,03.10
-4 

m
2
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 Posudek horní výztuţe ve směru y: 

                                              

   
    

         
 

          

            
         

           (         )         (               )            

 

                                         

 

 Konstrukční zásady horní výztuţe ve směru y 

 

- Maximální osová vzdálenost prutů: 

           *         +     *           +         

                                    

 

- Omezení tlačené oblasti: 

  
  

  
 
     

     
       

     
   

       
 

   

          
       

                               

 

 Konstrukční zásady pro směr x a y, u obou povrchů 

- Kotevní délka: 

 

                              

                                          

 

Návrh kotevní délky: 

        
     

     
 
            

       
                        

Minimální kotevní délka: 

           {                    }     *                   +         
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Posouzení kotevní délky: 

                                      

 

Návrh ţelezobetonové stropní desky odpovídá všem zásadám pro návrh 

ţelezobetonových konstrukcí dle ČSN EN 1992-1-1. Hlavní výztuţ je navrţena 

Ø=8 mm s osovou vzdáleností 100 mm. Hlavní výztuţ můţe být zaměněna za sítě 

KY49, musí být zachována kotevní délka. K návrhu stropní desky je zpracována 

výkresová dokumentace. [4] 
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11. Závěr 

 

Beton je v dnešní době vnímán jako velice moderní materiál, který si oblíbili architekti pro 

jeho vzhled při kvalitním provedení bednění. S velkou oblibou se pouţívá pro masivní stavby, 

které mají za úkol přenášet velké tlakové síly. Je vhodný pro celou škálu stavebních 

konstrukcí. 

Kaţdá stavba je také ovlivněna základovými podmínkami, které kladou významné 

poţadavky na zaloţení a na spodní stavbu. 

Cílem této bakalářské práce bylo získat vědomosti v oblasti návrhu základových 

konstrukcí v závislosti na reálných geologických podmínkách. Předmětem návrhu bylo 

zaloţení a spodní stavba konstrukce v relativně sloţitých základových podmínkách. 

Na základě geologického průzkumu byly navrţeny pilotové základy, které byly posouzeny jak 

analyticky, tak numericky. Zajímavé bylo srovnání a optimalizace analyticky získaných 

výsledků  s MKP modelem. Byly také řešeny různé varianty a přístupy pro stanovené 

reálného chování pilotových základů. 

Únosnost pilotového základu byla ověřena pomocí Eurokódu ČSN EN 1997. Na základě 

získaných výsledků byly namodelovány jednotlivé piloty, základové pásy, základová deska, 

suterénní stěny, sloupy a stropní desky. 

Pro zatíţení horní navrhované konstrukce od horní stavby bylo vyuţito výsledků 

diplomové práce Ing. Jany Rumlové. Všechny vstupní hodnoty byly zadány do MKP modelu, 

jeţ přinesl dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby. Jednalo se především o 

vnitřní síly, napětí a posunutí. Většina konstrukce byla modelována pomocí deskových a 

stěnových prvků s výjimkou sloupů a pilot. 

Jednotlivé vnitřní síly slouţili k návrhu a následnému posudku jednotlivých prvků 

ţelezobetonové konstrukce. Tento posudek byl prováděn dle platných pravidel Eurokódu 

ČSN EN 1992-1-1. Po posudku jednotlivých prvků, byla dle získaných parametrů zpracována 

výrobní dokumentace betonové spodní stavby. Pro veškeré posuzované prvky byly vytvořeny 

v tabulkovém editoru programy pro návrh a posouzení, jeţ umoţnilo automatizovanější 

moţnost návrhu jednotlivých prvků konstrukce. 

Touto bakalářskou prací bylo ověřeno, ţe betonové konstrukce mohou slouţit pro návrh 

konstrukcí i ve sloţitých základových podmínkách a piloty jsou vhodným prostředkem pro 

zakládání.  
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