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 Železobetonový monolitický skelet  - návrh a opláštění               POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II  - úloha druhá 
Obsahem cvičení je navržení části podlaží administrativního objektu v půdorysném zobrazení, měřítko 1:50. 

Konstrukční systém stavby bude železobetonový monolitický skelet se sloupy (pilíři), průvlaky a žebrovou stropní 
deskou. Podklady k úloze jsou zpracovány ve skriptech ČVUT - fakulta architektury, Doc.Ing.arch.M.Hanáka: 
Pozemní stavitelství – Cvičení II,  F str.7 až 43.  Náplň úlohy má společný základ v dispoziční předloze, která je indivi-
duálně diferencována základními koordinačními (půdorysnými a výškovými) rozměry nosných prvků. Výstupem je: 

² vypracování  půdorysu části třetího podlaží administra-
tivního objektu vč. návrhu nosných konstrukcí, rozmís-
tění příček, oken, dveří, opatření kótami, sklopenými ře-
zy apod. (měřítko 1: 50) 
² vypracování podrobnosti zobrazující v axonometrii   

sestavu napojení stropu na obvodovou stěnu v místě 
okna, tedy s překladem. (měř. 1:10, event. 1:5) 

² vypracování pohledu na výsek prů-
čelí, jenž zobrazí fasádu a ovlivňuje 
způsob osazení obvodového pláště 
na nosnou konstrukci (měř. 1:10) 
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Zadání půdorysu pro druhou úlohu 
koordinační rozměry : 
- ve směru podélném L1: 
4,50 – 4,80 – 5,10 m 
- ve směru příčném L2: 
4,80 – 5,10 – 5,40 m 
- ve směru svislém kv: 
3,30 – 3,60 m 

- počet podlaží n:  5 – 6  
- osazení  obvodového  pláště: 

dle obrázku č. 1.25, 1.27up., 1.28, 1.31up., a 1.33   na stránkách 22 ¸ 38 skript 

prostor pro schodiště 
a okolní stěny. 

Nechat prázdné !! 
… bude dořešeno ve 

3. úloze ! 
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Návrh a dimenzování skeletu a jeho prvků 
Návrh železobetonového skeletu v monolitické technologii bude v zadané úloze administrativní budovy obsahovat: 

§ sloupy  ob dé ln é ho  průřezu, vzájemně 
osově vzdálené v rozmezí 4,50 – 5,40 m 
§ průvlaky, orientované směrem, v němž 

půdorysné koordinační rozměry vykazují 
menší hodnotu (menší délku) 
§ žebra, pnutá ve směru kde půdorysné ko-

ordinační rozměry vykazují větší hodnotu, 
tedy kolmo k průvlakům 

  Dimenzování jednotlivých prvků: 
Průvlaky, výška:  hp = Lp / 8 ¸ 12, přibližně desetina 

rozpětí, minimálně o 50 mm vyšší než žebro,  
šířka:  bp = ½ hp až 2/3 hp… 

přizpůsobuje se jí menší rozměr sloupu. Při vestavěné vari- 
antě se oba tyto rozměry přizpůsobují tloušťce pláště. 
Žebra, F  cvičení  železobetonový strop 

výška:  hb = Lb / 18 ¸ 20 (spojitá přes rámy) 
šířka  bb = 1/3 hb; současně platí limity: 
… ³ 1/10 B  ³ 140 (trámy), ³ 100 mm (žebírka) 

Deska, bude tloušťky hs = Ls / 35 ¸ 30 hs ³ 50 mm 

výška desky hs ³ 50 mm 

rozdíl výšek 
(úrovně výztu-
že) min. 50 mm 
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 Sloupy 
§ návrh průřezové plochy sloupu odvisí od zatížení plochy nesené 
jedním sloupem a počtu podlaží. Velikost strany čtvercového průřezu 
sloupu lze zjednodušeně stanovit pomocí nomogramu (F obr. č.1.2 na str. 9 
skript Hanák: Cvičení II nebo příloha str.6)     ® zadaný počet podlaží n  
  ® křivka určená plochou nesenou jedním sloupem (m2)  
  ® rozměr strany čtvercového průřezu  d  (mm) 
Nomogram je sestaven pro konstrukční výšku k.v.= 3,0 m pro odlišné 
k.v. se průřezová plocha upraví úměrně:  dSK = d . zadaná k.v. / 3,0 
Pro úpravu na obdélníkový profil sloupu platí:  d1 . d2 = dSK2  
Hodnota d1 je rovna šířce průvlaku ..! d2 dopočítáme při zachování 
průřezové plochy! - zaokrouhlíme nahoru. 

určení ploch nesených různými sloupy: středním: L1 
x L2,  krajním: ½ L1 x L2,  rohovým: ¼ L1 x L2 
dimenzují se sloupy namáhané největší zatěžovací 
plochou, tedy ty střední, ostatní se tvarem přizpůsobí, 
rozdíly se promítnou do míry vyztužení 

křivka určená velikostí 
nesené plochy … m2 

po
če

t p
od

laž
í (

n)
 

rozměr strany čtvercového průřezu sloupu (mm) 

práce s nomogramem pro k.v. 3,0 
m: 

Současně je nutno respektovat následující kritéria: 
Štíhlost  - poměr výšky sloupu H k jeho průměru d. Platí 
že d ³ 1/15 H 
Vzdálenost sloupů  - Lp je délka průvlaku, která stanovu-
je minimální průměr na hodnotu  d ³ Lp / 20   
(d je větší z hodnot d1 nebo d2) 
Požární odolnost  - na 1 hodinu …  
d ³ 200 mm, (2 hod. d ³ 300 mm) 
Technologická proveditelnost  - d ³ 200 mm 

L 2
 

L1 

½ 
L 2

 zatěžovací plocha 

½ L1 

Jako výsledné rozměry sloupu budou převzaty hod-
noty prvku s největší průřezovou plochou, které se 
zaokrouhlí na rozměry v celých násobcích 50 mm ! 

d2 : d1 £ 2,0 
není-li splněno, je tře-
ba se vrátit do návrhu 
šířky, event. výšky 
průvlaku ! d2 

d1 

Při vestavěné variantě pláště se d1 i šířka průvlaku při-
způsobuje jeho tloušťce. 
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nomogram předběžného návrhu MONOLITICKÉHO SLOUPU čtvercového průřezu pro konstrukční výšku 3,0 m 

zatěžovací plocha prvku (sloupu) v m2 : 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 

délka strany d čtvercového profilu sloupu v milimetrech  ® 

po
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t p
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L2 > L1 

L1 

L2 

průvlak 

sloup že
br

o Kriteria jsou v kapitole F č.1.2  a 1.3 na str. 10 až 15 skript. 
Ve cvičení bude preferováno hledisko minimální 
tloušťky stropní konstrukce, tedy minimální výšky 
jejího rozhodujícího prvku, kterým je průvlak.  
Proto bude průvlak orientován ve směru krat-
šího ze zadaných modulů L1 – L2. 

konzola 

Volba  
směru  
rámů  
(průvlaků)  
a  
rozmístění 
žeber  
mezi  
nimi 

Pro rozmístění žeber platí stejná pra- 
vidla, jako při řešení 4.úlohy (zima) – 
železobetonový monolitický strop: 
§   žebra umisťujeme mimo střed 

průvlaku 
§   výhodný je lichý počet desek v poli 
§   žebra lze umístit i mimo podpory 
§   krajní žebra se slícují s koncovými 

prvky (sloupy, konci konzol) 
§   umístění žeber bývá koordinováno 

s rozmístěním příček 
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možnost otočení žeber 

§ pro umístění prostupu ve stropě (komínové 
těleso, schodišťový prostor) lze využít tzv. 
výměny – kolmo vloženého žebra 

§ vyjdou-li žebra rovnoběžná s oknem, navrhne 
se strop žebírkový s podhledem; v případě 
žeber kolmých, navrhne se strop trámkový  

§ krajní žebra po obvodě budou vnější stranou 
slícována se sloupy, budou mít všude shodný 
profil, který bude odpovídat průřezu průvlaku 
- plní zde funkci ztužidla (proti vodorovným 
silám ap.) a nosníku obv. pláště 

§ při sloupu upřednostníme variantu umístění 
na jeho středovou osu (lepší přenos zatížení) 

§ hodnoty rozponu Lp nebo Lb , při výpočtu di-
menzí průvlaků a žeber, uvažovat od os 
omezujících prvků. 

otvor 

výměna 

ďoura 

skript., tj. dle ČSN 01 3429 Kreslení stropů 
a zavěšených podhledů.  
Hrany zdola viditelných prvků stropu se za-
kreslí jen v charakteristickém výseku tence 
čerchovaně s  d věm a  tečkami.  
Půdorysné zobrazení doplňuje „sklopený“ 
průřez, což je informativní kresba skýtající 
prostorovou (výškovou) představu. Orien-
tace sklápění je stejná jako čitelnost kót a 
textů ve výkrese:  zdola nahoru  nebo 
zprava doleva ¬. Bude okótován relativní-
mi i absolutními výškovými kótami (viz  4. 
úloha zimního semestru) 
 

Železobetonový monolitický strop spolu s rámovými příčlemi 
(průvlaky) a ztužidly se do půdorysu zakreslí podobným způso-
bem jako strop procvičovaný ve třetí úloze F  kapitola 5.3. str.97 

bývalá továrna na stroje 
Rossemann & Kühnemann 
v Holešovicích, Praha, ČR 
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 Opláštění skeletové konstrukce – vrstvenými (sendvičovými) stěnami 
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skelet 

PLÁŠŤ ZAPUŠTĚNÝ 
vně slícovaný 

nosná část  
obvodové stěny 
(vápenopískové 
cihly Sendwix  
½ 12DF-LD 175 x498x123,  
lepidlo Profimix ZM 921) 
 

tepelná izolace (desky 
ePS tl. 30, 100) 

žebro 

ztužidlo 

375 

ocelové 
spony 

plášťová část obvodo-
vé stěny (Brickland, 
100 x206x67, MC) 

prvky železobetonového mo-
nolitického skeletu a stropu 
podlaha 

izolace k přerušení 
tepelného mostu ± 
50 mm - vkládá se 
do bednění a nijak 
nenaruší statickou 
integritu prvku 
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obklad kamenný  

nosná vrstva (vápeno 
pískové cihly Sendwix 
 ½ 12DF-LD 175 x498 

x123, lepidlo Profimix ZM 921) 
 

tepelná izolace (desky 
ePS tl. 30, 100) 

plášťová část obvodové stěny 
(Brickland, 100 x206x67, MC) 

prvky železobetono-
vého monolitického 

skeletu a stropu 

podlaha 

PLÁŠŤ POLOZAPUŠTĚNÝ 
(polovysumutý) 

izolace 
k přerušení  
tepelného  
mostu ± 50 mm 

t ≥ H / 18 

H 

t plášť z desek keramických 
tepelná izolace kotvená 
talířovými hmoždinkami, 
ukázka kotevních prvků 

ztužidlo s 
ozubem 

slo
up

 

375 
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(slícovaný) 

průvlak 
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úchyt  
ocelovou 
konzolou 

izolace k přerušení te-
pelného mostu ± 50 mm 
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 Kreslení a kótování 
V půdorysu (1:50) i detailu (1:10) vyznačit správným 
šrafováním materiály, vedle uvést jejich legendu.  
Stropní část v detailu bude obsahovat i nejbližší žebro 
(pole lze zkrátit přerušením). 
Zdola viditelné hrany stropního podhledu nekreslit v celé 
ploše půdorysu. Na vhodné místo umístit jen část, dopl-
nit ji sklopeným průřezem přes 1 - 2 pole (2 - 3 žebra). 
Vnější kóty (od nejbližší k nejvzdálenější viz. obrázek): 
1. kótovací čára celkový, součtový, rozměr 
2. kótovací čára osové (koordinační, modulové) vzdále-
nosti svislých podpor (sloupů) 
3. kótovací čára rozměry stěn obvodového pláště a ot-
vorů v něm vytvořených 
Interiér: rozměry sloupů a světlé vzdálenosti mezi nimi 
(mezi jejich lícovými stranami); kótovat rozměry místností a 
dělících příček.  
Vzdálenosti os dveří v příčkách vztáhnout k líci svislých 
nosných prvků - sloupů. Rozměry dveří, očíslování, ot-
vírání. Relativní výškové kóty. 

Ostatní konstrukce 
Okna:  zdvojená, jejich plochu navrhnout jako 1/8¸1/10 
plochy přilehlé místnosti. Parapet 800 ¸1000 mm. Pře-
klady neuvažovat, nadpraží okna umístit pod ztužidlem 
nebo průvlakem. Šířka = plocha / výška, minim. 1/3 L1, 
výsledek zaokrouhlit na 50 mm. - detaily viz. skripta. 
Dveře:  v příčkách do ocelových zárubní, polohu určit 
individuálně, nepoužívat šířky < 800 mm. 
Příčky: vyzdívané z příčkovek PkCD na tl. 125 ev.150 
mm, na maltu vápenocementovou. 
Stěny kolem uvažovaného schodišťového prostoru ne-
dělat, budou se navrhovat až později, v jiné úloze !! 

Rozvržení a obsah výkresu: Půdorys v měř. 1:50 umís-
tit do levé části výkresu (F vzorový výkres), nadpis (v. 7 
mm) PŮDORYS. Pod uvést výpočet pro návrh rozmě-
rů průvlaků, žeber a desky  tzn.: vzorec + vyčíslení 

V pravé části nahoře umístěna axonometrie 
podrobnosti styku stropu s obvodovou zdí a překla-
dem, 1:10, 1: 5, s nadpisem PODROBNOST STYKU 
STROPU S OBVODOVOU STĚNOU a pod tím výsek po-
hledu na venkovní fasádu v měřítku 1:100, s nadpi-
sem VÝSEK PRŮČELÍ. 

Písmo: odpovídá měřítku 1:50. (F str. 8 - 9).  
Rozpiska: rozměry a umístění (F str. 8), vyplnění: 

školní rok: 2021-2022, číslo úlohy: č.ú. 2, obsah vý-
kresu: ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SKE-
LET, kruh: A 1.x (1.x), jméno a příjmení. 

 Příště:    3. úloha – železobetonové trojramenné scho- 
    diště ve skeletu s prefabrikovanými ž.b. rameny 
 

světlá vzdálenost mezi sloupy š.s. 
šířka sloupu 

osová vzdálenost mezi sloupy 
celková délka objektu 

šířka okna 
výška okna (v. parapetu) 

obvod.stěna obvod.stěna 
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