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ABSTRAKT  
Diplomová práce je zaměřena na návrh nosné konstrukce vícepatrového parkovacího 

domu. Součástí práce je i rešerše tří parkovacích domů u nás a na Slovensku. Obsahem 

práce je předběžný návrh 3 variant typické stropní konstrukce. Následně je vybrána jedna 

varianta a detailně zpracována. Pro analýzu konstrukce byl vytvořen deskostěnový model 

pružně podepřený v softwaru Scia Engineer. Vybrané prvky konstrukce byly modelovány 

odděleně. Dodatečné posouzení je provedeno v softwarech GEO, FINE, IDEA Statica, 

JORDAHL a MS Excel. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Parkovací dům, železobeton, monolitická konstrukce, dilatace, předpětí, sloup, průvlak, 

stropní deska, jádro, schodiště, základová deska, piloty 

ABSTRACT  
The diploma thesis is focused on the design of the supporting structure of a multi-storey 

parking house. Part of the work is also a search of three parking houses in our country 

and in Slovakia. The content of the work is a preliminary design of 3 variants of a typical 

ceiling structure. Subsequently, one variant is selected and processed in detail. A 

flexurally supported slab-wall model was created in Scia Engineer for the analysis of the 

structure. Selected structural elements were modeled separately. Additional assessment 

is performed in GEO, FINE, IDEA Statica, JORDAHL and MS Excel software. 

KEYWORDS  
Parking house, reinforced concrete, monolithic structure, dilatation, prestress, column, 

die, ceiling slab, core, staircase, foundation slab, piles 
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ÚVOD 
Cílem diplomové práce je navrhnout a posoudit železobetonovou konstrukci parkovacího 

domu v Liberci. Předběžný návrh typické stropní konstrukce byl proveden ve třech 

variantách, které byly zhodnoceny a pro následnou analýzu byla jedna vybrána. Stěžejní 

částí této práce je návrh založení a předpjatého nosníku. 

Pro analýzu konstrukce byl vytvořen deskostěnový model a dílčí konstrukce v softwaru 

SCIA Engineer. Následné posouzení bylo provedeno ve vhodném softwaru případně 

ručním výpočtem v MS excel. Součástí diplomové práce je rešerše tří parkovacích domů, 

dvou v České republice a jednoho na Slovensku. 

Osobním cílem v této práci bylo ověřit a naučit se možnosti dostupných programů pro 

praktický návrh konstrukce. 
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I. ČÁST 

REŠERŠE KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍ PARKOVACÍCH DOMŮ 

V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU 
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1.1 Parkovací dům OC Nisa Liberec 
Parkovací dům se nachází na severu České republiky, konkrétně v jižní části města Liberec 

u obchodního centra Nisa. 

 
1 - Poloha parkovacího domu na mapě [18] 

 
2 - Pohled na parkovací dům [18] 

 
3 - Pohled na parkovací dům [18] 
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1.1.1 Odvod vody 
Odvod vody v parkovacím domě je zajištěn pomocí příčného a podélného sklonu v celé 

ploše parkovacího domu. Spádování je provedeno ke středu k bodovým vpustím, které 

následně odvádí vodu do kanalizace svody. 

 
4 – Spádování stropní desky 

Příčný a podélný sklon podlahy svede vodu do nejnižšího místa v němž je umístěna vpusť. 

 
5 – Bodová vpusť pro odvod vody 
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Voda, která odtéká do vpusti je svedena 

odvodňovacím potrubím a následně skrze 

stropní desku podél sloupu odvedena pryč 

z konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 - Napojení a upevnění svodů 

  

6 - Svod vody 
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1.1.2 Nosné prvky 
Sloup je železobetonový monolitický 

(viditelné hrany bednění) a ve své 

hlavě rozšířen k dodatečnému zajištění 

stability průvlaku. 

 

Průvlaky jsou nejspíše železobetonové 

prefabrikované uloženy na sloupech 

jako prosté nosníky. Mezera mezi 

průvlaky je vyplněna cementovou 

zálivkou. Uložení na sloup je zajištěno 

taktéž zálivkou. 

 

Panely jsou kladeny na průvlaky přes 5 

parkovacích míst, tj. 12,5m. Z toho 

vyvozuji, že stropní panely jsou 

železobetonové, prefabrikované a 

předpjaté. 

 

1.1.3 Styk průvlaku a sloupu 
Průvlak je navržen širší než sloup na 

každé straně o 15 cm. Je žádoucí 

provést šířku průvlaku větší, než je šířka 

sloupu, aby nedocházelo k případné 

kondenzaci vody na hlavě sloupu. 

Dalším důvodem je křížení rohových 

výztuží průvlaku a sloupu. Pokud by 

byla šířka sloupu a průvlaku stejná, krytí 

výztuže a průměr třmínku taktéž, 

nastala by zde kolize výztuží, tímto to 

ošetříme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 – Detail sloupu, průvlaku a panelu 

9 - Řešení sloupu a průvlaku 
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1.1.4 Rampa 
Rampa je provedena jako 

monolitická železobetonová 

konstrukce. Konstrukce rampy je 

oddilatována od zbytku 

konstrukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provedení vydutého oblouku na konci rampy. Umístění odvodňovacího žlabu, aby voda 

neodtékala po rampě a případně nezamrzala. 

 
11 - Dilatace rampy a stropní konstrukce 

10 - Obousměrná rampa 
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1.1.5 Dilatace 
Dilatační spáry provádíme na velkých konstrukcích (řádově desítky metrů), abychom 

umožnili horizontální pohyb dilatačních celků. Příčinou pohybu je teplotní roztažnost, 

tahová napětí nebo chemické procesy. 

Dilatace je provedena pomocí dvou plechů, mezi které je vložena guma. Parkovací dům 

je oddilatován od rampy. 

 
12 - Detail dilatace 

Samotný parkovací dům je rozdilatován na jednotlivé dilatační celky. 

 
13 - Dilatace stropní konstrukce 

 
14 - Poloha dilatace vůči sloupům 
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1.2 Parkovací dům Forum Liberec 
Parkovací dům se nachází na severu České republiky, konkrétně v centru města Liberec 

u obchodního centra Forum. 

 
15 - Poloha parkovacího domu na mapě [18] 

 
16 - Pohled na parkovací dům [19] 
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1.2.1 Dilatační spára 
Dilatační spára je provedena pomocí tzv. zdvojením konstrukčních prvků. V tomto 

případě sloupy, možná i skrytý průvlak. 

 
17 - Zdvojení sloupů – dilatace 

V místě dilatační spáry je povrch zvýšen, aby se omezilo množství zatečené vody. 

 
18 - Detail provedení dilatace 
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1.2.2 Venkovní schodiště 
Na následujícím obrázku je venkovní ocelové protipožární schodiště. Pro objekt musí být 

zajištěno dostatečné množství únikových cest z objektu, viz požárně bezpečnostní řešení 

(PBŘ). V krajních případech můžeme použít i rampy. 

 

19 – Ocelové venkovní protipožární schodiště 

1.2.3 Záchytný systém  
Záchytný systém slouží proti pádu lidí a aut. 

 

20 - Vnitřní pohled na záchytný systém 
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21 - Venkovní pohled na záchytný systém 

1.2.4 Vedení odvodňovacího potrubí 
Při návrhu garáží se snažíme dodržet nejmenší dovolené světlé výšky podlaží, abychom 

maximálně využili dovolenou výšku konstrukce vzhledem k územnímu plánu. I přesto se 

při návrhu odvodnění snažíme vyhnout prostupům v průvlacích. Únosnost a použitelnost 

těchto průvlaků je značně narušena po provedení otvorů. Kvůli otvorům musí být průvlak 

vyšší, aby splnil oba mezní stavy, a tedy i výška jednoho patra se zvýší. Toto má dopad na 

celkovou výšku stavby, hlavně u vícepatrových garáží. 

 

22 - Prostup v průvlaku 
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1.3 Parkovací dům Ikea Bratislava 
Fotodokumentace byla poskytnuta majitelem firmy SP Statika Ing. Radkem Šilarem, 

kterému chci i touto cestou poděkovat. 

Parkovací dům se nachází na západě Slovenska, konkrétně ve východní části města 

Bratislava u obchodního domu Ikea. 

Na tomto parkovacím domě jsou demonstrovány nedostatky a nevhodná řešení určitých 

prvků. 

 
23 - Poloha parkovacího domu na mapě [18] 

 
24 - Pohled na parkovací dům 
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1.3.1 Poruchové oblasti (D-oblasti) 
D-oblast 

Jedná se o místa v konstrukci, u nichž je porušen ustálený tok vnitřních sil. Zejména jde 

o místa se statickou nebo geometrickou nespojitostí. Například krátké nebo dlouhé 

konzoly, ozuby průvlaku, otvory v nosnících, či změna výšky stropní desky. 

 

1.3.2 Ozuby nosníku a krátké konzoly 
Na obrázku je vyfoceno nepřesné uložení průvlaku na krátkou konzolu. Norma  

EN 13670-1 - Provádění betonových konstrukcí – část 1: Společná ustanovení určuje 

povolené tolerance uvažované při návrhu prvků. Pro daný případ je přípustná tolerance 

±15 mm. 

 
25 - Krátká konzola a ozub průvlaku 
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V tomto případě se jedná o uložení průvlaku na krátkou konzolu. Dochází k nepřípustným 

tlakům a následnému odtrhávání těchto vrstev.  

 

28 - Krátká konzola – drcení betonu a nedostatečné krytí 

 

26 - Drcení betonu 27 - Obnažená výztuž – nedostatečné krytí 
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1.3.3 Rampa 
Vzniklá námraza na rampě je nejspíše způsobena nedotažením vytápění rampy až 

k odvodňovacímu příčnému kanálu. Toto způsobuje namrzání stékající vody po rampě. 

 

29 - Námraza na rampě 

Lokální zatékání způsobeno nejspíše v místech dilatace.  

 

30 - Zatékání 
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1.4 Závěr 
Rešeršní část diplomové práce se zabývala konstrukčním řešením parkovacích domů na 

území České a Slovenské republiky. Z nabytých poznatků bylo zjištěno následující. 

Při návrhu patrových garáží je vhodné navrhovat předpjaté konstrukce pro snížení 

konstrukční výšky patra a zvýšení osových vzdáleností sloupů. Tímto zajistíme pohodlí 

řidičům při parkování, ale na druhou stranu dostaneme vyšší síly ve sloupech, které poté 

musíme přenést do základů. 

Pokud bychom posuzovali rychlost a přesnost výstavby, tak jsou prefabrikované 

konstrukce jasnou volbou. Vhodné jsou především předpjaté prefabrikované panely, 

které jsou lehčí a únosnější. 

S ohledem na přetvoření konstrukce jako celku musíme navrhnout v konstrukci dilatace, 

díky kterým nevzniknou v konstrukci zvýšená namáhání a jednotlivé dilatační celky se 

budou moci volně rozpínat při teplotním zatížení. 

Odvod vody zajistíme pomocí bodových nebo liniových vpustí ke kterým je konstrukce 

vyspádována. Minimální spád v patrových garážích je 1 %. Vhodné je vyspádovat horní i 

dolní povrch stropních desek abychom nemuseli řešit minimální výšku s ohledem na 

odvod vody. 
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1.1 Popis navrženého konstrukčního systému stavby 

1.1.1 Charakteristika objektu 
Parkovací dům se nachází v centru města Liberec pár 

desítek metrů od vlakového nádraží. 

Jedná se o novostavbu parkovacího domu v k.ú. 
Liberec, parc. č. 4108/2, 4102/1, 4102/2, 4103/1, 
4103/2, 4106/1, 4237/3, 5864/1. 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový objekt je složen ze dvou šroubovitých ramp a parkovacího domu. Objekt je rozdělen na 

tři dilatační celky. Dilatační celek A1 je parkovací dům, je osmipodlažní a jeho půdorysné rozměry 

jsou 77,0 x 16,6 m. Nejvyšší část nad úrovní přilehlého terénu je 18,6 m. Světlá výška patra 

parkovacího domu je 2,4 m. Dilatační celky B1 a C1 jsou šroubovité rampy o průměru 20,7 m a 

výšce 21,0 m. 

 
33 – Vizualizace konstrukce 

321 - Poloha parkov. domu na mapě [18] 

312 – Pohled na současný stav pozemku [18] 
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1.1.2 Geologie 
Jako podklad pro návrh objektu slouží studie, ve které nebylo řešeno založení a geologie 

je neznámá. Na stránce geology.cz jsem z provedeného vrtu poblíž řešeného území nalezl 

vrstvy zemin bez parametrů. Parametry byly konzervativně odhadnuty pomocí softwaru 

GEO a tabulkových hodnot. 

 
34 - Dokumentace vrtu [21] 

V řešené lokalitě se silně zvětralá žula nachází už 6 m pod terénem. Vrstva štěrkovité 

zeminy bude sloužit jako konsolidační vrstva, tedy plošný drén. Společně s odvodňovacím 

zařízením slouží pro odvod vody, která bude vytlačována ze zeminy během disipace 

pórových tlaků vzniklých od přitížení. Zároveň slouží jako pracovní vrstva pro pilotovou 

soupravu. 

 

Štěrkovitá zemina G5  0 – 0,5 m 

Objemová tíha :  γ = 19,5 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:  φef = 30,0° 

Soudržnost zeminy:  cef = 7,5 kPa 

Poissonovo číslo:  ν = 0,30 

Modul přetvárnosti:  Edef = 40 MPa 

Obj. tíha satur. zeminy: γSAT = 20,5 kN/m3 

Koeficient (EC 7)  m = 0,2 

 

Jemnozrnná zemina F5, konzistence tuhá 0,5 – 6,0 m 

Objemová tíha :  γ = 20,00 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:  φef = 21,0° 

Soudržnost zeminy:  cef = 12,0 kPa 

Poissonovo číslo:  ν = 0,40 

Modul přetvárnosti:  Edef = 8 MPa 

Obj. tíha satur. zeminy: γSAT = 20,00 kN/m3 

Úhel roznášení:  β = 8,00° 

Koeficient (EC 7)  m = 0,2 
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Skalní masiv R4 od 6,0 m 

Objemová tíha :  γ = 20,00 kN/m3 

Úhel vnitřního tření:  φef = 30,0° 

Soudržnost zeminy:  cef = 150,0 kPa 

Poissonovo číslo:  ν = 0,25 

Modul přetvárnosti:  Edef = 150,0 MPa 

Obj. tíha satur. zeminy: γSAT = 21,00 kN/m3 

Úhel roznášení:  β = 10,00° 

Koeficient (EC 7)  m = 0,2 

 

1.1.3 Založení 
Založení je navrženo na vrtaných pilotách průměru 600 mm a 800 mm opřených o vrstvu 

zvětralé žuly zatříděnou jako R4. Na pilotách je vybetonována základová deska tloušťky 

400 mm s náběhy 600 mm pod vnitřními sloupy a stěnami. Piloty jsou se základovou 

deskou tuze spojeny, a tedy i vodorovné síly přechází do pilot. V místě výtahových šachet 

je proveden dojezd pro výtah. Stěny dojezdu mají tloušťku 300 mm a deska 400 mm. 

 

1.1.4 Svislé nosné konstrukce 
V objektu A1 je od 7.NP do 3.NP konstrukční systém sloupový, který v 1.NP přechází na 

stěnovo – sloupový systém. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny od 1.NP do 7.NP 

železobetonovými monolitickými stěnami tloušťky 300 mm a železobetonovými 

monolitickými sloupy 350 x 650 mm.  

 

1.1.5 Stropní konstrukce 
Vodorovná nosná konstrukce stropu nad 1.NP až 7.NP je z železobetonové monolitické 

desky tloušťky 280 mm. Pro odvod vody je sklon desek horního i dolního povrchu 1%. 

Sloupy nad průjezdným otvorem jsou vyneseny pomocí dodatečně předpjatých nosníků. 

 

1.1.6 Schodiště 
Objekt A1 má tři železobetonová monolitická schodiště. Dvě z nich jsou v jádrech z 1.NP 

do 8.NP. Schodiště v administrativní části je z 1.NP do 2.NP. Tloušťka schodišťových 

ramen a mezipodest v jádrech jsou navrženy 160 mm. 

 

1.1.7 Jádro 
Prostorová tuhost objektu je zajištěna dvěma železobetonovými jádry umístěnými 

uprostřed a na začátku objektu. Jádra přenášejí vodorovné účinky od větru do základové 

desky. Tloušťky stěn jsou navrženy 300 mm s ohledem na silové účinky od větru. 

 

1.1.8 Smykové stěny 
K dodatečné prostorové tuhosti jsou navrhnuty 4 smykové stěny tloušťky 300 mm po celé 

výšce konstrukce. Tři smykové stěny jsou v příčném směru a zabraňují kroucení 

železobetonových jader. Čtvrtá železobetonová smyková stěna je umístěna v podélném 
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směru přibližně v polovině a též zabraňuje kroucení železobetonových jader, a navíc 

přenáší zatížení od podélného větru do základové desky 

 

1.1.9 Předpjatý nosník 
Pro přenesení zatížení ze sloupů 3.NP jsou ve stropu nad 2.NP navrženy předpjaté 

průvlaky. Vnitřní průvlaky mají 2 kabelové kanálky po 19 lanech v kabelu. Trasa kabelu 

byla navrhnuta s ohledem na moment od stálých složek, tedy tvaru „obrácené sedlové 

střechy“. Krajní předpjaté průvlaky nebyly řešeny. 

 

1.1.10 Šroubovitá rampa 
Na začátku a konci parkovacího domu jsou navrženy šroubovité rampy s kruhovým 

jádrem tloušťky 200 mm a průměru na střednici 5,65 m, které slouží k zajištění prostorové 

tuhosti. Rampy jsou vyneseny sloupy čtvercového půdorysu 300 x 300 mm. Vnitřní jádro 

je založeno na vrtaných pilotách průměru 800 mm. Sloupy po obvodu jsou založeny na 

vrtaných pilotách průměru 600 mm. Konstrukce šroubovité rampy je oddilatována od 

konstrukce parkovacího domu 

 

1.2 Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky 

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ  

Typ oceli:    B500B  

Pevnost v tahu charakteristická: fyk = 500 MPa  

Pevnost v tahu návrhová:  fyd = fyk / γs = 500 / 1,15 = 434,78 MPa

Modul pružnosti:   Es = 200 GPa  

Mezní přetvoření:   εyd = fyd / Es = 434,78 / 200000 = 2,1739 ‰ 

BETON 

STROPNÍ DESKY, ŽEBRA, ZÁCHYTNÉ ZAŘÍZENÍ, RAMPA 

Třída betonu:    C35/45  

Prostředí:    XC3, XD3, XF3 (dle ČSN EN 206+A1) 

Pevnost v tlaku charakteristická: fck = 35 MPa 

Pevnost v tlaku návrhová:  fcd = fck / γc = 35 / 1,5 = 23,3 MPa 

Pevnost v tahu:   fctm = 3,2 MPa 

Modul pružnosti:   Ecm = 34 GPa 

Přetvoření betonu:   εcu3 = 3,50 ‰ 

SLOUPY, STĚNY 

Třída betonu:    C30/37  

Prostředí:    XC3, XD1, XF1 (dle ČSN EN 206+A1) 

Pevnost v tlaku charakteristická: fck = 30 MPa 

Pevnost v tlaku návrhová:  fcd = fck / γc = 30 / 1,5 = 20 MPa 

Pevnost v tahu:   fctm = 2,9 MPa 

Modul pružnosti:   Ecm = 32 GPa 

Přetvoření betonu:   εcu3 = 3,50 ‰ 
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SCHODIŠTĚ 

Třída betonu:    C25/30  

Prostředí:    XC3, XF3 (dle ČSN EN 206+A1) 

Pevnost v tlaku charakteristická: fck = 25 MPa 

Pevnost v tlaku návrhová:  fcd = fck / γc = 25 / 1,5 = 16,6 MPa 

Pevnost v tahu:   fctm = 2,6 MPa 

Modul pružnosti:   Ecm = 31 GPa 

Přetvoření betonu:   εcu3 = 3,50 ‰ 

PILOTY 

Třída betonu:    C20/25  

Prostředí:    XC2  (dle ČSN EN 206+A1) 

Pevnost v tlaku charakteristická: fck = 20MPa 

Pevnost v tlaku návrhová:  fcd = fck / γc = 20 / 1,5 = 13,3 MPa 

Pevnost v tahu:   fctm = 2,2 MPa 

Modul pružnosti:   Ecm = 30 GPa 

Přetvoření betonu:   εcu3 = 3,50 ‰ 

PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽ 

Předpínací lana:   Y1860-S7-15,7  

Plocha jednoho lana:   Ap1 = 150 mm2 

Modul pružnosti:   Ep = 195 GPa 

Smluvní mez kluzu:   fp0,1k = 1600 MPa 

 

1.3 Hodnoty užitných, klimatický a dalších zatížení 

uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
Konstrukce byla navržena na zatížení vlastní tíhou, ostatním stálým zatížením a užitným 

zatížením v souladu s ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení stavebních konstrukcí – Obecná 

pravidla. 

Na základě těchto předpokladů a statického výpočtu byl proveden návrh konstrukce a 

konstrukčních prvků. 

1.3.1 Přehled zatížení 
Zatížení stálé 

Vlastní tíhy stavebních konstrukcí a prvků zabudovaných v konstrukci jenž nepřispívají 

k únosnosti konstrukce jsou počítány ručně a zadávány jako ostatní stálé zatížení. Prvky, 

jež přispívají k únosnosti konstrukce jsou zadány do softwaru a jejich zatížení je 

generována softwarem jako vlastní tíha. 

Proměnné zatížení 

Užitné 

 Kategorie A – Plochy pro domácí a obytné místnosti – schodiště 3,0 kN/m2 

 Kategorie F – Dopravní a parkovací plochy pro lehká vozidla 2,5 kN/m2 

Klimatické 

 sníh   sk = 1,00 kN/m2 II. oblast dle ČSN EN 1991-1-3 
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 vítr   vb,0 = 25,0 m/s  II. oblast dle ČSN EN 1991-1-4

       III. kategorie terénu 

 voda, námraza   

 Jestliže voda na obvodovém plášti (tahokovu) zamrzne vytvoří plnou plochu na 

 kterou může působit zatížení větrem v plné výši, uvažuji tedy 100% síly větru 

 působící na konstrukci. 

Kompletní rozbor zatížení je uveden ve statickém výpočtu. 

1.3.2 Statické řešení, model konstrukce 
Konstrukce byla vymodelována jako 3d model z prutových, deskových a stěnových prvků. 

Spojení všech prvků je tuhé.  

Z 3D modelu byly získány vnitřní sily v pilotách, základové desce, sloupech a stěnách. 

Konstrukce byla posouzena jako celek vůči účinkům větru a celkovému sednutí 

konstrukce. 

Dále byly namodelovány pouze části konstrukce – patrový výsek, schodiště, jádro a 

šroubovitá rampa. Tyto části byly dimenzovány samostatně. 

 

1.4 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních 

detailů, technologických postupů 
Ve stěnách byly navrženy prvky na řízené spáry – PENTAFELX 

OBS po 10 m od firmy H-BAU TECHNIK. 

 
36 - Půdorys [23] 

Do stěn jádra budou zabudovány vylamovací lišty – 

FERBOX TYP B pro podporu mezipodesty schodiště od 

firmy H-BAU TECHNIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 - Statické schéma vylamovací výztuže [22] 

37 - Vylamovací výztuž detail [22] 

35 - Detail prvku [23] 
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2 POUŽITÉ ZDROJE A SOFTWARE 

2.1 Normy 
1. ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

 

2. ČSN EN 1991: Zatížení konstrukcí 

 

3. ČSN EN 1992: Navrhování betonových konstrukcí 

 

4. ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí 

 

5. ČSN 73 6056: Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel  
 

6. ČSN 73 6058: Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 

 

7. ČSN 74 3305: Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

 

8. ČSN P 73 2404: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující 

informace 

 

9. ČSN EN 206+A1: Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

 

2.2 Odborná literatura 
10. ZICH, Miloš a Zdeněk P. BAŽANT. Montované betonové konstrukce. Brno: 

Akademické nakladatelství CERM, 2018. ISBN 978-80-7204-983-7. 

 

11. ZICH, Miloš. Příklady posouzení betonových prvků dle Eurokódů. Praha: Dashöfer, 

2010. ISBN 978-80-86897-38-7. 

 

12. PROCHÁZKA, Jaroslav a Jiří ŠMEJKAL. Betonové vícepodlažní a halové konstrukce. 

Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06518-1. 

 

13. KOHOUTKOVÁ, Alena, Jaroslav PROCHÁZKA a Jitka VAŠKOVÁ. Navrhování 

železobetonových konstrukcí: příklady a postupy. 1. vyd. V Praze: České vysoké 

učení technické, 2014, 254 s. ISBN 978-80-01-05587-8. 

 

14. PROCHÁZKA, Jaroslav a Jiří ŠMEJKAL. Modelování a vyztužování železobetonových 

konstrukcí. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2020. ISBN 978-80-01-

06771-0. 

 

15. PROCHÁZKA, Jaroslav a Jiří ŠMEJKAL. Betonové základové a opěrné konstrukce. 

Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2018. ISBN 978-80-01-06128-2. 
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16. PROCHÁZKA, Jaroslav a Jiří ŠMEJKAL. Betonové stropní a schodišťové konstrukce. 

Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2019. ISBN 978-80-01-06323-1. 

 

17. REMEŠ, Josef. Stavební příručka: to nejdůležitější z norem, vyhlášek a zákonů. 2., 

aktualizované vydání Praha: Grada, 2014. Stavitel. ISBN 978-80-247-5142-9. 

 

2.3 Online odkazy 
18. Seznam mapy: https://en.mapy.cz/ 

 

19. Google mapy: https://www.google.cz/maps 

 

20. Geologické vrty v ČR: https://mapy.geology.cz/vrtna_prozkoumanost/ 

 

21. Studie geologie Liberce: 

http://www.geology.cz/extranet/vav/zemska-kura/studie-

Liberec2016.pdf?fbclid=IwAR0ooqsLSYwaW9Puk9dIwIQsM2RZZnffxw4cqrd5LA2D0

ncHe5RPb_UgGKY 

 

22. Katalog vylamovací výztuže FERBOX H-BAU TECHNIK 

https://jpcz.cz/fileadmin/user_upload/jpcz.cz/downloads/Produkty/Prefabrikovane

_dilce/Vylamovaci_vyztuz_FERBOX/Katalog_FERBOX_2019_CZ.PDF 

 

23. Katalog PENTAFLEX H-BAU TECHNIK 

https://jpcz.cz/fileadmin/user_upload/jpcz.cz/downloads/Produkty/Vodonepropus

ne_konstrukce/Tesnici_system_Pentaflex/Katalog_PENTAFLEX_2016_CZ.pdf 

 

24. BÍLÝ, Petr. Návrh stropní desky v programu SCIA Engineer [online]. Praha, 2020. 

Dostupné také z: 

http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133YBKC/YBKC_Deska.pdf 

 

25. BÍLÝ, Petr. Analýza 3D konstrukce v programu SCIA Engineer [online]. Praha, 2020. 

Dostupné také z: 

http://people.fsv.cvut.cz/www/stefarad/vyuka/133YBKC/YBKC_3Dkce.pdf 

26. Předpínací systém VSL 

 http://people.fsv.cvut.cz/~hamoujan/Technicka_specifikace_VSL.pdf 
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2.4 Podklady 
27. STOLÍN, Petr, Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a parkovací dům 

včetně zázemí – studie proveditelnosti. Liberec, 2019 

 

2.5 Software 
 Autocad 2007 

 Scia Engineer 20.0 64bit 

 Scia Engineer 19.1 32bit 

 Microsoft Office Word 2020 – studentská verze 

 Microsoft Office Excel 2020 – studentská verze 

 GEO 2021 – demoverze 

 FIN EC 2021 – demoverze 

 IDEA StatiCa 20.1 

 Tekla Structures 2020 

 IDEA StatiCa 20.1 

 JORDAHL® EXPERT Výztuž proti protlačení 

 

3 ZÁVĚR 
Práce se zabývala návrhem a posouzením parkovacího domu v Liberci. V předběžném 

návrhu byly vypracovány tři varianty, přičemž vybrána byla ta, ve které byla nosná stropní 

konstrukce nejnižší, což byla varianta 3. Konstrukce si z geotechnického hlediska sedá 

rovnoměrně a v základové desce tudíž nevznikají významné kroutící momenty. Předpjatý 

nosník je předepnut a následně dopnut v další fázi výstavby. 

Na výsledný návrh byla zpracována vizualizace v softwaru Tekla Structures. 


