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Abstrakt 

Tématem bakalářské práce je statický návrh bodově podepřené, monolitické, 
železobetonové stropní desky s hlavicemi podzemních garáží nejníže položeného podlaží 
obchodního centra a statickým návrhem typického sloupu v tom samém podlaží. Návrh 
stropní desky je proveden pomocí programu SCIA Engineer a kontrola je provedena ručním 
výpočtem pomocí metody součtových momentů. Návrh sloupu je proveden ručním 
výpočtem. Při návrhu se postupovalo dle platných evropských norem ČSN EN 1992-1-1 a ČSN 
73 1201. Výsledkem práce je statický návrh výztuže stropní desky a sloupu a výkresová 
dokumentace. 

Klíčová slova 

Bodově podepřená deska s hlavicemi, výztuž desky, sloup, výztuž sloupu, metoda součtových 
momentů, interakční diagram 

Abstract  

The theme of bachelor´s thesis is a concerns is static design of locally supported monolithic 
reinforced concrete slab with column head of underground garages at the lowest floor of the 
shopping center and static design of a typical column on the same floor. The design of the 
ceiling slab is done using software SCIA Engineer and the check is done by manual calculation 
using the method of cumulative moments. Column design was done by manual calculation. 
The design was followed according to the valid European standards ČSN EN 1992-1-1 and 
ČSN 73 1201. The result of the work is static design of the ceiling and renforced column and 
drawing documentation. 
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