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ABSTRAKT  

Diplomová práce je rozdělená na dvě části. V první části se autor zabývá návrhem 
železobetonových nosných konstrukcí (stropní deska, obvodová stěna, schodiště). 
Tyto konstrukce byly posouzeny dle platné normy ČSN EN 1992-1-1 a byla k nim 
vypracována výkresová dokumentace. V druhé, teoretické, části byly vymodelovány 
různé modely železobetonové desky jak v 3D (jako část celé konstrukce) tak v 2D. 
Hlavním úkolem bylo porovnat vliv rozličných tuhostí podpor v modelech na vnitřní síly 
(ohybové momenty) a na průhyb desky.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Rodinný dům, 3D a 2D modely, zatížení, návrh nosných konstrukcí, železobetonová 
deska, stěna a schodiště, výkresová dokumentace, tuhost podpor, průhyb, ohybové 
momenty, posudek  

ABSTRACT  

Master´s thesis is divided into two parts. In first part is author focusing on designing 
load-bearing structures that are made of reinforced concrete (floor slab, external wall, 
stairway). The assessments of those structures were made according to valid standard 
of ČSN EN 1992-1-1 and structural part of design documentation to those 
constructions were processed. In second, theoretical, part are different models 
of reinforced concrete slab in 3D (as part of whole construction) and in 2D created. The 
main task was to compare influence of different support´s stiffness in models 
on internal forces (bending moments) and on deflection of slab.  

KEYWORDS  

Family house, 3D and 2D models, load, structural designs, reinforced concrete slab, 
wall and stairway, drawings, stiffness of supports, deflection, bending moments, 
assessment  
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