
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

Studijní program  N3607 Stavební inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Studijní obor  3608T001 Pozemní stavby  

Pracoviště  Ústav betonových a zděných konstrukcí  

 

Student  Bc. Tomáš Janča  

Název  
Porovnání návrhových postupů podle ACI 318 a 

EN 1992  

Vedoucí práce  Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2017  

Datum odevzdání  12. 1. 2018  

V Brně dne 31. 3. 2017  

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. 
Vedoucí ústavu  

 prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA 
Děkan Fakulty stavební VUT  

 



 
 

 
 

Podklady: 

Stavební podklady – situace, půdorysy, řezy, geologie. 

Platné předpisy a normy (včetně změn a oprav): 

ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí 

ČSN EN 1991-1 až 7: Zatížení stavebních konstrukcí 

ČSN EN 1992-1-1: Navrhování betonových konstrukcí. Obecná pravidla a pravidla pro 

pozemní stavby 

ČSN 73 1201: Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb 

Literatura doporučená vedoucím diplomové práce.  

ACI 318M:Building Code for Structural Concrete (ACI 318M) and Commentary  

Proveďte porovnání metodiky posuzování ŽB konstrukcí dle standardů EC 2 a ACI 318. 

V rámci diplomové práce proveďte konstrukční návrh a statické posouzení vybraných prvků 

ŽB nosné konstrukce. Vybrané prvky budou posouzeny dle metodiky EC a ACI. 

Vypracujte výkres tvaru dimenzované části konstrukce a podrobné výkresy výztuže 

posuzovaných prvků. 

Ostatní úpravy provádějte podle pokynů vedoucího diplomové práce. 

Požadované výstupy: 

Textová část (obsahuje zprávu a ostatní náležitosti podle níže uvedených směrnic) 

Přílohy textové části: 

P1. Použité podklady 

P2. Výkresy tvaru a výztuže (v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 

P3. Statický výpočet (v rozsahu určeném vedoucím diplomové práce) 

Prohlášení o shodě listinné a elektronické formy VŠKP (1x).  

Popisný soubor závěrečné práce (1x). 

Diplomová práce bude odevzdána v listinné a elektronické formě podle směrnic a 1x 

na CD.  

VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část VŠKP zpracovaná podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (povinná součást VŠKP).  

2. Přílohy textové části VŠKP zpracované podle Směrnice rektora "Úprava, odevzdávání, 

zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací" a Směrnice děkana 

"Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací na 

FAST VUT" (nepovinná součást VŠKP v případě, že přílohy nejsou součástí textové části 

VŠKP, ale textovou část doplňují).  

 Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. 
Vedoucí diplomové práce  

 

 

 



 
 

 
 

 

Diplomová práce se zabývá porovnáním metodiky posuzování betonových konstrukcí 

dle aktuálně platné evropské normy ČSN EN 1992-1-1 a amerických standardů ACI 

318-14. Ke srovnání byly vybrány nosné konstrukční prvky administrativní budovy. 

Posuzována byla lokálně podepřená deska, sloupy a dvouramenné schodiště. 

 

Beton, železobeton, lokálně podepřená deska, sloup, schodiště, ČSN EN 1992-1-1, ACI 

318-14, mezní stav únosnosti 

 

This diploma thesis deals with the comparison of design method of concrete 

constructions according to currently valid European standard EN 1992 and American 

standards ACI 318. For comparison was selected parts of the office building. In this 

work was assessed locally supported slab, columns and staircase. 

 

 

 

Concrete, reinforced concrete, locally supported slab, column, staircase, ČSN EN 1992-

1-1, ACI 318-14, critical state carrying capacity 

  



 
 

 
 

Bc. Tomáš Janča Porovnání návrhových postupů podle ACI 318 a EN 1992. Brno, 2018. 

19 s., 225 s. příl. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 

Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.  



 
 

 
 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval(a) samostatně a že jsem uvedl(a) všechny 

použité informační zdroje.  

V Brně dne 12. 1. 2018  

   Bc. Tomáš Janča 
autor práce  



 
 

 
 

Rád bych tímto poděkoval mému vedoucímu práce Ing. Petru Šimůnkovi, za jeho 

trpělivost, ochotu a čas, který mi věnoval při zpracování této práce. A v neposlední 

řadě děkuji své rodině za jejich podporu při mém studiu. 

  



 
 

 
 

1 ÚVOD ................................................................................................................................... 9 

2 Popis konstrukce ............................................................................................................... 10 

2.1 Popis objektu ............................................................................................................... 10 

2.2 Použité materiály ........................................................................................................ 10 

3 Zatížení konstrukce ........................................................................................................... 11 

3.1 Zatížení stálá ............................................................................................................... 11 

3.2 Zatížení proměnná ...................................................................................................... 11 

4 Kombinace zatížení ........................................................................................................... 13 

5 Návrh konstrukce .............................................................................................................. 14 

5.1 Předpoklady návrhu .................................................................................................... 14 

5.2 Stropní konstrukce ...................................................................................................... 14 

5.3 Sloupy .......................................................................................................................... 14 

5.4 Schodiště ..................................................................................................................... 14 

6 Závěr .................................................................................................................................. 15 

7 Seznam použitých zdrojů ................................................................................................. 16 

8 Seznam použitých symbolů .............................................................................................. 17 

9 Seznam příloh .................................................................................................................... 20 



9 
 

1 ÚVOD 
 

 Předmětem této diplomové práce je návrh a posouzení vybraných nosných prvků 

železobetonové administrativní budovy podle evropské normy Eurocode 2 a podle 

amerických standardů ACI-318-14. Výstupem práce je nadimenzování a posouzení 

daných prvků budovy podle výše zmíněných návrhových postupů a jejich vzájemné 

porovnání. K posouzení byly vybrány prvky – křížem vyztužená lokálně podporovaná 

stropní deska nad prvním nadzemním podlažím, která byla posouzena na účinky ohybu 

a protlačení. Sloupy v druhém nadzemním podlaží a železobetonové schodiště spojující 

druhé a třetí nadzemní podlaží. Na základě těchto statických výpočtů byla zpracována 

výkresová dokumentace. Výsledné hodnoty obou výpočtů byly pak porovnány. 
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2 Popis konstrukce 

 

2.1 Popis objektu 
 

 Jedná se o čtyř-podlažní, nepodsklepenou administrativní budovu se dvěma 

komerčními provozy v prvním nadzemním podlaží. Ve zbylých patrech jsou převážně 

kancelářské prostory. Nejvyšší podlaží je ustoupeno oproti ostatním a je zde terasa 

s vegetační zahradou. Budova má obdélníkový půdorysný tvar. Nosným systémem je 

železobetonový skelet se ztužujícím jádrem tvořeným železobetonovými stěnami o 

tloušťce 250mm a po obvodě ztužujícím železobetonovým okenním průvlakem. Stropní 

konstrukce je navržena jako lokálně podepřená křížem armovaná deska tloušťky 

200mm a je podporována sloupy čtvercového průřezu 400x400mm. Objekt je založen 

na železobetonových základových patkách v kombinaci s pásy z prostého betonu. 

Sloupy jsou vetknuty do základových patek. Konstrukce spojující různé výškové úrovně 

je navrženo železobetonové dvouramenné schodiště. Nášlapnou vrstvou schodiště je 

keramická dlažba. Jako výplňové obvodové zdivo je použito keramických tvárnic se 

zateplením minerální vatou. Zastřešení čtvrtého nadzemního podlaží je tvořeno 

jednoplášťovou střechou s klasickým pořadím vrstev a třetího, jenž část střechy tvoří 

venkovní betonová dlažba a zbytek je tvořen vegetační plochu střechou. 

 

 

 

2.2 Použité materiály 
 

 Na vybrané prvky konstrukce je použit beton třídy C30/37 dle normy ČSN EN a 

betonářská žebříková výztuž B500B. Pro statický výpočet dle ACI byl vybrán 

ekvivalentní beton s označením C4000 a ocel označená jako Grade 75.  

 

2.2.1 Beton 
 

ČSN EN      ACI  

 fck = 30,0 MPa     f’c = 27,6 MPa 

 fcd = 20,0 MPa     f’cr = 35,8 MPa 

 fctm = 2,9 MPa     fr = 3,3 MPa 

 Ecm = 32,0 GPa     E = 27,8 GPa 

 εcu3 = 3,5 ‰      εcu = 3,0 ‰ 

 ρ = 2500 kg/m
3  

   ρ = 2483 kg/m
3 
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2.2.2 Ocel 
 

ČSN EN      ACI  

 fyk = 500,0 MPa     fy = 517,1 MPa 

 fyd = 434,8 MPa     E = 200,0 GPa 

 Es = 200,0 GPa     εyu = 10,0 ‰ 

 εuk = 50,0 ‰     εy = 2,6 ‰ 

 εyd = 2,2 ‰ 

 

3 Zatížení konstrukce 
 

ČSN EN 

 

 Zatížení je uvažováno v souladu s normou ČSN EN 1991-1. Dle normy dělíme 

zatížení působící na konstrukci do dvou skupin, a to na zatížení stálá a na zatížení 

proměnná. Proměnná zatížení se dále dělí na zatížení užitná a klimatická. 

 

3.1 Zatížení stálá 
 

 Jsou zde vlastní tíhy počítaných prvků a celková vlastní tíha prvků nosných i 

nenosných působících na danou konstrukci.    

 

3.2 Zatížení proměnná 
 

3.2.1 Užitná zatížení 
 

 Rozdílná zatížení působící na plochy vznikající v důsledku užíváním osobami. 

Plochy se člení do jednotlivých kategorií podle ČSN EN 1991-1 a hodnoty plošných 

zatížení při výpočtu dle ACI byly brány podle ASCE-American Socitety of Civil 

Enginners. 
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ČSN EN       

 Kategorie A        

 Obytné plochy-schodiště      3,0 kN/m
2 

 

 
Kategorie B 

 Kancelářské plochy       3,0 kN/m
2 

 

 Kategorie C1 

 Plochy, kde může docházet ke shromažďování lidí    3,0 kN/m
2 

 

 
Kategorie E1 

 Plochy, kde může dojít k hromadění zboží     7,5 kN/m
2 

 

 

 

 

ACI 

 Administrativní budovy 

 Kanceláře       50psf  ≈ 2,4kN/m
2 

 
Chodby       80psf  ≈ 3,9 kN/m

2
 

 Schodiště       100psf ≈ 4,8 kN/m
2 

 
Sklad (archiv)       125psf ≈ 6,0 kN/m

2 

 

3.2.2 Klimatická zatížení 
 

 Patří sem zatížení sněhem a větrem. Zatížení sněhem se dle normy ČSN EN 

1991-1-3 uvažuje jako proměnné statické zatížení. Hodnoty zatížení se určí podle 

zatřídění do sněhových oblastí. Pro určení zatížením větrem dle normy ČSN EN 1991-

1-4, je taktéž zapotřebí zatřídit objekt do větrných oblastí.  

Vyšetřovaný objekt je situován v lokalitě spadající do sněhové oblasti III a do větrné 

oblasti II. 

Pro výpočet vnitřních sil dle ACI byly převzaty hodnoty z ČSN EN. 
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4 Kombinace zatížení 
 

Dle ČSN EN 

 Kombinace zatížení ve výpočtu dle ČSN EN jsou uvažovány v souladu 

s normou ČSN 1990. Kombinace pro mezní stav únosnosti je vyjádřena jako méně 

příznivá kombinace ze dvou kombinačních rovnic (6.10a) a (6.10b). 

 

∑ γG Gk,j + γQ,1 ψ0,1 Qk,1+ ∑ γQ,i ψ0,i Qk,i    (6.10a) 

∑ ζj γG Gk,j + γQ,1 Qk,1 + ∑ γQ,i ψ0,i Qk,i   (6.10b)  

 

 A pro kavazistálou kombinaci 

∑ Gk,j + ∑ ψ2,i Qk,i       (6.16b) 

 

Dle ACI 

 Pro výpočet návrhových hodnot, byly použity následující kombinace 

 

U= 1,4D       (5.3.1a) 

U= 1.2D + 1.6L + 0.5(Lr or S or R)    (5.3.1b) 

U = 1.2D + 1.6(Lr or S or R) + (1.0L or 0.5W)  (5.3.1c) 

U = 1.2D + 1.0W + 1.0L + 0.5(Lr or S or R)  (5.3.1d) 

U = 1.2D + 1.0E + 1.0L + 0.2S    (5.3.1e) 

U = 0.9D + 1.0W      (5.3.1f) 

U = 0.9D + 1.0E       (5.3.1g) 

 

Kde: 

 

U… návrhové zatížení 

D… vliv stálého zatížení (dead load) 

E … Účinek horizontálních a vertikálních sil vyvolaných zemětřesením 

L … Vliv provozního zatížení (live load) 

Lr …Vliv střešního provozního zatížení 

R … Vliv provozního zatížení deštěm 

S … Vliv provozního zatížení sněhem 

U … Návrhové zatížení, na které je konstrukce dimenzována 

W … Vliv zatížením větrem 

 

  
 



 
 

14 
 

5 Návrh konstrukce 
 

5.1 Předpoklady návrhu 
 

 Objekt je zařazen do 4. kategorie s návrhovou životností 80 let dle ČSN EN 

1990. Třída vlivu prostředí pro posuzované prvky je XC1-suché nebo, stále mokré. 

Třída následků CC2.  

 

 

5.2 Stropní konstrukce 

 

 Křížem vyztužená lokálně podporovaná deska. Podporována sloupy, ztužujícím 

železobetonovým jádrem a po obvodě ztužena okenními průvlaky. Konstrukce budovy 

včetně stropních desek byla modelována výpočetním programem Scia Engineer 

využívající metodu konečných prvků. Výstupem z programu jsou minimální a 

maximální hodnoty vnitřních sil v jednotlivých bodech. Na základě rozhodujících 

hodnot byla navržena výztuž pro sloupové a mezisloupové pruhy při obou površích 

desky. Plocha výztuže je počítána na 1 běžný metr šířky desky. Na minimální nutnou 

plochu dle konstrukčních zásad byl navržen základní rastr ohybové výztuže. V místech 

větších momentů byla navržena přídavná výztuž. Dále byla navržena výztuž proti 

protlačení a to ve formě smykových lišt.  

 

5.3 Sloupy 
 

 Navrhovány byly sloupy 2. nadzemního podlaží. Sloupy mají čtvercový po 

výšce neměnný průřez. Pata sloupu je rámově spojená se stropní deskou v 1.NP a hlava 

sloupu je rámově spojena se stropní deskou 2.NP. Délka sloupu je 3,4m. Pro návrh 

vnitřních sloupů byl proveden výpočet u nejvíce tlačeného sloupu. A pro navržení 

krajních sloupů byly vybrány sloupy nejvíce ohybově namáhané. 

 

 

5.4 Schodiště  
 

 Řešené schodiště spojuje výškové úrovně 2.NP a 3.NP. Jedná se o dvouramenné 

monolitické železobetonové schodiště s mezipodestou. Z důvodu ochrany proti 

kročejovému zvuku byly navrženy prvky pro uložení schodiště, které zabraňují vzniku 

akustických mostů.  
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6 Závěr 
 

 Výsledkem práce bylo provedení návrhu a posouzení konstrukčních prvků 

administrativní budovy dle dvou návrhových postupů EC2 a ACI 318 a následného 

srovnání výsledků a metodik. Oba návrhy byly provedeny tak, aby daná konstrukce 

během předpokládané životnosti odolala všem zatížením a působícím vlivům při 

používání.  

 Ve statickém výpočtu je řešen návrh ohybové únosnosti stropní desky nad 1.NP. 

Dále v blízkosti sloupů a rohů stěn byl proveden posudek a případný návrh výztuže 

proti protlačení desky. Zvolená smyková výztuž jsou smykové trny u obou přístupů, tak 

aby bylo možné srovnání. Navržení smykové výztuže podle obou metodik bylo 

počítáno a pro porovnání byl navíc přiložen výpočet programem splňující normu ETA-

13/0136. V rámci návrhu desky byla spočítána výztuž na řetězové zřícení a stanoveny 

její konstrukční zásady a ověřena použitelnost desky. 

 Vyšetřované sloupy v 2.NP byly ty, které jsou nejvíce zatížené normálovou silou 

a ty které jsou nejvíce ohybově namáhány. Výztuž je navržena za pomocí interakčního 

diagramu. Vnitřní síly jsou získané z 3D modelu konstrukce a upravené s ohledem na 

imperfekce I. a II. řádu. Tento přístup je shodný jak pro evropskou, tak pro americkou 

normu. 

 Schodiště je železobetonové deskové. Nástupní a výstupní schodišťové rameno 

je v 3D modelu uvažováno kloubové uložení pomocí prvku Schöck Tronsole typ T. 

Mezipodesta je taktéž kloubově ucyhcena na schodišťovou stěnu ve čtyřech místech 

pomocí prvku Schöck Tronsole typ Z. 

 

 Oba návrhové postupy pracují na podobných principech výpočtu. Dá se říci, že 

jedna norma vychází z druhé a naopak. Avšak obě metodiky se odlišují již od vstupních 

hodnot, kde americké standarty norem počítají s charakteristickými hodnotami a až 

výsledná únosnost je redukována. Z výpočtů dle obou postupů je patrné, že navrhování 

podle amerických standardů je v mnoha ohledech snazší, z čehož však vyplývá přísnější 

návrh, včetně náročnějších konstrukčních zásad. 
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8 Seznam použitých symbolů 
 

 

Velká písmena latinské abecedy 
 

A  průřezová plocha 

Ac  průřezová plocha betonu 

As průřezová plocha betonářské výztuže 

As,min  minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

Asw průřezová plocha smykové výztuže 

D  vnitřní průměr zakřivení výztuže při jejím ohýbání (průměr trnu) 

E  účinek zatížení 

Ec,  tečnový modul pružnosti betonu 

Ec,eff  účinný modul pružnosti betonu 

Ecd  návrhová hodnota modulu pružnosti betonu 

Ecm  sečnový modul pružnosti betonu 

Es  návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 

EI  ohybová tuhost 

EQU  statická rovnováha 

F  zatížení 

Fd  návrhová hodnota zatížení 

Fk  charakteristická hodnota zatížení 

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

I  moment setrvačnosti průřezu 

L  délka 

M  ohybový moment 

MEd  návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu 

N  normálová síla 

NEd návrhová hodnota působící normálové síly  
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Qk  charakteristická hodnota proměnného zatížení 

R  únosnost; odolnost 

SLS  mezní stavy použitelnosti  

ULS  mezní stavy únosnosti  

V  posouvající síla 

VEd  návrhová hodnota posouvající síly 

 

Malá písmena latinské abecedy 

 

a  vzdálenost 

b  celková šířka průřezu 

d  průměr; hloubka 

d  účinná výška průřezu 

dg  největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

e  výstřednost; excentricita 

fc  pevnost betonu v tlaku 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck  charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

fcm  průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctk  charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 

fctm  průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

ftk  charakteristická pevnost v tahu betonářské výztuže 

fy  mez kluzu betonářské výztuže 

fyd  návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

fyk  charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

fywd  návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 

h  výška 

h  celková výška průřezu 

i  poloměr setrvačnosti 

k  součinitel 

l (nebo L) délka; rozpětí 

r poloměr 

1/r  křivost ohybové čáry v určitém průřezu 

t  tloušťka 

u  obvod betonového průřezu o ploše Ac 

x  vzdálenost neutrální osy od nejvíce tlačeného okraje 

z  rameno vnitřních sil 

 

 

Malá písmena řecké abecedy 
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 úhel; poměr 

 úhel; poměr; součinitel 

 dílčí součinitel 

C dílčí součinitel betonu 

F  dílčí součinitel zatížení F 

G  dílčí součinitel stálého zatížení G 

M  dílčí součinitel vlastnosti materiálu, zahrnující nejistoty vlastností materiálu, 

 geometrických odchylek a použitého výpočetního modelu 

Q dílčí součinitel proměnného zatížení Q 

S  dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli 

 redukční součinitel; rozdělovací součinitel 

c  poměrné stlačení betonu 

cu  mezní poměrné stlačení betonu 

u  poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli při maximálním zatížení 

uk  charakteristické poměrné přetvoření betonářské oceli při maximálním zatížení 

 štíhlostní poměr 

 Poissonův součinitel 

 objemová hmotnost vysušeného betonu v kg/m3
 

l stupeň vyztužení podélnou výztuží 

w  stupeň vyztužení smykovou výztuží 

c  tlakové napětí v betonu 

 součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 

0  pro kombinační hodnoty 

1  pro časté hodnoty 

2  pro kvazistálé hodnoty 
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9 Seznam příloh 
 

P1) Použité podklay 

P2) Výkresová dokumentace 

P3) Statický výpočet dle EN 1992 

P4) Statický výpočet dle ACI 318 

P5) Porovnání norem 


