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Anotace: 

Počet stran: 74 

Cílem této práce je vytvořit přehledný postup navrhování stožárů pro rozvod velmi 

vysokého napětí. Podle tohoto postupu je následně posouzen vybraný stožár. Kromě 

běžných zatěžovacích stavů je posouzeno i namáhání při napínání vodičů, při montáži  

a údržbě a možnost přetržení lan. Také byly posouzeny vodiče samotné. Po posouzení je 

provedena parametrická studie, která má za úkol zjistit, zda je pro tuto konstrukci výhodné 

použití oceli vyšší pevnosti. Pro porovnání byly použity třídy pevnosti S235J0, S355J2, 

S450J0 a S460M. Posouzení proběhlo z hlediska spotřeby oceli i z hlediska ceny. Studie 

zahrnuje posouzení při maximálním využití prvků i při využití prvků na 80%.  

Klíčová slova: ocelové příhradové stožáry, soustava velmi vysokého napětí, vodiče, 

parametrická studie 

 

 
Annotation: 

Number of pages: 74 

The aim of this thesis is to create a clear procedure for designing very high voltage system 

towers. Selected steel lattice tower is assessed in accordance with this procedure.  

In addition to the normal load, the stress during the tensioning of cables, stress during 

installation and maintenance and possibility of cable collapse is assessed. Also tension  

of cables is assessed. Parametric study is conducted after the assessment in order  

to determine suitability of using above-strength steel for this construction. For comparison 

were used steel grades S235J0, S355J2, S450J0 and S460. Parametric study carried out 

was based on price and steel consumption point of view. The study includes an assessment 

of the maximum utilization of elements and 80% utilization of elements.  
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Seznam použitých symbolů: 

A  plocha průřezu [m2]    

Anet  plocha průřezu oslabeného otvory [m2]  

Ant  oslabená plocha při působení tahu [m2]  

Anv  oslabená plocha při působení smyku [m2]  

As  plocha jádra šroubu [mm2]  

Ax  plocha kolmá na směr větru [m2]  

B
2  součinitel odezvy pozadí [-] 

BI  součinitel druhu námrazy [-] 

b  šířka prvku [m]  

bi  šířka panelu zatíženého větrem [m] 

CmLT  interakční součinitel [-] 

Cmy  interakční součinitel [-] 

Cmz  interakční součinitel [-] 

Cx  součinitel aerodynamického odporu [-] 

c  parametr křivky [m] 

c0  součinitel orografie [-] 

cdir  součinitel směru [-] 

Dv  ekvivalentní válcový průměr omrzlého vodiče [m] 

Dz  ekvivalentní válcový průměr omrzlého zemnícího lana [m] 

d  průměr vodiče [m] 

d0  průměr otvoru pro šroub [m] 

Dv  ekvivalentní válcový průměr omrzlého vodiče [m] 

Dz  ekvivalentní válcový průměr omrzlého zemnícího lana [m] 

e1  vzdálenost středu otvoru od kraje úhelníku měřená ve směru působení síly 

[m] 

e2 vzdálenost středu otvoru od kraje úhelníku měřená kolmo na směr působení 

síly [m] 

Fb,Rd  únosnost v otlačení [kN] 

Fv,Rd  únosnost spojovacích prostředků ve střihu [kN] 

fu  mez pevnosti oceli [MPa] 

fub  pevnost šroubu [MPa] 

fy  mez kluzu konstrukční oceli [MPa] 
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Gq  poryvový součinitel [-] 

Gx  součinitel konstrukce [-] 

gd  návrhové stálé zatížení [N/m] 

gk  charakteristické stálé zatížení [N/m] 

h  výška [m] 

I3  jmenovité zatížení námrazou [N/m] 

Id  návrhové zatížení námrazou [N/m] 

Ik  charakteristické zatížení námrazou [N/m] 

IT  extrémní zatížení námrazou [N/m] 

IR  referenční zatížení námrazou [N/m] 

Iv(h)  intenzita turbulence [-] 

i  poloměr setrvačnosti [m] 

Kh  součinitel výšky [-] 

kp  součinitel maximální hodnoty [-] 

kr  součinitel terénu [-] 

kw  součinitel koncové deplanace [-] 

ky  součinitel vzpěrné délky [-] 

kyy  součinitel interakce [-] 

kyz  součinitel interakce [-] 

kzy  součinitel interakce [-] 

kzz  součinitel interakce [-] 

L(h)  měřítko délky turbulence [m] 

Li  rozpětí pole [m] 

Lm  průměrné rozpětí pole [m] 

Lwi  vážené rozpětí pole [m] 

M  ohybový moment [kNm] 

Mc,Rd  únosnost průřezu za ohybu [kNm] 

Mcr  kritický moment [kNm] 

Nb,Rd  návrhová únosnost plného průřezu ve vzpěrném tlaku [kN] 

NRd  návrhová únosnost plného průřezu [kN] 

Nu,Rd  návrhová únosnost průřezu oslabeného otvory [kN] 

N
+  tahová síla [kN] 

N
-  tlaková síla [kN] 

n  počet příložek [-] 
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nb  počet šroubů [-] 

ns  počet střižných rovin [-] 

p  parametr pro doplnění tížné řetězovky tak, aby měla závěsné body ve stejné 

výšce [-] 

p1  vzdálenost mezi středy otvorů měřená ve směru působení síly [m] 

QI  síla na závěsný bod vyvolaná námrazou [kN] 

QWx  výsledná síla větru na závěsný bod[kN] 

qh  dynamický tlak větru [Pa] 

qh(h)  střední tlak větru [Pa] 

qp(h)  maximální tlak větru [Pa] 

R
2  součinitel rezonanční části odezvy [-] 

t  tloušťka stěny profilu [m] 

umax  maximální výchylka [m] 

ulim  maximální přípustná výchylka [m] 

V  smyková síla [kN] 

Vb,0  základní rychlost větru [m/s] 

Vc,Rd  únosnost průřezu ve smyku [kN] 

Veff2,Rd  návrhová únosnost ve vytržení skupiny šroubů [kN] 

Vh(h)  střední rychlost větru [m/s] 

VIH  rychlost větru s vysokou pravděpodobností [m/s] 

VIL  rychlost větru s nízkou pravděpodobností [m/s] 

Wel  elastický průřezový modul [m3] 

z0  parametr drsnosti terénu [-] 

α  součinitel imperfekce [-] 

αv  součinitel [-] 

γI  dílčí součinitel zatížení námrazou [-] 

γM0  dílčí součinitel spolehlivosti průřezu [-] 

γM1  dílčí součinitel spolehlivosti průřezu [-] 

γM2  dílčí součinitel spolehlivosti [-] 

ε  poměrné přetvoření [-] 

κwt  bezrozměrný parametr kroucení [-] 

λ  štíhlost [-] ̅  poměrná štíhlost [-] ̅
eff  účinná poměrná štíhlost [-] 
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̅
LT  poměrná štíhlost při klopení [-] 

μcr  bezrozměrný kritický moment [-] 

θ  úhel změny trasy [rad] 

ρ  hustota vzduchu [kg/m3] 

ρI  hustota námrazy [kg/m3] 

σdov  dovolené namáhání vodiče [MPa] 

σH  horizontální namáhání vodiče [MPa] 

σmax  maximální mechanické napětí vodiče [MPa] 

ϕ  úhel, který svírá směr větru s podélnou osou konzoly [rad] 

ϕi  hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti/klopení [-] 

χ  součinitel plnosti [-] 

χi  součinitel vzpěrnosti/klopení [-] 

ψ  kombinační součinitel [-] 
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1. ÚVOD 

Stožáry elektrického vedení jsou nezbytnou konstrukcí pro rozvod elektrické energie. 

Jejich návrh a posouzení se mírně liší od běžných konstrukcí. Tato práce byla zaměřena  

na vysvětlení a objasnění těchto odlišností. Také se okrajově dotýká problematiky vodičů a 

jejich posuzování. 

Další součástí je parametrická studie zkoumající vliv pevnosti oceli na návrh konstrukce. 

Bylo sledováno především hledisko hmotnosti spotřebované oceli a cenové hledisko.  

Do porovnání byl zahrnut i vliv spojů, částečně také vliv prostředí, ve kterém je konstrukce 

umístěna. Cílem je ověření výhodnosti použití úhelníků z oceli třídy S450J0 a S460M. 

1.1  Charakteristika stožárových konstrukcí 

Stožáry elektrického vedení jsou vysoké štíhlé konstrukce vyrobené ze dřeva, betonu nebo 

oceli. Dřevěné a betonové stožáry jsou používány spíše pro vedení nižších napětí,  

pro stožáry vysokého a velmi vysokého napětí je obvyklým materiálem ocel. Výhodou 

stožárů elektrického vedení z oceli je možnost vysokého stupně prefabrikace a odolnost 

prvků při dopravě a montáži. Ocelové stožáry jsou většinou příhradové.  

Stožáry elektrického vedení jsou sdružené stožáry. To znamená, že nestojí samostatně, ale 

jednotlivé stožáry jsou propojeny pomocí vodičů. 

Největší vliv na návrh stožáru má klimatické zatížení – větrem, námrazou a teplotou. Kvůli 

štíhlosti se u stožárů výrazněji projevují dynamické účinky. Návrh vodičů, případně 

kotevních lan, je problematikou ohebných vláken. 

1.2  Rozdělení stožárových konstrukcí 

Podle statického systému se stožáry rozdělují na vetknuté jednodříkové stožáry, portálové 

stožáry, kde jsou dva dříky spojeny příčným rámem, a kotvené stožáry. 

VETKNUTÉ JEDNODŘÍKOVÉ STOŽÁRY 

Tyto stožáry může tvořit prut celistvého průřezu nebo konstrukce z prutových nebo 

stěnových prvků.  Dříky se obvykle směrem k základu rozšiřují. Jakýkoliv typ z výše 

zmíněných má nosné prvky vetknuty do základu. 
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PORTÁLOVÉ STOŽÁRY 

Portálové stožáry jsou tvořeny nejčastěji dvěma dříky vetknutými do základu, které jsou 

spojeny s příčníkem kloubově nebo tuze. 

KOTVENÉ STOŽÁRY 

Stožár je opět tvořen dříkem, který ovšem tentokrát není vetknut do základu, ale je kotven 

pomocí kotevních lan. Kotevní lana jsou k dříku upevněna v jedné nebo více úrovních  

a kotví se minimálně do tří směrů, častější je však kotvení do čtyř směrů, které je tužší. 

Kotvené stožáry se vyznačují úsporou materiálu, jsou však náročnější na provedení  

a zabírají více půdy, proto se hodí především do míst s nevyužitelnou půdou. 

Podkapitoly 1.1 a 1.2 byly zpracovány jako rešerše z [1] a [2]. 

 

 

2. POŽADAVKY NA VENKOVNÍ ELEKTRICKÉ VEDENÍ 

Konstrukce pro venkovní vedení elektrické energie se skládá z podpěrných bodů (stožárů) 

a z vodičů mezi nimi. Stejně jako u ostatních stavebních konstrukcí by měl být jejich návrh 

ekonomický a tyto konstrukce by měli po dobu své životnosti sloužit bez poruch účelu, pro 

který byly navrženy. Životnost je u ocelových konstrukcí nejvíce ovlivněna změnou 

průřezu vlivem koroze a únavovým poškozením. Dále by mělo být zabráněno řetězovému 

šíření havárie, tedy porucha jedné části nesmí poškodit celek. Toho je dosaženo tím, že 

mezi nosné stožáry se v určitých vzdálenostech vkládají výztužné stožáry. Výztužné 

stožáry jsou v trase přibližně každých 3 – 5 km, nosné stožáry jsou ve vzdálenostech  

300 – 500 metrů pro stožáry velmi vysokého napětí.     [1] 

2.1  Požadavky na podpěrné body 

Venkovní vedení se obvykle využívají 30 - 80 let, z toho vychází návrhová životnost 

venkovních vedení, která je obecně stanovena na 50 let. 

Rozlišujeme tři úrovně spolehlivosti venkovních vedení podle doby návratu klimatických 

zatížení (50, 150 a 500 let). Podpěrné body venkovních vedení spadají podle  

ČSN EN 1990 do třídy spolehlivosti 1, kam lze obecně řadit celé vedení. Toto zatřízení 

koresponduje s dobou využití venkovního vedení. 
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Pokud je navrhována dočasná konstrukce lze doby návratu klimatických zatížení snížit až 

na 2 roky. 

2.2  Požadavky na vodiče 

Pro vodiče je nejdůležitějším kritériem zachování nejmenších přípustných elektrických 

vzdáleností jak mezi vodiči, tak vodičů od země, případně překážek. Neméně důležité je 

ověření maximálního namáhání vodiče, aby nedošlo k jeho přetržení. 

Ke změně elektrických vzdáleností může dojít vlivem nadměrných deformací podpěrných 

bodů, případně jejich posuny. 

 

 

3. ZATÍŽENÍ 

U stožárů elektrického vedení lze zatížení třídit stejně jako u ostatních konstrukcí. Zatížení 

lze třídit podle proměnlivosti v čase či podle odezvy konstrukce.  

Podle proměnlivosti v čase se rozlišují zatížení stálá, proměnná a nahodilá. Mezi stálá 

zatížení se je řazena vlastní tíha podpěrných bodů, vodičů a dalšího vybavení.  

Mezi proměnná zatížení patří zatížení větrem, námrazou a teplotou případně jejich 

kombinace. Mimořádná zatížení mohou pak způsobit laviny, zemětřesení apod. 

Pokud je zatížení třízeno podle odezvy konstrukce, může být statické či dynamické.  

Pro zohlednění dynamických účinků na stožáry elektrického vedení je obvykle použit 

ekvivalentní statický účinek zatížení. 

Popis jednotlivých zatížení a postup jejich výpočtu vychází z [4] a [5]. 

3.1  Stálá zatížení 

Stálá zatížení jsou značena písmenem G. Jejich charakteristická hodnota je obvykle dána 

jednou hodnotou. Návrhová hodnota je získána vynásobením charakteristické hodnoty 

dílčím součinitelem γG. 
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3.2  Proměnná zatížení 

3.2.1 Zatížení větrem 

Stožáry jsou vysoké konstrukce s malou hmotností, u kterých zatížení větrem vyvolává 

v konstrukci velké účinky a je tedy podstatné pro návrh. Vítr působí na konstrukci svou 

statickou a dynamickou složkou. Statická složka je tlak větru na konstrukci, dynamická 

složka větru způsobuje opakované namáhání a může vyvolat až únavové poruchy. 

Dynamická zatížení jsou nahrazena kvazistatickými, účinky jsou zohledněny pomocí 

součinitelů, při jejichž použití je dosaženo přibližně stejných výsledků, jakých by bylo 

dosaženo dynamickou analýzou. Proudění větru probíhá převážně v horizontální rovině, 

proto se při výpočtu obvykle uvažuje pouze s vodorovnou složkou zatížení větrem. Větrem 

jsou zatíženy podpěrné body i vodiče. Zatížení vodičů vyvolává tahy v závěsných bodech.  

[1] 

Postup výpočtu: 

Tento výpočet je použitelný do výšky 60 m nad zemí. Výpočet vychází z normy  

[6]. 

 

Základní rychlost větru Vb,0 

Základní rychlost větru je definována jako desetiminutová střední rychlost větru, nezávislá 

na směru větru a ročním období ve výšce 10 metrů nad zemí v otevřené krajině. 

Pravděpodobnost překročení základní rychlostí větru je 0,02, což odpovídá době návratu 

50 let. Hodnoty základní rychlosti větru jsou dány v mapě větrných oblastí na území České 

republiky. 

Střední rychlost větru Vh(h) 

Střední rychlost větru závisí na výšce nad zemí, základní rychlosti větru, součiniteli směru 

větru, parametru drsnosti terénu a součiniteli orografie. Výška nad zemí je brána podle 

složky vedení, na kterou vítr působí, minimální doporučená hodnota je 10m. Doporučená 

hodnota součinitele směru cdir je rovna 1. Parametr drsnosti terénu z0 a součinitel orografie 

c0 vychází z charakteru terénu, ve kterém se elektrické vedení nachází. 
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Tabulka 3.1 – Hodnoty parametru drsnosti terénu z0 a součinitele terénu kr podle kategorie 
terénu 

KATEGORIE TERÉNU z0 (m) kr 

0 moře nebo pobřežní oblasti vystavené otevřenému moři 0,003 0,155 

I 
jezera nebo ploché a vodorovné oblasti se zanedbatelnou vegetací  
a bez překážek 

0,01 0,160 

II 
oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a s izolovanými překážkami, 
jejichž vzdálenost je větší než dvacetinásobek jejich výšky 

0,05 0,189 

III 
oblasti rovnoměrně pokryté vegetací nebo budovami a izolovanými 
překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně dvacetinásobek jejich 
výšky (vesnice, předměstský terén, souvislý les) 

0,3 0,214 

IV 
oblasti, ve kterých je nejméně 15% povrchu pokryto pozemními 
stavbami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m 

1 0,233 

 

Součinitel terénu je vypočten pomocí vztahu (3.1): 

= 0,189. ( /0,05) ,    (3.1) 

Pokud je sklon terénu na návětrné straně menší než 5%, lze jej považovat za malý a vliv 

topografie může být zanedbán. Hodnota součinitele orografie c0 je pak rovna jedné. Jestliže 

je nutné zohlednit vliv topografie, je hodnota součinitele orografie vypočítána podle NNA. 

Výsledná hodnota střední rychlosti větru Vh(h) je určena ze vztahu (3.2): 

 (ℎ) = , . . . .       (3.2) 

Pro konstrukce vedení o jmenovitém napětí 1-45 kV a výšce menší než 20 m, lze použít  

ve výpočtu konstantní hodnotu střední rychlosti větru vypočtenou pro výšku 10 m. 

Střední tlak větru qh(h) 

Hodnota středního tlaku větru závisí na střední rychlosti větru a hustotě vzduchu. Hustota 

vzduchu se mění podle barometrického tlaku, nadmořské výšky a teploty v dané lokalitě.  

(ℎ) = . . (ℎ)    (3.3) 

Pro teplotu 15°C a atmosférický tlak 1013 hPa je hustota vzduchu rovna 1,225 kg/m3, tato 

hodnota se bere jako konzervativní pro výpočet středního tlaku větru. Pro jiné podmínky je 

možné hustotu vzduchu vypočíst nebo odečíst z tabulky 3.2, hodnoty hustoty vzduchu jsou 

v kg/m3. 
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Tabulka 3.2 – Poměrná hodnota hustoty vzduchu jako funkce nadmořské výšky a teploty 
Teplota T´ Nadmořská výška H 

°C 0 m 600 m 1200 m 1800 m 

-30 1,18 1,1 1,02 0,95 

-20 1,13 1,05 0,97 0,91 

-5 1,08 1,00 0,93 0,87 

5 1,04 0,96 0,90 0,84 

15 1,00 0,93 0,86 0,80 

30 0,96 0,89 0,83 0,77 

 

Intenzita turbulence Iv (h) 

Intenzita turbulence je určena jako podíl směrodatné odchylky turbulence a střední 

rychlosti větru. Lze ji vypočíst ze vztahu: 

(ℎ) = 1. ln ℎ   
Maximální tlak větru qp (h) 

Výpočet předešlých veličin je prováděn za účelem získání hodnoty tlaku větru  

na jednotlivé složky vedení s uvážením vlivu turbulence. 

 (ℎ) = 1 + 7. (ℎ) . (ℎ)  (3.5) 

Výsledná síla větru pro určitou složku vedení je závislá na vypočteném tlaku větru, 

průmětu plochy složky vedení do roviny kolmé na směr větru Ax a součinitelích, které jsou 

závislé na typu a tvaru uvažované složky vedení. 

 =  (ℎ). . .   (3.6) 

Ve vztahu (3.6) Gx označuje součinitel konstrukce, Cx je součinitel aerodynamického 

odporu. Získaná hodnota platí pro dobu návratu 50 let. Pro jinou dobu návratu by bylo 

nutné použít přepočet podle přílohy B literatury [4]. 

SÍLA VĚTRU NA VODIČE 

Působení větru na vodiče vyvolává zvýšení tahů ve vodičích a napětí v závěsech.  

Při výpočtu se uvažuje působení na jednotlivé vodiče, přičemž se zanedbává závětrná 

poloha některých vodičů. Výsledné působení je pak součtem sil na jednotlivé vodiče.  

(3.4) 
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Na podpěrný bod působí síly od vodičů z obou sousedních polí. Rozlišuje se působení 

větru ve směru a kolmo na konzolu podpěrného bodu. Působící síla je určena pomocí 

vztahů (3.7) a (3.8). 

Působení větru ve směru konzoly:  (3.7) 

_ =  (ℎ). . . . 2 . + 2 . 2 + 2 . 2 . 2  

Působení větru kolmo na konzolu  (3.8) 

_ =  (ℎ). . . . 2 . + 2 . 2 2 . 2 . 2  

Význam jednotlivých symbolů je následující. Průměr vodiče je značen písmenem d, 

symbol Li označuje rozpětí pole, ϕ je úhel, který svírá směr větru s podélnou osou konzoly, 

θ1 a θ2 značí úhel změny trasy. Pro lepší srozumitelnost jsou úhly vyznačeny  

na následujícím obrázku. 

 
Obr. 3.1 – Síla větru na vodiče 

 

V normě [5] je maximální tlak větru qp(h) nahrazen dynamickým tlakem větru qh a vzorec 

navíc obsahuje poryvový součinitel Gq. Pro vodič v přímé trase má pak vzorec pro výpočet 

síly působící na podpěrný bod tvar:  

= . . . . . +2 .  

Pokud je úsek v přímé nebo působí-li vítr rovnoběžně s osou úhlu lomu trasy, výše napsané 

vzorce se značně zjednoduší. Při výpočtu se předpokládá stejný průměr vodiče v přilehlých 

polích, jinak je potřeba vztahy (3.7) a (3.8) upravit. Výška h nad zemí může být určena 

devíti způsoby, kdy způsob číslo 1 je nejméně konzervativní až po nejkonzervativnější 

způsob číslo 9. 

(3.9) 
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Tabulka 3.3 – Možné způsoby určení výšky h 

Referenční 
výška vodiče  
h nad zemí 

Individuální výška hi 
Střední vážená výška 

hw 

Střední aritmetická 
výška ha 

Umístěná: ℎ = ℎ  ℎ = ℎ = ∑ ℎ∑  ℎ = ℎ = ∑ ℎ∑  

V těžišti 1 2 3 

V závěsném 
bodu vodiče  
na izolátorovém 
závěsu 

4 5 6 

V závěsném 
bodu izolátoru 
na podpěrném 
bodu 

7 8 9 

 
 

Součinitel konstrukce Gc  

= 1 + 2. . (ℎ). √ +1 + 7. (ℎ)  

Doporučená hodnota součinitele maximální hodnoty kp je 3. Symbol B2 označuje součinitel 

odezvy pozadí, který se určí podle vztahu (3.11) a R
2 je součinitelem rezonanční části 

odezvy, doporučená hodnota je nula, protože rezonanci lze pro vodič vedení zanedbat.  

= 11 + 32 . (ℎ) 

Pro výpočet součinitele odezvy pozadí je nutné určit průměrné rozpětí pole Lm a měřítko 

délky turbulence L(h).  

= +2  

 (ℎ) = 300. ( ) , , . ( )  (3.13) 

Pro různá rozpětí mezi 100 – 800 m a různé kategorie terénu a různé referenční výšky jsou 

hodnoty součinitele Gc tabelovány. Pokud má trasa rozpětí méně než 100 m, použijí se 

hodnoty vypočtené pro rozpětí 100 m. 

(3.10) 

(3.11) 

(3.12) 
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Součinitel aerodynamického odporu Cc 

Tento součinitel zohledňuje změnu základního tlaku vlivem obtékání větru přes překážku. 

Závisí na mnoha faktorech od tvaru prvku a uspořádání celku, přes polohu vzhledem 

k působení větru až k typu povrchu. Součinitel aerodynamického odporu lze stanovit třemi 

různými metodami. Pro běžné vodiče a rychlosti větru se podle metody 1 součinitel Cc 

rovná 1. Jinak je možno součinitel aerodynamického odporu určit ze zkoušek ve větrném 

tunelu nebo vypočítat podle normy. Podle národních normativních aspektů závisí hodnota 

tohoto součinitele na průměru vodičů. 

Tabulka 3.4 – Hodnoty součinitele aerodynamického odporu 

Průměr vodiče Hodnota součinitele Cc 

d < 12,5 mm 1,2 

12,5 mm ≤ d < 16 mm 1,1 

d ≥ 16 mm 1,0 

 

Vítr namáhá i samotné vodiče. Musí být ověřeno, že nedojde k jejich přetržení kvůli 

překročení maximálního napětí. Ověření se provádí pomocí stavové rovnice, kdy se 

ověřuje napětí ve vodiči při různých teplotách, námraze a větru. 

SÍLA VĚTRU NA IZOLÁTOROVÉ ZÁVĚSY 

Pro návrh podpěrných bodů může být působení větru na izolátorové závěsy a jím vyvolané 

napětí zanedbáno, pokud není v NNA uvedeno jinak. 

SÍLA VĚTRU NA PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY 

Na příhradové stožáry působí nejen tlak větru působící na samotnou příhradovou 

konstrukci, ale i síly, které vznikají působením větru na vodiče a izolátorové závěsy. Pro 

výpočet sil větru na stožár jsou stanoveny dvě metody. V Metodě 1 je stožár rozdělen na 

několik polí, pro které se stanovuje zatížení větrem. Působiště síly od větru je v těžišti 

každého pole. Ve výpočtu se uvažuje pouze se složkou síly působící ve směru působení 

větru QWt, složka kolmá ke směru působení větru se zanedbává.  

 = (ℎ). . (1 + 0,2. 2 ). ( . . + . . ) (3.14) 

Součinitel konstrukce Gt  je konzervativně roven jedné, pokud je možný přesnější výpočet, 

stanoví se hodnota součinitele Gt  pomocí vzorce (3.15).  
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= 1 + 6. (ℎ). √1 + 7. (ℎ)                                                (3.15)      
 

= 11 + 32 × (ℎ) 

Symbol Ht značí celkovou výšku stožáru a L(h) měřítko délky turbulence. Součinitel 

aerodynamického odporu Cti se vztahuje ke stěně uvažovaného pole příhradového stožáru. 

Je závislý na součiniteli plnosti χ a určí se ze vztahu:  

 = 3,96. (1 1,5. + ) (3.17) 

= . 2ℎ. ( + ) 

Výška panelu je označena symbolem h a šířka v níže položené rovině b1, ve výše položené 

rovině pak b2. 

Výpočet síly na příhradovou konzolu je obdobný. Síla se stanoví pomocí vzorce (3.19). 

 = (ℎ). . . ( + 0,4. ) (3.19) 

Význam jednotlivých symbolů je shodný jako u vzorce (3.14) stejně jako jejich výpočet. 

Index c značí, že se jedná o konzolu.  

V Metodě 2 se uvažuje působení větru na každý prvek, jehož osa je kolmá ke směru větru. 

Tato metoda je vhodná pro nesymetrické stožáry a pro konzoly stožárů. Síla na prvek se 

určí z výrazu: 

 = (ℎ). . . .  (3.20) 

Doporučená hodnota součinitele konstrukce Gm je 1, není-li požadována tato konzervativní 

hodnota, lze hodnotu součinitele konstrukce určit podle výrazu (3.14). Hodnoty takto 

získaného součinitele jsou nižší než 0,9. Symbol Cm je součinitel pro prvek stožáru,  

pro úhelníky se doporučuje použít hodnotu Cm=1,6. 

  

(3.16) 

(3.18) 
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3.2.2 Zatížení námrazou 

Námraza jsou tuhé horizontální srážky, které vznikají především na začátku a konci zimy, 

při prudkém kolísání teplot. Ke vzniku námrazy dochází především v místech s vyšší 

vlhkostí. Zde dojde ke styku dešťových kapek nebo mlhy s konstrukcí, která má výrazně 

nižší teplotu. V závislosti na vzniku se rozlišují dva druhy námrazy. Prvním druhem je 

srážková námraza, která vzniká při teplotách blízkých bodu mrazu. Projevuje se jako 

mokrý sníh nebo ledovka. Ledovka vydrží na konstrukci i několik týdnů a její vrstva je  

na všech prvcích stejná. Druhou formou námrazy je jinovatka, která se vyskytuje v lehké 

nebo těžké formě a často se vyskytují obě formy najednou. Vznik jinovatky je podmíněn 

mrazivým mlhavým počasím. Pro stanovení zatížení námrazou se na území České 

republiky uvažuje pouze s jinovatkou o hustotě ρI = 500 kg/m3. [1] 

Pokud vedení prochází oblastmi s různými klimatickými podmínkami (např. stoupání 

vedení do vyšších nadmořských výšek) je nutné rozdělit vedení na jednotlivé úseky. Níže 

uvedená pravidla jsou definována pro výpočet zatížení vodičů. Zatížení ostatních prvků je 

odvozeno ze zatížení vodičů. Pro zemnící lana je možné použít stejnou tloušťku námrazy 

mokrým sněhem jako pro vodiče.  

Velikost zatížení námrazou je odvozena od referenčního zatížení námrazou, jehož velikost 

vypočteme podle tabulky 3.5, v téže tabulce jsou uvedeny hodnoty zatížení námrazou  

pro izolátorové závěsy. Námrazovou oblast odečteme z mapy námrazových oblastí, 

obrázek 3.2. 

Tab. 3.5 – Velikost referenčního zatížení a hodnoty zatížení na izolátorové závěsy 

Námrazová oblast 
Referenční zatížení námrazou [N/m] Zatížení izolátorových 

závěsů [N/m] d ≤ 30 mm d > 30 mm 

N0 1,298 + 0,1562d 5,267 + 0,0239d 35 

N1 3,873 + 0,2698d 10,566 + 0,0467d 70 

N2 10,566 + 0,4457d 21,423 + 0,0838d 140 

N3 18,305 + 0,5866d 33,032 + 0,0957d 210 

N5 35,376 + 0,8155d 55,569 + 0,1424d 350 

N8 63,077 + 1,0890d 90,254 + 0,1831d 350 

N12 102,063 + 1,3852d 143,619 350 

N18 162,924 + 1,7501d 215,427 350 

NK Stanoví se individuálně 
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Obr. 3.2 Mapa námrazových oblastí [5] 

Po vypočtení hodnot referenčního zatížení se stanoví charakteristické zatížení námrazou Ik. 

     = .      (3.21) 

Součinitel výšky Kh závisí na námrazové oblasti, ve které se konstrukce nachází.  

Pro námrazové oblasti N0 – N3 se Kh stanoví podle (3.22), pro ostatní oblasti pak podle 

vzorce (3.23).  

= ( ℎ10) ,  

= ( ℎ10) ,  

 

Návrhová hodnota zatížení námrazou: 

     =  .      (3.24) 

ZATÍŽENÍ VODIČŮ 

Námraza se vytváří především na kruhových prvcích malého průměru, což jsou právě 

vodiče a případně kotvící lana. Čím menší průměr má vodič, tím hůř na něj námraza 

(3.22) 

(3.23) 
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působí, protože celkové zatížení vzhledem k únosnosti prvku nejvíce vzroste. Zatížení 

námrazou vyvolává přídavné napětí v podpěrných bodech. Na podpěrný bod působí vždy 

polovina rozpětí sousedního pole. 

 = . ( + ) (3.25) 

Zatížení námrazou v N/m je označeno symbolem Id. Symboly LW1 a LW2 jsou pak označeny 

váhové délky z obou přilehlých polí. Tato délka se stanoví jako vodorovná vzdálenost 

nejnižšího bodu řetězovky a závěsu vodiče. Pouze pokud by mezi podpěrnými body bylo 

velké převýšení, uvažovaly by se váhové délky jako šikmá vzdálenost nejnižšího bodu 

řetězovky a závěsu vodiče. 

PADAJÍCÍ NÁMRAZA 

Padající námraza je dynamické zatížení, které je velmi obtížně stanovitelné. Zejména 

v oblastech se silným výskytem námrazy je mnohdy lepší provést opatření, která zmírňují 

účinky padající námrazy. Mezi tato opatření jsou řazeny rozrážeče námrazy, přístřešky 

chránící lidi a zařízení nebo zařízení, které urychluje či zpomaluje odpadávání. [1] 

3.2.3 Zatížení větrem a námrazou 

Zatížení větrem a námrazou může působit současně. Z hlediska zatížení větrem je důležité 

zvětšení návětrných ploch kvůli námraze. Postup výpočtu je stanoven pro vodiče, ale 

zatížení podpěrných bodů a izolátorů se určuje obdobně. Zatížení je určeno rychlostí větru, 

hmotností a tvarem námrazy. Pro výpočet jsou stanoveny dvě hlavní kombinace.  

První kombinací je extrémní zatížení námrazou IT s vysoce pravděpodobnou rychlostí větru 

VIH. Druhou kombinací je kombinace hodnot námraz s vysokou pravděpodobností I3 s málo 

pravděpodobnou rychlostí větru VIL. V obou kombinacích působí vždy horizontální síly  

od větru spolu se svislými silami od námrazy. V tabulce 3.6 jsou definovány součinitelé 

aerodynamického odporu Clc a příslušné hustoty námrazy ρl pro daný typ námrazy. Podle 

kapitoly 4.2.4.2 normy [5] se uvažuje pouze s námrazou o hustotě 500 kg/m3 se 

součinitelem aerodynamického odporu 1,1. 

Střední a maximální tlak větru se určí podle vztahů (3.3) a (3.5). Z těchto hodnot je získán 

dynamický tlak větru qhcI. Pro výpočet vodiče pokrytého námrazou je nutné určit 

ekvivalentní průměr vodiče. Ekvivalentní průměr D předpokládá válcový tvar i v případě, 

že skutečná námraza je nepravidelného tvaru. 
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Tabulka 3.6 – Součinitel aerodynamického odporu Clc a hustoty námrazy ρl 

Typ námrazy Mokrý sníh Mrznoucí déšť Lehká jinovatka Těžká jinovatka 
Souč. aerodynamického 

odporu Clc 
1,0 1,0 1,2 1,1 

Souč. hustoty námrazy 
ρl 

500 900 300 700 

 
Síla působící na podpěrné body, je-li vodič při působení větru ještě pokryt námrazou, 

dosahuje hodnot:  

Ve směru konzoly: (3.26) 

_ = (ℎ). . . . 2 . + 2 . 2 + 2 . 2 . 2  

Kolmo na konzolu (3.27) 
_ = (ℎ). . . . 2 . + 2 . 2 2 . 2 . 2  

Určení výsledné síly působící na podpěrný bod od kombinace větru a námrazy se podle [5] 

trochu liší. Místo maximálního tlaku větru je použit dynamický tlak větru, který se získá  

z (3.28). Vzorec obsahuje navíc poryvový součinitel Gq. Uvažovaný úhel náběhu ϕ je 0°, 

v odůvodněných případech 45°. 

=  . (ℎ)     (3.28) 

= . . . . . +2 .  

Hodnota součinitele ψWc je podle [5] rovna 0,25. 

EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ NÁMRAZOU IT S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ 

RYCHLOSTI VĚTRU VIH 

Extrémní zatížení námrazou se určí z hodnot s dobou návratu 50 let a dílčího součinitele 

zatížení námrazou γl. 

 = .  (3.30) 

Rychlost větru s vysokou pravděpodobností odpovídá rychlosti větru s teoretickou dobou 

návratu 3 roky. Tato hodnota  rychlosti větru V3  je vynásobena součinitelem BI. Další 

možností je získat hodnotu rychlosti větru s vysokou pravděpodobností pomocí rychlosti 

větru s teoretickou dobou návratu 50 let V50 vynásobenou kombinačním součinitelem ΨW. 

(3.29) 
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Součinitel BI vychází z druhu námrazy, pro kombinační součinitel ΨW je reprezentativní 

hodnota rovna 0,4. 

 = . = . Ψ  (3.31) 

Tab. 3.6 – Hodnoty součinitele BI 

Druh námrazy BI [-] 

Mokrý sníh 0,7 

Vnitrooblaková námraza 0,85 

 

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ NÁMRAZOU I3 S NÍZKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ 

RYCHLOSTI VĚTRU VIL 

Zatížení námrazou vychází z hodnot s teoretickou dobou návratu 3 roky a z kombinačního 

součinitele Ψl, podle výrazu (3.32). Hodnoty rychlosti větru jsou dány extrémní rychlostí 

větru a součinitelem BI. 

 = .  (3.32) 

 = . = .  (3.33)

  

3.2.4 Zatížení teplotou 

Zatížení teplotou je způsobeno klimatickými vlivy, provozními vlivy nebo mimořádným 

zatížením jako je požár nebo exploze. Při návrhu se uvažuje především s klimatickými 

účinky, protože provozní účinky by měly být eliminovány již při návrhu - například 

vhodnými izolátory. 

Rozlišujeme, zda se jedná o zatížení způsobené vlivem rozdílu průměrné teploty a výchozí 

teploty při montáži – rovnoměrné oteplení nebo ochlazení, o rozdíl teplot povrchů průřezu 

prvku – nerovnoměrné oteplení nebo ochlazení nebo o teplotní rozdíl částí konstrukce. 

Ochlazení způsobuje zmenšení průvěsu, což vyvolá zvětšení síly v laně. Pokud mají lana 

malý průvěs, je tento nárůst výraznější. Naopak oteplení způsobuje zvětšení průvěsu, které 

může být nepříznivé z hlediska mezních stavů použitelnosti. 
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Zatížení teplotou se uvažuje v kombinaci spolu s dalšími proměnnými zatíženími. Uvažují 

se následující kombinace: 

1. Teplota -30°C, bezvětří, bez námrazy 

2. Teplota -5°C, bezvětří, normální námrazek 

3. Teplota -5°C, vítr, bez námrazy 

4. Teplota -5°C, vítr, normální námrazek 

5. Teplota -5°C, bezvětří, zvětšený námrazek 

6. Teplota 40°C, bezvětří    

 

3.3  Mimořádná zatížení 

Mezi mimořádná zatížení se řadí zatížení následkem montáže, údržby nebo nehody. 

S mimořádnými zatíženími seismicitou či požárem není nutno uvažovat. 

3.3.1 Zabezpečovací zatížení 

Toto zatížení uvažuje s možným přetržením vodiče či vodičů na jedné straně, čímž dojde 

k nesymetrickému zatížení podpěrného bodu a musí být ověřena tuhost v kroucení  

a podélná ohybová únosnost podpěrných bodů. 

Pro střední stožár se může uvážit přetržení vodičů v jednom poli, přetržení jedné poloviny 

vodičů v jednom poli nebo přetržení jedné poloviny vodičů křížem v každém poli, což je 

ale málo pravděpodobné. 

3.3.2 Bezpečnostní zatížení 

Bezpečnostní zatížení zohledňuje možné přetížení části konstrukce při montáži či údržbě 

elektrického vedení. Přetěžování by se však mělo předcházet volbou vhodných pracovních 

postupů. 

Při výpočtu se uvažuje s minimálním zatížením na konzoly 1 kN, které působí společně se 

stálým zatížením a případně i klimatickým zatížením. 

Se zatížením 1 kN se musí uvažovat na všech prvcích, na něž je možné stoupnout. To jsou 

takové prvky, které mají sklon menší než 30° a dostatečnou plochu. Síla pak působí svisle 

ve středu prvku bez ostatních zatížení. 
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3.4  Zatěžovací stavy 

Zatěžovací stavy se kombinují tak, aby způsobily v každém prvku vedení maximální 

namáhání. Podle [4] se při výpočtu používají následující standardní zatěžovací stavy,  

při použití vybraného zatěžovacího stavu je vždy nutné zohlednit svislou složku stálých 

zatížení. 

Tabulka 3.5 – Standardní zatěžovací stavy 

Zatěžovací stav Popis 

1a Zatížení větrem 
2a 
2b 
2c 
2d 

Rovnoměrné zatížení námrazou ve všech rozpětích 
Rovnoměrné zatížení námrazou, příčný ohyb 
Nerovnoměrné zatížení námrazou, podélný ohyb 
Nerovnoměrné zatížení námrazou, kroucení 

3 Kombinované zatížení větrem a námrazou 
4 Minimální teplota s nebo bez zatížení větrem 
5a 
5b 

Zabezpečovací zatížení, torzní zatížení 
Zabezpečovací zatížení, podélná zatížení 

6a 
6b 

Bezpečnostní zatížení, montážní a údržbová zatížení 
Bezpečnostní zatížení, zatížení, která se vztahují k tíze montérů 

 

Nerovnoměrné zatížení námrazou je možné aplikovat až na tři po sobě jdoucí rozpětí. 

3.5  Dílčí součinitelé zatížení 

Ve výpočtu je nutno použít návrhové hodnoty. Ty jsou získány pomocí dílčích součinitelů 

γ. Při kombinování jednotlivých zatížení pro získání vybraného zatěžovacího stavu se  

ve výpočtu používají kombinační hodnoty. Hodnoty kombinačního součinitele Ψ a 

součinitele γ jsou dány v tabulce [3.6]. 
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Tabulka 3.6 – Hodnoty součinitelů γ a Ψ 

Zatížení Označení součinitele Hodnota součinitele 

Stálá zatížení - vlastní tíha γG 1,0 

Proměnná zatížení 
 
Extrémní zatížení větrem 
Jmenovité zatížení větrem 
Extrémní zatížení námrazou 
Jmenovité zatížení námrazou 

 
 
γW 

ΨW 

γl 
Ψl 

 

Úroveň spolehlivosti 

1 2 3 

1,0 
0,4 
1,0 

0,35 

1,2 
0,4 

1,25 
0,35 

1,4 
0,4 
1,5 

0,35 

Mimořádná zatížení 
 
Zabezpečovací zatížení – Torzní 
zatížení způsobená tahy vodičů 
Zabezpečovací zatížení – Příčná 
zatížení způsobená tahy vodičů 
 

 
 
γA1 

 
γA2 

 

 
 

1,0 
 

1,0 

Bezpečnostní zatížení – Montážní  
a údržbová zatížení 

γP 

 
1,5 

 
 

 

 

4. MEZNÍ STAVY 

4.1  Mezní stavy únosnosti 

Posuzování únosnosti se neliší od posuzování jiných prvků ocelových konstrukcí. Drobné 

odlišnosti jsou při posuzování tlačených rohových úhelníků nebo výpletu stožáru  

při rovinném vzpěru.  

Podle [7] přísluší úhelníkům křivka vzpěrné pevnosti b, součinitel imperfekce α = 0,34. 

Norma [4] ve své příloze J uvažuje s hodnotou α = 0,13, která odpovídá křivce a0. Dále 

tato norma zavádí účinnou poměrnou štíhlost ̅ . Pro nárožníky je účinná poměrná 

štíhlost rovna poměrné štíhlosti - ̅ = ̅, pro prvky ztužení se vypočítá podle jednoho 

z 5 vzorců. Který vzorec použít určuje tabulka [4.1] v závislosti na poměrné štíhlosti, 

excentricitě, spojitosti prvku a počtu šroubů. 



29 

 

Tabulka 4.1 – Volba případů vybočení 

Vybočení  
k ose 

Poměrná 
štíhlost 

Excentricita 
zatížení 

Spojitost 
prvků 

Počet šroubů na 
nepokračujícím konci 

Případ 

ξξ 

̅ ≤ √2 
1 konec - - 2 
2 konce - - 3 

̅ √2 

- 2 - 3 
- 1 2 šrouby 3 
- 1 1 šroub 1 
- 0 2 šrouby 3 
- 0 1 šroub 1 

YY, ZZ 

̅ ≤ √2 
1 konec - - 3 
2 konce - - 4 

̅ √2 

- 2 - 1 
- 1 2 šrouby 3 
- 1 1 šroub 1 
- 0 2 šrouby 4 
- 0 1 šroub 5 

Vysvětlivky: 0 – prvek nepokračuje, 1 – prvek pokračuje na 1 konci, 2 – prvek pokračuje na obou koncích 

 
Obr. 4.1 Osy úhelníku 

Tabulka 4.2 – Výpočet efektivní poměrné štíhlosti 
Případ Lineární transformace 

1 ̅ = ̅ 
2 ̅ = 0,25 + 0,82. ̅ 
3 ̅ = 0,5 + 0,65. ̅ 
4 ̅ = 071 + 0,65. ̅ 
5 ̅ = 0,4 + 0,86. ̅ 

 
Štíhlost nárožníků a pásů nemá být vyšší než 120. Štíhlost hlavních prvků ztužení nemá 

překročit 180, druhotných prvků ztužení 250, u vícenásobného příhradového ztužení nemá 

přestoupit 350. Podle typu ztužení se pak štíhlost počítá podle (4.1), kdy x závisí na tom, 
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zda je ztužení symetrické, s mezilehlou příčnou vzpěrou nebo s vystřídaným ztužením, 

jednotlivé typy jsou na obrázku 4.2. 

= .                                                                       (4.1) 

 
Obr. 4.2 Typy ztužení 

Tabulka 4.3 – Typy ztužení – hodnota x, rozhodující osa 

Typ ztužení x Rozhodující poloměr setrvačnosti 

a) 1,0 iξ 

b) 1,0 iξ 

c) 1,0 iy 
d) 1,2 iy 

 

Kromě prvků stožáru je nutné posoudit i napětí v lanech. To nesmí překročit maximální 

dovolené namáhání použitého lana. Posouzení probíhá pomocí stavové rovnice, která 

vychází z vlastností tížné řetězovky. Tížná řetězovka odpovídá tvaru, který zaujme vodič 

mezi dvěma podpěrnými body. Výchozím stavem pro použití stavové rovnice je bezvětří, 

normální námraza a teplota -5°C.  Základních stavů je šest a odpovídají stavům vypsaným 

v kapitole 3.2. Dále se sestavuje montážní tabulka pro napínání vodičů, ve které jsou 

teploty od -30°C do 40°C a příslušné napětí ve vodičích. Při montáži se neuvažuje 

s působením větru a námrazou. 
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4.2  Mezní stavy použitelnosti 

S průhyby nebo kmitáním není obvykle nutné uvažovat. Je však nutné definovat nejkratší 

elektrické vzdálenosti od země a konstrukce a ověřit mezní stavy týkající se geometrie 

stožáru – především vodorovné posuny. Také posouzení únavových stavů obvykle není 

potřeba zohlednit. 

 

 

 

5. POSOUZENÍ VYBRANÉHO STOŽÁRU VELMI 

VYSOKÉHO NAPĚTÍ 

5.1  Základní informace 

Pro posouzení byla vybrána část trasy 110 kV vedení nacházející se v blízkosti železniční 

stanice Horní Suchá. Stožáry v tomto úseku jsou typu „soudek“, vedení je dvojité. 

 
Obr. 5.1 Vzhled vybraného stožáru 
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Vzdálenost sousedících stožárů od posuzovaného stožáru je 204 a 255 m, trasa vedení je 

přímá. Převýšení sousedících stožárů je mírné, v prvním úseku trasa stoupá a to o 3 m,  

ve druhém pak klesá o 9 m. Výškové poměry a umístění trasy je zobrazeno na obrázku 5.2. 

a)  

b)  

c)  
Obr. 5.2 Vedení trasy: a) první úsek; b) druhý úsek; c) celková trasa [9] 

 

Pro daný typ vedení se používají následující typy vodičů: 

Tab. 5.1 – Typy vodičů v závislosti na druhu vedení [10] 

Venkovní vedení 110 kV 

Provedení Vodiče AlFe (mm2) Stožáry 

Jednoduché 
150/6 Jednodřík 
185/6 Jednodřík 

Dvojité 

150/6 Soudek 
185/6 Soudek 
210/3 Soudek 
240/6 Soudek 
450/6 Soudek 
670/8 Donau 

 
Podle tabulky 5.1 připadají do úvahy vodiče, které jsou vyznačeny zeleně. Pro posouzení 

byl vybrán vodič AlFe 450/6. Ze značení vyplývá, že plocha hliníku v průřezu je 450 mm2 

a železo v průřezu zabírá pouze šestinu plochy hliníku, tedy 75 mm2. Parametry tohoto 

lana jsou zapsány v tabulce 5.2.  
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Tab. 5.2 – Parametry vodiče AlFe 6 [11] 

Jmenovitý průřez Průměr lana Matematický 
průřez 

Hmotnost lana 

[mm2] [mm] [mm2] [kg/km] 
450 29,76 519,20 1843,1 

 

Ve vrcholu stožáru vede zemnící lano, jehož průměr je 19,07 mm a hmotnost je  

0,762 kg/m.  

Výška stožáru je 27,6 m, vodiče vedou ve třech výškových úrovních a to ve výšce 16 m, 

19,8 m a 23,6 m. Model stožáru byl vytvořen ve výpočetním programu firmy Nemetschek 

Scia Engineer verze 2013.1. 

 

Obr. 5.3 Model řešeného stožáru 
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5.2  Zatížení 

5.2.1 Stálá zatížení 

Na stožár působí vlastní tíha prvků, ze kterých je sestaven. Dále v závěsných bodech 

působí vlastní tíha izolátorů a příslušné části vodiče či zemnícího lana z každého přilehlého 

úseku. 

Vlastní tíha samotné konstrukce stožáru 

- vlastní tíha prvků bude zohledněna při výpočtu přímo v programu Scia Engineer 

Vlastní tíha izolátorů 

- v 6 závěsných bodech vodičů působí i vlastní tíha izolátorových závěsů. Jsou použity 

dvojité nosné izolátorové závěsy tvořené řetězci se Spirelecem. 

gk,i = 120,22 kg = 1,202 kN 

gd,i = gk,i . γg = 1,202 . 1 = 1,202 kN (tíha na jeden závěs) 

Vlastní tíha vodičů 

gk = 1,8431 kg/m = 0,018431 kN/m 

gk,s = ( L1/2 + L2/2) . gk = (204/2+255/2) . 0,018431 = 4,23 kN  

gd,s = gk,s . γg = 4,23 . 1 = 4,23 kN (tíha na jeden závěs) 

 

Vlastní tíha zemnícího lana 

gk = 0,762 kg/m = 0,00762 kN/m 

gk,z = ( L1/2 + L2/2) . gk = (204/2+255/2) . 0,00762 = 1,75 kN 

gd,z = gk,z . γg = 1,75 . 1 = 1,75 kN  

 

5.2.2 Zatížení větrem 

Postup výpočtu je použitelný pro stožáry o celkové výšce nepřesahující 60 m. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Horní Suchá se nachází ve druhé větrové oblasti, základní rychlost větru Vb,0 =25 m/s. 

Stožár je umístěn v poli a obklopen travnatými plochami a řídkou zástavbou rodinnými 

domy, proto byla vybrána kategorie terénu II: 

Součinitel terénu:  kr = 0,189 
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Parametr drsnosti terénu:       z0 = 0,05 

Vliv topografie byl zanedbán, součinitel c0 = 1. Součinitel směru cdir je také roven 1. Výška 

nutná pro výpočet byla vypočtena jako střední vážená výška v závěsném bodu izolátoru  

na podpěrném bodu podle tabulky 3.3, vzorec 8. 

ℎ = ∑ ℎ∑ = 20,553  

Střední rychlost větru: (ℎ) = , . . . . = 28,439 /  

Střední tlak větru: (ℎ) = . . (ℎ) = 505,469  

Hustota vzduchu byla určena podle [6], protože v normě [4] je hustota vzduchu závislá  

na teplotě, která je u stožáru venkovních vedení proměnná. Tento postup odpovídá 

doporučení v normě [5]. 

Intenzita turbulence:   

Maximální tlak větru:  (ℎ) = 1 + 7. (ℎ) . (ℎ) = 1093,347  

SÍLA VĚTRU NA VODIČE 

Posuzovaný stožár se nachází v přímé trase, vzorce (3.7) a (3.8) se tedy značně zjednoduší. 

_ = (ℎ). . . . . +2  

_ = 0 

Průměrné rozpětí pole:  

Měřítko délky turbulence:  

Součinitel odezvy pozadí:  

Pro vodiče lze rezonanci zanedbat, součinitel rezonanční části = 0. 

Součinitel aerodynamického odporu: Cc=1 

Doporučená hodnota součinitele maximální hodnoty kp=3. 

Součinitel konstrukce:  

 (ℎ) = 1. ln ℎ = 0,166 

= +2 = 229,5m 

(ℎ) = 300. ( ℎ200) , , . = 91,848  

= 11 + 32 . (ℎ) = 0,211 

= 1 + 2. . (ℎ). √ +1 + 7. (ℎ) = 0,674 
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Výsledná hodnota zatížení závěsného bodu stožáru od zatížení vodičů a zemnícího lana 

větrem je tedy: 

_ , = 1093,347 . 0,674 . 1 . 29,76 . 10  . 1 . 229,5 = 5031,7  

_ , = 1093,347 . 0,674 . 1 . 19,08 . 10 . 1 . 229,5 = 3226,0  

Pro srovnání byl výpočet proveden i podle vzorce (3.9), výsledné síly byly nižší, jak je 

uvedeno zde: _ , = 4280,3 ; _ , = 2744,2  

SÍLA VĚTRU NA IZOLÁTORY 

Zatížení izolátorů větrem lze zanedbat. 

SÍLA VĚTRU NA PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY 

V této práci bude použit postup podle Metody 2, kdy se určuje zatížení jednotlivých prvků 

konstrukce. Výsledné zatížení na metr délky prvku se určí podle vzorce: 

= (ℎ). . . .  

Při výpočtu se uvažuje s referenční výškou rovnou 60% celkové výšky stožáru, tedy h je 

rovno 16,56 m. Střední tlak větru pro tuto výšku:  

qp(h)=1036,616 Pa 

Doporučená konzervativní hodnota součinitele konstrukce Gm je 1, součinitel 

aerodynamického odporu pro úhelníky Cm = 1,6. Zatížení je tedy závislé pouze na šířce 

prvku, výsledné hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tab. 5.3 – Zatížení větrem jednotlivých prvků 

Prvek 
  

Šířka prvku Zatížení na metr délky  
b [mm] qWcm [N/m] 

L100x100x12 100 165,859 
L100x100x10 100 165,859 
L90x90x8 90 149,273 
L80x80x6 80 132,687 
L70x70x6 70 116,101 
L60x60x6 60 99,515 
L50x50x6 50 82,929 
L50x50x4 50 82,929 
L45x45x4 45 74,636 
L35x35x4 35 58,050 
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5.2.3 Zatížení námrazou 

Výpočet se řídil postupem podle [5], podle příslušné námrazové mapy leží Horní Suchá 

v námrazové oblasti N1. 

Referenční zatížení námrazou: , = 3,873 + 0,2698. = 11,902 /  

 , = 3,873 + 0,2698. = 9,021 /  

 

Charakteristické zatížení námrazou: 

, = ( ℎ10) , = 1,141 

 , = , . , = 13,008 /  

, = , . , = 10,293 /  

Návrhové hodnoty zatížení námrazou: , = , . = 13,008 /  

 , = , . = 10,293 /  

Pomocí vzorců pro výpočet tížné řetězovky byla zjištěna váhová rozpětí, z nichž lze určit 

celkové zatížení na jeden závěsný bod stožáru od vodiče nebo zemnícího lana zatíženého 

námrazou. Pro výpočet síly od zemnícího lana byla použita váhová rozpětí vycházející 

z parametrů vodiče. 

, = , . ( + ) = 13,008. (122,195 + 99,253) = 2880 = 2,88  

, = , . ( + ) = 10,293. (122,195 + 99,253) = 2279 = 2,279  

Síla na závěsný bod od izolátoru 

, = . = 1,895.70 = 133 = 0,133  

Zatížení samotné konstrukce námrazou není nutné uvažovat. Pro srovnání byl proveden 

ještě výpočet podle staršího postupu, který využívá námrazové mapy z roku 1986  

a rozeznává pouze 4 námrazové oblasti. Vyšetřovaný stožár ležel v lehké námrazové 

oblasti a výsledné síly byly  , = 2,186  a , = 1,686 , což jsou výsledky nižší než 

podle aktuální normy, výpočet by byl tedy na straně nebezpečné. 

, = ( ℎ10) , = 1,093 
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5.2.4 Zatížení větrem a námrazou 

Podle normy [5] je jedinou nutnou kombinací zatížení mírným větrem a extrémní 

námrazou. Přitom se uvažuje pouze s jinovatkou o hustotě 500 kg/m3 a součinitelem 

aerodynamického odporu 1,1. V této práci se uvažuje i s druhou významnou kombinací, 

tedy kombinací zatížení rychlostí větru s nízkou pravděpodobností a jmenovitým zatížením 

námrazou. Dále byly v tabulce shrnuty výsledky při použití jiného druhu námrazy – 

mokrého sněhu, mrznoucího deště, lehké a těžké jinovatky. Postup výpočtu odpovídá 

postupu v normě [4]. 

EXTRÉMNÍ ZATÍŽENÍ NÁMRAZOU S VYSOKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ 

RYCHLOSTI VĚTRU 

Extrémní zatížení námrazou na jednotku délky: , = 13,008 /  

 , = 10,293 /  

Rychlost větru s vysokou pravděpodobností:  = = 15,811 /  

Maximální tlak větru pro rychlost větru s vysokou pravděpodobností se vypočítá podle 

vzorců (3.2) – (3.5). 

(ℎ) = 437,339  

Vodorovná síla na podpěrný bod se určí podle vzorce (3.26), který se opět zjednoduší díky 

poloze stožáru v přímé trase na následující tvar: 

= . . . . . .  

Ekvivalentní válcový průměr:  

Dv = 65 mm, Dz =55 mm 

Vodorovná síla na podpěrný bod: , = 4,857 , , = 4,099  

Svislá síla na podpěrný bod se určí obdobně jako u zatížení námrazou. Protože extrémní 

zatížení námrazou je rovno návrhovému zatížení námrazou, budou i hodnoty svislých sil 

shodné.  

, = 2,88 , , = 2,279  

= + 4.9,81. .  
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Tab. 5.4 – Zatížení jednotlivých prvků větrem s vysokou pravděpodobností  

Prvek 
  

Šířka prvku Zatížení na metr délky 

b [mm] qWcm [N/m] 

L100x100x12 100 66,343 
L100x100x10 100 66,343 

L90x90x8 90 59,709 

L80x80x6 80 53,075 

L70x70x6 70 46,440 

L60x60x6 60 39,806 

L50x50x6 50 33,172 
L50x50x4 50 33,172 
L45x45x4 45 29,855 
L35x35x4 35 23,220 

 

JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ NÁMRAZOU S NÍZKOU PRAVDĚPODOBNOSTÍ 

RYCHLOSTI VĚTRU 

Extrémní rychlost větru: V50 = 25 m/s 

Rychlost větru s nízkou pravděpodobností: = . . = 25.0,85. √1 = 21,25 /  

Jmenovité zatížení námrazou: , = . , = 0,35.13,008 = 4,553 /  

 , = . , = 0,35.10,293 = 3,603 /  

Maximální tlak větru s nízkou pravděpodobností: qp(h)=789,943 Pa 

Ekvivalentní válcový průměr: Dv = 45 mm, Dz = 36 mm 

Vodorovná síla na podpěrný bod od větru na omrzlých vodičích:  

, = 6,110 , , = 4,844  

Svislá síla na podpěrný bod od omrzlých vodičů: = . ( + ) 

, = 0,976 , , = 0,772  
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Tab. 5.5 – Zatížení jednotlivých prvků větrem s nízkou pravděpodobností  

Prvek Šířka prvku Zatížení na metr délky 

b [mm] qWcm [N/m] 

L100x100x12 100 119,833 
L100x100x10 100 119,833 

L90x90x8 90 107,849 

L80x80x6 80 95,866 

L70x70x6 70 83,883 

L60x60x6 60 71,900 

L50x50x6 50 59,916 
L50x50x4 50 59,916 
L45x45x4 45 53,925 
L35x35x4 35 41,941 

 

Tab. 5.6 – Ostatní druhy námrazy 

Typ námrazy: Mokrý sníh Mrznoucí déšť Lehká jinovatka Těžká jinovatka 

Hustota [kg/m3] 500 900 300 700 

Souč. aer. od. [-] 1 1 1,2 1,1 

Extrémní zatížení námrazou s vysokou pravděpodobností rychlosti větru 

QWIc,v/QWIc,z [kN] 4,4 / 3,7 3,6 / 2,9 6,6 / 5,6 4,9 / 4,1 

QIT,v/QIT,z [kN]  2,9 / 2,3 

Jmenovité zatížení námrazou s nízkou pravděpodobností rychlosti větru 

QWIc,v/QWIc,z [kN] 3,8 / 3,0 4,8 / 3,6 7,8 / 6,4 6,1 / 4,8 

QI3,v/QI3,z [kN] 1,0 / 0,8 

 

Z tabulky [5.6] vyplývá, že zatížení lehkou jinovatkou by poskytlo ještě větší síly  

na závěsný bod než při uvažování jinovatky s parametry podle [5]. 

5.2.5 Zatížení teplotou 

Při výpočtu by se mělo uvažovat s takovým zatěžovacím stavem, kdy je stožár vystaven 

působení teploty -30°C bez působení větru či námrazy. Jako výchozí teplota je uvažována 

teplota -5°C. Na stožár tedy působí rovnoměrné ochlazení o 25°C. Také byl ověřen 

extrémní stav, kdy jako referenční teplota je uvažována teplota 40°C. Rozdíl teplot je poté 

70°C. 
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5.3  Kombinace zatížení 

V souladu s [4] byly vytvořeny následující kombinace zatížení: 

1. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + zatížení větrem.  

2. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + zatížení námrazou. 

3. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + extrémní zatížení námrazou s vysokou pravděpodobností 

rychlosti větru. 

4. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + zatížení teplotou -30°C, referenční teplota -5°C. 

5. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + zatížení teplotou -30°C, referenční teplota 40°C. 

5.4  Vnitřní síly prvků příhradové konstrukce 

Naprostá většina maximálních vnitřních prvků příslušela kombinaci stálého zatížení 

s větrem (kombinace 1). Z rozložení vnitřních sil dále vyplývá, že stožár opravdu působí 

jako příhradová konstrukce. Normálové síly jsou stonásobně a vícekrát větší než ostatní 

vnitřní síly. 

Tab. 5.7 – Maximální vnitřní síly 

Úhelník NEd
+ [kN] NEd

- [kN] Vy [kN] Vz [kN] My [kNm] Mz [kNm] 

L100x100x12 429,33 461,31 4,41 1,72 0,92 1,51 
L100x100x10 344,11 371,99 0,98 0,51 0,97 0,50 
L90x90x8 241,67 266,74 1,39 1,37 0,81 0,64 
L80x80x6 83,24 99,26 0,41 0,66 0,42 0,17 
L70x70x6 34,00 42,62 2,56 1,75 0,27 0,11 
L60x60x6 35,68 35,79 0,94 2,86 0,20 0,10 
L50x50x6 25,61 25,84 0,78 2,36 0,07 0,04 
L50x50x4 23,23 9,21 0,07 0,13 0,07 0,04 
L45x45x4 7,22 3,29 0,06 0,06 0,02 0,02 
L35x35x4 4,06 4,21 1,65 1,36 0,14 0,11 
2xL60x60x6 0,67 0,22 4,26 4,23 0,24 0,14 
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5.5  Posouzení – mezní stavy únosnosti 

Všechny pruty budou posouzeny na únosnost v tahu a vzpěrném tlaku. U prutů 

s významnější velikostí posouvající síly, bude ověřena i únosnost ve smyku, obdobně tomu 

bude s ohybem. Pokud bude velikost ohybového momentu nezanedbatelná, bude ověřena i 

velikost normálového napětí. Posudky se řídí pravidly v [7], posudky na vzpěrnou 

únosnost respektují postupy dle přílohy J normy [4] uvedené v kapitole 4. 

CHARAKTERISTIKY 

Bezpečnostní součinitelé: γM0=1  γM1=1  γM2=1,25 

Mez kluzu oceli:  fy = 355 MPa 

Mez pevnosti oceli:  fu = 510 MPa 

Poměrné přetvoření:  = = = 0,814 

Štíhlost:    = 93,9. = 93,9.0,814 = 76,399 

Součinitel imperfekce: α = 0,13 

 
5.5.1 Posouzení rohových úhelníků 

ÚHELNÍK L100x100x12 

Všechny rozhodující vnitřní síly vycházejí z kombinace 1, tedy působí-li stálá zatížení  

a zatížení větrem kolmo na trasu vodičů. Výjimkou je smyková síly Vy a ohybový moment 

Mz, které jsou způsobené zatížením teplotou z kombinace 5. 

TAH 

NEd = 429,33 kN 

 

Oslabená plocha: = 2. . = 2270 2.18.12 = 1838  

 

Únosnost průřezu neoslabeného otvory: 

= . = 2270.3551 = 805850 = 805,850 ≥ = 429,33  

VYHOVUJE 
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Únosnost průřezu oslabeného otvory: 

, = 0,9. . = 0,9.1838.5101,25 = 674913 = 674,913  ≥  = 429,33  

VYHOVUJE 

 

 
Obr. 5.4 – Průběh vnitřních sil na úhelníku L100x100x12 

VZPĚRNÝ TLAK 

NEd = 461,31 kN 

 

Zatřízení průřezu: ℎ = 10012 = 8,333 ≤  15. = 15.0,814 = 12,204 

PRŮŘEZ TŘÍDY 3 

a) Průběh normálových sil 
b) Průběh smykových sil Vy 
c) Průběh smykových sil Vz 
d) Průběh ohybových momentů My 
e) Průběh ohybových momentů Mz 

a) b) c) 

d) e) 
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Štíhlost: 

= 1,2. = 1,2. 118130,2 = 46,927 

= 1,2. = 1,2. 59019,5 = 36,308 

ROZHODUJE ŠTÍHLOST K OSE YY 

Poměrná štíhlost: 

= = 46,92776,399 = 0,614 

̅ =  

 

Součinitel vzpěrnosti: = 0,5. 1 + . ̅ 0,2 + ̅ = 0,5. 1 + 0,13. (0,614 0,2) + 0,614= 0,716 

= 1
+ ̅ = 10,716 + 0,716 0,614 = 0,924 

 

Únosnost průřezu ve vzpěrném tlaku: 

, = . . = 2270.355.0,9241 = 744327 = 744,327 ≥  = 461,31  

VYHOVUJE 

 

SMYK 

VEd = 4,41 kN 

 

Únosnost průřezu ve smyku: 

, = 2 . √3 = 22702 . 355√31 = 232629 = 232,629 ≥ 2. = 2.4,41 = 8,82  

VYHOVUJE, OHYB S MALÝM SMYKEM 

 

OHYB 

MEd=1,51 kNm 
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Únosnost průřezu za ohybu: 

, = , . = 2,92. 10 . 355. 101 = 10348 = 10,348 ≥ = 1,51  

VYHOVUJE 

 

OHYB A OSOVÁ SÍLA 

NEd
-
 = 461,31 kN  NEd

+
 = 429,330 kN  

Mpris,y = 0,92 kNm  Mpris,y = 0,92 kNm 

Mpris,z = 0,38 kNm  Mpris,z = 0,36 kNm 

 

Prostá únosnost: 

- tlak 

. + ,, . + ,, . ≤ 1 

4613102,27.10 . 355.101 + 9202,92. 10 . 355. 101 + 3802,92. 10 . 355. 101 = 0,698 < 1 

VYHOVUJE 

- tah 

0,9. . + ,, . + ,, . ≤ 1 

4293300,9.1,838.10 . 510.101,25 + 9202,92. 10 . 355. 101 + 3602,92. 10 . 355. 101 = 0,760 < 1 

 

VYHOVUJE 

 

Stabilitní únosnost: 

. + . ,. , + . ,,  ≤ 1 

. + . ,. , + . ,,  ≤ 1 

 

Klopení:-    součinitel vzpěrné délky: ky = 1 

- součinitel koncové deplanace: kw = 1 
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- bezrozměrný parametr kroucení 

= . . .. = . , . . .. . , . = 0   
- poměr koncových momentů: Ψ ≈ 1  

 
Obr. 5.5 – Tvar momentového obrazce pro kladnou i zápornou normálovou sílu 

 

- součinitel C1:   C1,0 = 1 

- bezrozměrný kritický moment 

=  . 1 + = 11 . 1 + 0 = 1 

- kritický moment 

= . . . . . = 1. . 210.10 . 2,07. 10 . 81. 10 . 1,1. 101,181  

= 165552 = 166   
- poměrná štíhlost při klopení 

̅ = . = 2,92. 10 . 355. 10165552 = 0,25 

- Součinitel klopení = 0,5. 1 + . ̅ 0,2 + ̅  = 0,5. 1 + 0,76. (0,25 0,2) + 0, 25 = 0,55 

= 1
+ ̅ = 10,55 + 0,55 0,25 = 0,961 

≤ 1 … ℎ  
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Interakční součinitelé: -  součinitel ekvivalentního konstantního momentu 

Cmy = CmLT = 0 ,6 + 0,4.Ψ = 0,6+0,4.1 =1 ≥ 0,4 

Cmz
-
 = 0,1.(1-Ψ) - 0,8.αs = 0,1.(1+0,158)-0,8.(-0,5)=0,495≥0,4 

Cmz
+
 = 0,1.(1-Ψ) - 0,8.αs = 0,1.(1+0,167)-0,8.(-0,4)=0,472≥0,4 

= . 1 + 0,6. . . = 1. 1 + 0,6.0,614. 4613100,924.805850 = 1,228
≤ . 1 + 0,6. . = 1. (1 + 0,6. 4613100,924.805850) = 1,372 

= = . 1 + 0,6. . = 0,495. 1 + 0,6.0,614. 4613100,924.805850 = 0,608
≤ . 1 + 0,6. . = 0,495. 1 + 0,6. 4613100,924.805850 = 0,679 

= = . 1 + 0,6. . = 0,472. 1 + 0,6.0,614. 429330674913 = 0,572
≤ . 1 + 0,6. . = 0,472. 1 + 0,6. 4293300,924.674913 = 0,667 

= 1 0,05.( 0,25) . . = 1 0,05.0,6141 0,25 . 4613100,924.805850 = 0,975
≥ 1 0,05( 0,25) . . = 1 0,051 0,25 . 4613100,924.805850 = 0,959 

 

Posouzení stabilitní únosnosti: 

- tlak 4613100,924.805850 + 1,228. 9201.10348 + 0,608. 38010348  ≤ 1 

0,755 ≤ 1 

VYHOVUJE 4613100,924.805850 + 0,9755. 9201.10348 + 0,608. 38010348 ≤ 1 

0,706 ≤ 1 

VYHOVUJE 

- tah 429330674913 + 1,228. 9201.10348 + 0,472. 36010348  ≤ 1 

0,766 ≤ 1 

VYHOVUJE 
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429330674913 + 0,975. 9201.10348 + 0,472. 36010348 ≤ 1 

0,723 ≤ 1 

VYHOVUJE 

 

Posouzení ostatních rohových úhelníků bude provedeno v tabulce [5.8]. Výpočet probíhá 

pomocí stejných kroků jako u úhelníku L100x100x12, mění se pouze parametry úhelníku  

a hodnoty vnitřních sil. Posudky, se kterými se pro daný úhelník neuvažuje, jsou 

proškrtnuty. Všechny hodnoty působících vnitřních sil i únosností jsou uvedeny v kN, 

respektive v kNm u ohybových momentů. 

Tab. 5.8 – Posudky rohových úhelníků 

Posudek: Tah Vzpěrný tlak Smyk Ohyb Osová síla + ohyb 

Úhelník 
NEd NRd NEd NRd VEd VRd MEd MRd využití 1 
% využití % využití % využití % využití % využití 

L100x100x12 429,3 674,9 461,3 744,3 4,4 232,6 1,51 10,3 0,77 1 
64% 62% 2% 15% 77% 

L100x100x10 344,1 543,5 372,0 630,3 1,0 196,8 1,0 8,8 0,76 1 
63% 59% 0,5% 11% 77% 

L90x90x8 241,7 381,2 266,7 456,5 1,4 - 0,8 5,7 
- 

63% 58% - 14% 
L80x80x6 83,2 264,0 99,3 237,5 0,7 - 0,4 2,5 

- 
32% 42% - 16% 

L70x70x6 34,0 286,0 42,6 178,0 2,3 83,5 0,3 2,6 
- 

12% 24% 3% 12% 
L50x50x4 7,4 90,0 9,2 108,5 0,1 - 0,1 0,7 

- 
8% 8% - 14% 

 
5.5.2 Posouzení prutů primárního ztužení 

ÚHELNÍK L60x60x6 - diagonála 

Rozhodující normálové a ohybové momenty vzniknou, bude–li konstrukce zatížená 

kombinací 1, maximální hodnoty smykových sil jsou získány z kombinace 2. Na obrázku 

5.5 nejsou vyobrazeny hodnoty extrémních momentů, jelikož jejich velikost je 

zanedbatelná. 
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Obr. 5.5 – Zobrazení maximálních vnitřních sil na úhelníku L60x60x6 
a) průběh normálových sil, b) průběh smykových sil Vy, c) průběh smykových sil Vz 

 

TAH 

NEd = 35,68kN 

 

Únosnost průřezu neoslabeného otvory: 

= . = 691.3551 = 245305 = 245,305 ≥ = 435,68  

VYHOVUJE 

 

Únosnost průřezu oslabeného otvory – úhelník připojený jedním ramenem: 

, = 2. ( 0,5. ). . = 2. (30 0,5.22). 6.5101,25 = 93024  

, = 93,024  ≥  = 35,68   

     VYHOVUJE 

 

VZPĚRNÝ TLAK 

NEd = 35,79 kN 

 

a) b) c) 
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Zatřízení průřezu: ℎ = 606 = 10 ≤  15. = 15.0,814 = 12,204 

PRŮŘEZ TŘÍDY 3 

Štíhlost: 

= = 103318,2 = 56,758 

= = 103311,8 = 87,542 

ROZHODUJE ŠTÍHLOST K OSE ξξ 

Poměrná štíhlost: 

= = 87,54276,399 = 1,146 

̅ = 0,5 + 0,65. = 1,245 

 

Součinitel vzpěrnosti: = 0,5. 1 + . ̅ 0,2 + ̅ = 0,5. 1 + 0,13. (1,245 0,2) + 1,245= 1,343 

= 1
+ ̅ = 11,343 + 1,343 1,245 = 0,490 

 

Únosnost průřezu ve vzpěrném tlaku: 

, = . . = 691.355.0,4981 = 120097 = 120,097 ≥  = 35,79  

VYHOVUJE 

SMYK 

VEd = 2,86 kN 

 

Únosnost průřezu ve smyku: 

, = 2 . √3 = 6912 . 355√31 = 83521 = 83,521 ≥ 2. = 2.2,86 = 5,72  

VYHOVUJE, OHYB S MALÝM SMYKEM 
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Zhodnocení zbylých prutů ztužení bude opět provedeno v tabulce. Hodnoty vnitřních sil  

a únosností jsou uvedeny v kN. 

Tab. 5.9 – Posudky prutů primárního ztužení 

Posudek: Tah Vzpěrný tlak Smyk 

Úhelník 
NEd NRd NEd NRd VEd VRd 

% využití % využití % využití 

L60x60x6 
35,68 93,02 35,79 120,10 2,86 83,52 

38% 30% 4% 

L50x50x6 
25,61 75,4 25,84 76,84 2,36 70,81 

34% 34% 4% 

L35x35x4 
4,06 35,9 4,21 31,31 1,65 27,36 

11% 14% 6% 
 

ÚHELNÍK L45x45x4 – příčle 

Tento prvek bude posouzen pouze na tahové a tlakové namáhání, hodnoty ostatních 

vnitřních sil jsou zanedbatelné. Hodnoty vnitřních sil příčlí z prvků profilu L60x60x6 a 

L35x35x4 nedosahují hodnot u diagonál, proto není potřeba provádět zvláštní posouzení. 

TAH 

NEd = 7,22 kN 

 

Únosnost průřezu neoslabeného otvory: 

= . = 349.3551 = 123895 = 123,895 ≥ = 7,22  

VYHOVUJE 

 

Únosnost průřezu oslabeného otvory – úhelník připojený jedním ramenem: 

, = 2. ( 0,5. ). . = 2. (22,5 0,5.18). 6.5101,25 = 44064  

, = 44,064  ≥  = 7,22            VYHOVUJE 

 

VZPĚRNÝ TLAK 

NEd = 3,29 kN 
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Zatřízení průřezu: ℎ = 454 = 11,25 ≤  15. = 15.0,814 = 12,204 

PRŮŘEZ TŘÍDY 3 

Štíhlost: 

= = 88513,6 = 65,074 

= = 8858,89 = 99,550 

ROZHODUJE ŠTÍHLOST K OSE ξξ 

Poměrná štíhlost: 

= = 99,55076,399 = 1,303 

̅ = 0,5 + 0,65. = 1,347 

 

Součinitel vzpěrnosti: = 0,5. 1 + . ̅ 0,2 + ̅ = 0,5. 1 + 0,13. (1,347 0,2) + 1,347= 1,482 

= 1
+ ̅ = 11,482 + 1,482 1,347 = 0,457 

 

Únosnost průřezu ve vzpěrném tlaku: 

, = . . = 349.355.0,4571 = 56647 = 56,647 ≥  = 3,29  

VYHOVUJE 

 

Úhelníky, z nichž jsou tvořeny konzoly, jsou zatížené méně než stejné úhelníky použité  

na jiném místě stožáru. Bezpečně tedy přenesou dané zatížení. Jedinou výjimkou je prut 

z úhelníku 50x50x4, který přenáší tahovou sílu rovnou 23,2 kN. Tento úhelník tvoří 

konzolu, která je připevněna dvěma šrouby M16, únosnost oslabeného průřezu v tahu je 

89,96 kN, to bezpečně postačuje na přenesení působící síly. Velikost zbývajících vnitřních 

sil se blíží nule, není tedy nutno uvažovat jejich vzájemnou interakci. Prut tvořený ze dvou 
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úhelníků L60x60x6 je výrazně zatížen pouze smykovou silou, tu však bezpečně přenese, 

jelikož tuto smykovou sílu s rezervou přenese i úhelník L35x35x4. 

5.5.3 Posouzení spojů 

Při posuzování spojů jsou respektována všechna pravidla daná [8]. 

SPOJ ROHOVÝCH ÚHELNÍKŮ L100x100x12 

Jedná se o spoj pomocí 6 šroubů M20 pevnosti 8.8. Rovina střihu bude konzervativně 

uvažována v místě se závitem. Použité příložky jsou z oceli pevnosti S355J2, šířky 100mm 

z plechu P12. Příložky jsou pouze na vnější straně úhelníku, šrouby jsou v jedné řadě. 

Působící tahová síla:  NEd = 429,33 kN 

Působící tlaková síla: NEd = 461,3 kN 

 

Únosnost příložek 

Plocha = . . = 100.12.2 = 2400  

Plastická únosnost neoslabeného průřezu 

, = . = 2400.3551 = 852000 = 852,00  

 

Oslabená plocha = 2. . = 2400 2.12.22 = 1872  

Únosnost oslabeného průřezu 

, = 0,9. . = 0,9.1344.5101,25 = 687398 = 687,40 = 429,33  

VYHOVUJE 

 

Šrouby namáhané na smyk 

Únosnost šroubů ve střihu 

, = . . . . = 6.1. 0,6.800.2451,25 = 564480 = 564,48  
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Únosnost v otlačení spojovaných prvků 

= 3.
3. 141

=
800510503.22703.22 141

= 0,758 

= 2,8. 1,72,5 = 2,8. 4022 1,72,5 = 2,5 

-úhelník 

, = . . . . . = 6. 0,758.2,5.510.20.121,25 = 1112727 = 1127,27  

-příložka 

, = . . . . . = 6. 0,758.2,5.510.20.121,25 = 1112727 = 1127,27  

-omezení pro jednostřižné spoje 

, , = . 1,5. . . = 6. 1,5.510.20.121,25 = 881280 = 881,28  

 

, = 564,48 = 461,30  

VYHOVUJE 

Vytržení skupiny šroubů 

-pro úhelník i příložku jsou použity stejné parametry 

Oslabená plocha při působení tahu 

= . 2 = 12. 40 222 = 348  

Oslabená plocha při působení smyku = . ( + ( 1). ( 0,5). ) = 12. (50 + (3 1). 70 (3 0,5). 22) = = 1620  

Únosnost ve vytržení skupiny šroubů 

, , = 2. 0,5. . + √3 . = 2. 0,5.510.3481,25 + 355√3 . 16201 = 806052 = 

= 806,05 = 429,33     

VYHOVUJE 
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Tabulka 5.10 obsahuje zhodnocení všech spojů rohových úhelníků. Pro příložky byla 

použita ocel s mezí kluzu fy = 355 MPa. Šrouby jsou třídy 8.8, přičemž se uvažuje s tím, že 

smyková plocha prochází částí dříku se závitem. 

Tab. 5.10 – Posudky spojů rohových úhelníků 

Spojované úhelníky Příložka Šrouby Působící síla 
(tah/tlak) [kN] 

Rozhodující 
posudek [kN] 

Posouzení 

1 
100x100x12 

1x100x12 6xM20 461,3/429,3 Fv,Rd  = 564,48 Vyhovuje 
100x100x12 

2 
100x100x12 

1x100x10 6xM20 344,1/372,0 Fv,Rd  = 564,48 Vyhovuje 
100x100x10 

3 
100x100x10 

1x90x8 6xM20 241,7/266,7 Nu,Rd=399,51 Vyhovuje 
90x90x8 

4 
90x90x8 

1x80x6 4xM16 83,2/99,3 Veff2,Rd =218,65 Vyhovuje 
80x80x6 

5 
80x80x6 

1x70x6 4xM12 34,0/42,6 Fv,Rd = 129,49 Vyhovuje 
70x70x6 

6 
70x70x6 

1x50x6 2xM16 7,4/9,2 Fb,Rd = 60,44 Vyhovuje 
50x50x4 

  

 

1 2 3
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Obr. 5.6 – Spoje rohových úhelníků 

 
 

PŘÍPOJ DIAGONÁL L60x60x6 K ROHOVÝM ÚHELNÍKŮM  

Přípoj diagonál je proveden pomocí jednoho šroubu velikosti M16 nebo M20 pevnosti 8.8. 

V místě působící extrémní normálové síly je přípoj proveden pomocí šroubu M20. 

Působící tahová síla:  NEd = 35,68 kN 

Působící tlaková síla: NEd = 35,79 kN 

 

Šrouby namáhané na smyk 

Únosnost šroubů ve střihu 

, = . . . . = 1.1. 0,6.800.2451,25 = 94080 = 94,08  

 

Únosnost v otlačení spojovaných prvků 

= 3.1
=

800510353.221
= 0,530 

= 2,8. 1,72,5 = 2,8. 3022 1,72,5 = 2,118 

  

5 4 6 
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- připojovaný úhelník 

, = . . . . . = 1. 0,530.2,118.510.20.61,25 = 54996 = 55,00  

-otlačení úhelníku, ke kterému je diagonála připojena nebude rozhodovat, jelikož jeho 

parametry ovlivňující odolnost proti otlačení (tloušťka t, vzdálenost ke kraji e2) dosahují 

vyšších hodnot. 

-omezení pro jednostřižné spoje 

, , = . 1,5. . . = 1. 1,5.510.20.61,25 = 73440 = 73,44  

 

, = 55 = 35,79  

VYHOVUJE 

 

Vytržení šroubu 

Oslabená plocha při působení tahu 

= . 2 = 6. 30 222 = 114  

Oslabená plocha při působení smyku = . ( ( 0,5). ) = 6. (35 (1 0,5). 22) = 144  

Únosnost ve vytržení skupiny šroubů 

, , = 0,5. . + √3 . = 0,5.510.1141,25 + 355√3 . 1441 = 52770 = 

= 52,77 = 35,68  

VYHOVUJE 

Únosnost zbylých přípojů diagonálních prutů k rohovým úhelníkům je v tabulce 5.11. 

Parametry šroubů zůstávají stejné jako u spojů rohových úhelníků. Vzdálenosti šroubů 

k okrajům jsou na obrázku (5.7). 
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Tab. 5.11 – Posudky přípojů diagonál k rohovým úhelníkům 

Spojované úhelníky Šrouby 
Působící síla 

(tah / tlak) [kN] 
Rozhodující posudek 

[kN] 
Posouzení 

1 
D  60x60x6 1xM20 

1xM16 
35,68 / 35,79 

Veff,2,Rd  = 46,62 
Veff,2,Rd  = 51,53 

Vyhovuje 
RÚ  90x90x8 

2 
D  50x50x6 

1xM20 25,61 / 25,84 Veff,2,Rd  = 46,62 Vyhovuje 
RÚ 80x80x6 

3 
D  35x35x4 

1xM12 4,06 / 4,21 Veff,2,Rd  = 26,18 Vyhovuje 
RÚ  50x50x4 

Vysvětlivky: D…diagonála, RÚ…rohový úhelník 

 

 
Obr. 5.7 – Připoj diagonál k rohovým úhelníkům 

 
 

PŘÍPOJ PRUTŮ L70x70x6 NA KONZOLE  

Tento spoj je v místě působení největší normálové síly proveden pomocí dvou šroubů M16 

s pevností 8.8. 
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Působící tlaková síla:  NEd = 22,33 kN 

Šrouby namáhané na smyk 

Únosnost šroubů ve střihu 

, = . . . . = 2.1. 0,6.800.1571,25 = 120576 = 120,58  

 

Únosnost v otlačení spojovaných prvků 

= 3.1
=

800510303.181
= 0,556 

= 2,8. 1,72,5 = 2,8. 3018 1,72,5 = 2,5 

, = . . . . . = 2. 0,556.2,5.510.20.61,25 = 108800 = 108,80  

 

-omezení pro jednostřižné spoje 

, , = . 1,5. . . = 2. 1,5.510.16.61,25 = 117604 = 117,60  

 

, = 108,80 = 22,33  

VYHOVUJE 

 

Vytržení šroubu 

Úhelník je namáhán tlakem, šrouby se proto nevytrhnou. 

Tab. 5.12 – Spoje prvků na konzolách 

Připojovaný úhelník Šrouby 
Působící síla 

(tah / tlak) [kN] 
Rozhodující posudek 

[kN] 
Posouzení 

1 70x70x6 2xM16 - / 22,33 Fb,Rd = 108,80 Vyhovuje 

2 50x50x4 2xM16 23,24 / - Veff,2,Rd  = 26,17 Vyhovuje 
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Obr. 5.8 – Připoj prvků na konzolách 

 
 
5.5.4 Posouzení vodičů 

Postup posuzování byl převzat z [13]. 

U vodičů se posuzuje maximální napětí ve vodiči, aby nedošlo k jejich přetržení. 

K posouzení se používá stavová rovnice, kdy základním stavem je -5°C, bezvětří, normální 

námraza. Horizontální namáhání σH  pro vodič AlFe6 je 95 MPa, dovolené namáhání  

σdov = 110MPa a maximální mechanické namáhání σmax = 290 MPa.  Údaje jsou čerpány 

z tabulky výukového materiálu [3] a srovnány s údaji poskytovanými výrobci vodičů. 

Výpočet probíhá tak, že se pro základní stav určí zatížení a přetížení vodiče, což je podíl 

celkového zatížení k vlastní tíze vodiče. Dalším krokem je výpočet parametru křivky c, 

který závisí na dovoleném horizontálním namáhání a zatížení vodiče. Pokud jsou závěsné 

body stožárů v různých výškách, je nutné vypočíst parametr p, pomocí kterého tuto 

skutečnost zohledníme. Poté se určí geometrické charakteristiky, přičemž se uvažuje, že 

počátek souřadné soustavy je v nejnižším místě řetězovky. Z těchto údajů pak lze již 

vypočíst maximální průvěs lana, délku lana a napětí v závěsných bodech. 

Další zatěžovací stavy se řeší pomocí stavové rovnice, ve které se porovnává daný stav se 

stavem základním. Ze stavové rovnice se získá horizontální namáhání σH1 pro daný stav  

a další postup je obdobný řešení základního stavu.  

V tabulce 5.13 a 5.14 jsou uvedeny napětí ve vodičích pro jednotlivé stavy. Velikost napětí 

je stanovena pro závěsný bod na posuzovaném stožáru. Stavy jsou popsány v kapitole 3.2. 
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Tab. 5.13 – První úsek 

 Napětí Horizontální 
napětí 

Dovolené 
napětí 

Délka lana Maximální 
průvěs 

Zatěžovací stav σB [MPa] σHB [MPa] [MPa] lAB [m] fmax [m] 
1: -5°C,NN 95,302 95,000 σdov=110 204,166 4,987 
2: -5°C,vítr 98,123 97,270 σdov=110 204,493 7,603 
3: 40°C 45,995 45,900 σdov=110 204,234 5,670 
4: -30°C 97,060 96,929 σdov=110 204,070 3,701 
5: -5°C,NN,vítr 97,978 95,231 σdov=110 205,907 13,595 
6: -5°C,ZN 155,392 150,446 0,85σmax=246,5 209,084 21,378 
 

Tab. 5.13 – Druhý úsek 
 Napětí Horizontální 

napětí 
Dovolené 

napětí 
Délka lana Maximální 

průvěs 
Zatěžovací stav σA [MPa] σHA [MPa] [MPa] lAB [m] fmax [m] 
1: -5°C,NN 95,646 95,000 σdov=110 255,439 10,663 
2: -5°C,vítr 99,303 97,687 σdov=110 256,071 14,400 
3: 40°C 48,742 48,531 σdov=110 255,531 11,324 
4: -30°C 84,397 84,063 σdov=110 255,282 9,41 
5: -5°C, NN,vítr 126,519 122,253 σdov=110 257,381 19,48 
6: -5°C,ZN 168,375 160,110 0,85σmax=246,5 258,626 23,083 
 

Z tabulky vyplývá, že ve druhém úseku je překročeno dovolené napětí vodiče při 

kombinaci zatížení 5, není však překročeno maximální napětí. Musel by být upraven návrh 

vodičů, tuto problematiku řeší odborníci v oblasti elektrotechniky. V této práci je tento 

problém vyřešen tím, že ve stavu 1 bude při napínání použito horizontální napětí rovné  

83 MPa. Podrobný postup výpočtu pro druhý úsek s tímto horizontálním napětím je 

v příloze 1 této práce. 

5.6  Posouzení – mezní stavy použitelnosti 

Posuzována byla maximální výchylka, která vznikla hlavně působením větru. Rozhodující 

byla kombinace 1 – vlastní tíha prvků stožáru, stálá zatížení a zatížení větrem. 

Maximální přípustná výchylka = 0,04. = 0,04.27,6 = 1,104  
Maximální výchylka = 0,462 ≤ = 1,104  

VYHOVUJE 
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Obr. 5.9 – Maximální výchylka 

5.7  Mimořádná zatížení 

Mezi tato zatížení se řadí především zatížení při montáži a údržbě. Tato zatížení jsou 

popsána zvlášť, protože nejsou běžným zatěžovacím stavem konstrukce, ale působí pouze 

na začátku životnosti konstrukce, popřípadě během pravidelné údržby stožáru. 

Zatížení je vyvoláno napínáním lan, což může být i ekvivalentem pro případ havárie, kdy 

jsou vodiče v jednom poli přetrženy. Při výpočtu je nutné zohlednit i postupné napínání 

lan. Dále jsou v této skupině zatížení vyvolaná vlastní tíhou montérů. 

5.7.1 Kombinace zatížení 

1. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + podélný tah vyvolaný napínáním lan – všechna lana 

2. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + podélný tah vyvolaný napínáním lan – pouze některá lana 
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a) Jedno lano na nejnižší konzole 

b) Obě lana na nejnižší konzole 

c) Obě lana na nejnižší konzole a jedno lano na prostřední konzole 

3. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + podélný tah působící na podpěrné body s vodiči v kladkách 

4. Vlastní tíha prvků příhradové konstrukce + stálá zatížení od izolátorů, vodičů  

a zemnícího lana + zatížení námrazou + zatížení od tíhy montérů 

a) Zatížení od tíhy montérů na vodorovných prvcích 

b) Zatížení od tíhy montérů v nejnepříznivějším styčníku dolního pasu konzoly 

V kombinaci 1 a 2 se uvažuje s teplotou při napínání rovnou -30°C. Předpokládá se, že 

další klimatická zatížení při napínání nepůsobí. Kombinace 3 zohledňuje případ, kdy stožár 

není koncovým. Zatížení od tíhy montérů v kombinaci 4 působí na všechny prvky o sklonu 

menším než 30° a v nejméně příznivém styčníku dolního pasu konzoly. V této kombinaci 

se uvažuje s teplotou -5°C. 

Při výpočtu se uvažuje s dovoleným horizontálním napětím σH = 83MPa, což je přibližně 

80% horizontálního napětí lana AlFe6. Tato hodnota byla zvolena kvůli dodržení 

dovoleného namáhání σdov v zatěžovacím stavu zahrnujícím vítr, normální námrazu a 

teplotu -5°C, viz tabulka 5.13. 

5.7.2 Vnitřní síly od mimořádných zatížení 

Ve stavu 1 je celá konstrukce přetížená, bylo by tedy nutné stožár při napínání lan kotvit, 

aby se snížily tahové síly v místech závěsů vodičů. Kotvení při napínání je běžnou praxí. 

Dalším důvodem, proč je tento stožár takto přetížen, je fakt, že se jedná o nosný stožár a ne 

o výztužný. Výztužné stožáry se umisťují v trase vedení každé 3-5 km, jsou robustnější, 

často mají dvojitý výplet.  

Ze zatěžovacího stavu 2 vyplývá, že stožár by bezpečně přenesl zatížení, pokud by se 

v jednom rozpětí přetrhly dva vodiče. Pravděpodobně by nedošlo ke zhroucení, ani při 

přetržení tří vodičů. 
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Zatěžovací stav 3 odpovídá skutečnému stavu při napínání lan, kdy samotné napínání bude 

probíhat na kotevním stožáru a posuzovaný stožár bude zatížen silami od napínání. Vodiče 

jsou v kladkách a vodorovnou sílu způsobuje tření mezi kladkami a vodičem při napínání. 

Zatěžovací stav 4a zohledňuje zatížení tíhou montérů. Návrhové síly 1,5 kN jsou umístěny 

do středu vodorovných prvků L35/4, L45/4 a L60/6 a jsou zkoumány účinky na konkrétní 

prut. Především interakce ohybového momentu a osové síly – lze říct, že pruty toto zatížení 

přenesou. V globálním měřítku toto zatížení nevyvolá větší změny. Stav 4b pak umisťuje 

zatížení na konzolu do nejnepříznivějšího styčníku. 

Tab. 5.14 – Vnitřní síly způsobené montážním zatížením 

Maximální 
vnitřní síly 

N+ N- Vy Vz My Mz 

Zatěžovací stav [kN] [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] 

1 
1602,85 
L100/12 

1649,80 
L100/12 

39,49 
2xL60/6 

17,44 
L35/4 

3,81 
L90/8 

2,75 
L100/10 

2a 
216,98 
L100/12 

251,99 
L100/12 

29,15 
2xL60/6 

10,64 
L60/6 

1,23 
L70/6 

1,68 
2xL60/6 

2b 
416,36 
L100/12 

453,25 
L100/12 

27,26 
2xL60/6 

11,91 
L60/6 

1,17 
L70/6 

1,55 
2xL60/6 

2c 
696,11 
L100/12 

747,02 
L100/12 

41,69 
2xL60/6 

8,06 
L60/6 

1,94 
L70/6 

2,56 
2xL60/6 

3 
15,51 
L70/6 

20,11 
L100/12 

1,21 
2xL60/6 

2,72 
2xL60/6 

0,17 
L70/6 

0,09 
L80/6 

4a 
23,26 
L50/4 

23,57 
L100/12 

1,74 
2xL60/6 

4,23 
2xL60/6 

0,50 
L45/4 

0,29 
L45/4 

4b 
27,74 
L50/4 

26,74 
L70/6 

3,4 
2xL60/6 

4,23 
2xL60/6 

0,31 
L70/6 

0,20 
2xL60/6 

 
5.7.3 Posouzení – mezní stavy únosnosti 

Posouzení prvků pro zatěžovací stav 1 nebude prováděno. Jak je uvedeno výše, stožár je 

přetížen. Pokud by na tomto stožáru probíhalo napínání lan, musel by být kotven. 

Pravděpodobnější však je, že napínání lan bude prováděno na výztužném stožáru. 

V zatěžovacím stavu 2 je nutné posoudit pouze prvky, které jsou namáhány maximálními 

posouvajícími silami a ohybovými momenty. Vnitřní síly ostatních prvků se příliš neliší  

od posuzovaných vnitřních sil z kapitoly 5.4, normálové síly jsou nižší, posouvající síly se 

sice zvýší, ale původní využití nedosahovalo více než 10%. Momenty jsou ovlivněny 

minimálně. Do úvahy byly brány pouze stavy, kdy je napínáno jedno nebo dvě lana, 

případně stav kdy by se v jednom rozpětí jedno či dvě lana přetrhla.   
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Ve stavu 3 jsou vnitřní síly daleko nižší než síly, na které byla konstrukce posuzována, 

proto nové posouzení nebylo provedeno. 

V zatěžovacím stavu 4 odpovídajícímu zatížení od tíhy montérů je nutné posoudit prvky, 

na které je možno stoupat a to na ohyb a kombinaci ohybu a osové síly. Dále je nutné 

posoudit úhelník L50x50x4, který je zatížen větší tahovou silou než při běžných 

zatěžovacích stavech. Tah je vyvolán působením síly ve styčníku dolního pasu konzoly. 

Síly v ostatních prvcích jsou menší nebo jen nevýznamně větší než síly vyvolané běžnými 

zatěžovacími stavy. 

Nutné posudky jsou v tabulce 5.15. 

Tab. 5.15 – Posudky prutů 
Zatěžovací 

stav 
Prvek Vnitřní 

síla 
Únosnost Vnitřní 

síla 
Únosnost Posouzení 

2a 2xL60/6 Vy=29,15 (VRd=46,88)1 - - Vyhovuje 

2a L70/6 My=1,23 MRd=2,57 - - Vyhovuje 

2a 2xL60/6 Mz=1,68 (MRd=1,88)1 - - Vyhovuje 

2b L60/6 Vz=11,91 VRd=46,88 - - Vyhovuje 

4a L60/6 My=0,29 MRd=1,88 N-=0,29 
My=0,29 
Mz=0,18 

Využití 25 
% 

Vyhovuje 

4a L50/6 My=0,30 MRd=1,29 N-=19,02 
My=0,30 
Mz=0,18 

Využití 47 
% 

Vyhovuje 

4a L45/4 My=0,50 MRd=0,70 N+=0,13 
My=0,50 
Mz=0,29 

Využití 
112% 
Pr. ún. 

Nevyhovuje 

4a L35/4 My=0,24  N+=0,09 
My=0,24 
Mz=0,15 

Využití 
58% 

 

Vyhovuje 

4b L50/4 N+=27,74 Nu,Rd=41,51 - - Vyhovuje 

1…Členěný prut nebyl posuzován, neboť dané síly přenese i jediný úhelník L60x60x6, 
prut složený ze dvou těchto úhelníku tedy tyto síly přenese také. 
 

Prut L45/4 nevyhoví, ale nevyhoví pouze ten nejdelší prut, který je na konstrukci umístěn 

nejníže. Opatřením by bylo zakázat na tento prut při montáži a údržbě stoupat. Všechny 

ostatní vodorovné pruty již tíhu montérů přenesou. 
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5.7.4 Posouzení – mezní stavy použitelnosti 

Maximální deformace jednotlivých montážních stavů jsou v tabulce níže. Jak bylo patrné 

již z velikostí vnitřních sil, deformace ve stavu 1 značně překračují maximální přípustnou 

výchylku ulim=1,104m. 

Tab. 5.15 – Posudky prutů 

Zatěžovací 
stav 

Maximální výchylka 
[m] 

Maximální přípustná 
výchylka [m] 

1 uy = 1,740 

ulim=1,104 

2a uy = 0,247 

2b uy = 0,334 

2c uy = 0,686 

3 uy = 0,005; uz=0,006 

4a uz = 0,009 

4b uy = 0,005; uz=0,012 

 
 

 

6. PARAMETRICKÁ STUDIE 

Při provádění parametrické studie byl brán ohled i na spoje prvků. Tím je myšleno, že byla 

provedena optimalizace spoje tak, aby jeho využití bylo nejvyšší možné. U některých spojů 

se tímto krokem změnila únosnost průřezu oslabeného otvory. Tento krok ovšem ovlivnil 

pouze jeden prut a to prut L60x60x6. To znamená, že u tohoto prutu se vlivem změny 

spoje mohly v parametrické studii použít pruty menšího průřezu. Změny i přesto byly 

nepatrné, proto se parametrická studie prováděla s původně navrženými spoji. Tabulka 

s ověřením vlivu spojů je součástí přílohy 2.  

Dále bylo pro jeden prut provedeno porovnání i při zatížení stožáru maximálním zatížením 

větrem a námrazou. Takové umístění by odpovídalo například oblasti Krušných hor. 

I v tomto případě byli výsledky obdobné výsledkům uvedeným níže. Normálové síly 

vzrostly přibližně trojnásobně. Pro přenesení těchto normálových sil je nutné použít 

úhelníky o průřezu L180/14 až L200/20 podle pevnosti použité oceli. Návrh byl proveden 

na maximální možné využití průřezu. Pro spoje bylo uvažováno se šrouby M24 v jedné 
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řadě na každém rameni úhelníku. Maximální vnitřní síly jsou vyvozené působením stálých 

zatížení, námrazy a větru. 

 

Obr. 6.1 – Vnitřní síly  
a) Normálové síly;  b) Posouvající síly; c)Ohybové momenty 

 

Tab. 6.1 – Úhelníky 
Vnitřní síly: NEd

+=1292,5 kN; NEd
-=1529,2 kN; VEd=5,92 kN; MEd=3 kNm 

Ocel S235J0 S355J2 S450J0 S460M 

Úhelník 200/2 180/14 180/14 160/16 

 

6.1  Porovnání z hlediska spotřeby oceli 

Parametrická studie byla provedena za účelem zjištění, zda je výhodné použít na tento typ 

konstrukcí oceli vyšších pevností, a to konkrétně ocel S450J0 a S460M. Tato studie 

proběhla pouze na výše zobrazeném stožáru, není z ní tedy možné dělat obecné závěry.  

Pro účely porovnání nebyla geometrie stožáru změněna, bylo zachováno i rozložení prutů  

a jejich spoje. Porovnáván byl stávající stav a konstrukce z ocelí pevností S235, S355, 

S450 a S460 při využití prutů nepřekračujícím 80% a 100%. Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 6.2. 

  

a) a) a) 
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Tab. 6.2 – Navržené pruty pro dané pevnosti oceli a využití 
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Z výsledků vyplývá, že pruty, které mají v původním návrhu průřez L35x35x4 jsou 

využity minimálně, proto by bylo výhodné nahradit je plochou ocelí, případně změnit 

geometrii stožáru. 

Pruty této konstrukce se při použití oceli vyšší pevnosti potýkají se stabilitními problémy. 

Průřezy jsou příliš štíhlé a spadají do třídy průřezu 4, kdy je nutné použít efektivní 

průřezové charakteristiky, nebo nevyhoví kritériu omezujícímu štíhlost. Pro ocele s mezí 

kluzu fy = 355/440/460 MPa jsou vyhovující pruty téměř stejného průřezu. Z tabulky lze 

dále vyčíst, že stávající konstrukce je dosti předimenzována a že použití stávající oceli, je 

při vhodnějším návrhu nejvýhodnější. Použití úhelníků z oceli S450J0 a S460M není pro 

tuto konstrukci výhodné. 

Spotřeba oceli pro jednotlivé pevnosti je vyobrazena v grafu na obrázku 6.1. Udaná 

hmotnost je pouze součtem hmotností všech prutů konstrukce. Tabulky s délkami  

a hmotnostmi jednotlivých prutů a celkovou hmotností jsou v příloze 3 této práce. 

 
Obr. 6.2 – Spotřeba oceli 

6.2 Porovnání z hlediska ceny 

Cena vychází z velikosti úhelníků a kvality použité oceli. Všechny úhelníky použité 

v tomto srovnání spadají do kategorie AM1, kam patří úhelníky do velikosti 140 mm. Cena 

těchto úhelníků je 450 € za tunu. K této ceně se připočítají náklady na jakost oceli. 
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Informace o cenách jsou získány z dokumentu [12]. V tabulce 6.3 je uvedena hmotnost  

za tunu konkrétní oceli a celková cena pro výše uvedenou spotřebu oceli, grafické 

znázornění cenové výhodnosti je na obrázku 6.3. 

Tab. 6.3 – Cenové srovnání jednotlivých typů ocelí 
Ocel a její využití Hmotnost [t] Cena za tunu [€] Cena [€] 

S355J2 stávající 3,021 500 1510 

S235J0 80% 2,821 450 1269 

S235J0 100% 2,464 450 1109 

S355J2 80% 2,342 500 1171 

S355J2 100% 2,082 500 1041 

S450J0 80% 2,330 530 1235 

S450J0 100% 2,082 530 1103 

S460M 80% 2,432 550 1338 

S460M 100% 2,121 550 1167 

 

Z tabulky vyplývá, že cenově nejvýhodnější je použití oceli S355J2, jejíž použití bylo 

velmi výhodné i z váhového hlediska. Překvapivě použití oceli S460M nevychází příznivě 

už z váhového hlediska, po zohlednění ceny za tunu je její použití nejméně vhodnou 

volbou. Toto je způsobeno tím, že kvůli jakosti oceli je většina průřezů řazena do třídy 4 a 

je nutno použít efektivní průřezové charakteristiky, což značně sníží únosnost. 

 
Obr. 6.2 – Cenové srovnání jednotlivých ocelí  
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7. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo vytvoření postupu návrhu ocelových příhradových stožárů, se 

zaměřením na odlišnosti od návrhu běžných ocelových konstrukcí. Během tvorby postupu 

byly brány do úvahy postupy zmíněné normou ČSN EN 50 341 - 1, národní specifika  

v ČSN EN 50341-3/Z2 a obecné požadavky týkající se jak výpočtu zatížení  

z ČSN EN 1991-1-4, tak posouzení konstrukce podle normy ČSN EN 1993-1-1  

a ČSN EN 1993-1-8. V kapitole 5, kde je řešen konkrétní stožár, jsou poté provedeny 

výpočty podle jednotlivých přístupů. Díku tomu lze porovnat výsledky získané postupy 

podle jednotlivých norem. 

Druhá část této práce se zabývá posouzením konkrétního stožáru. Na tomto stožáru je 

následně provedena parametrická studie, která má za úkol rozhodnout, zda je výhodné pro 

tento typ konstrukce použití ocelí S450J0 a S460M. Z výsledků studie vyplývá, že 

nejvhodnější volbou je ocel S355J2 (příp. S355J0), se kterou je dosaženo daleko nižší 

spotřeby oceli než u obdobné konstrukce z oceli S235J0 a téměř stejné spotřeby oceli jako 

u konstrukce z oceli S460J0 a S460M. U posledních dvou ocelí bylo hlavním problémem 

zatřízení průřezu. Velká část úhelníků již spadala do kategorie průřezu třídy 4, bylo tedy 

nutné použít efektivní průřezové charakteristiky, což značně snižovalo únosnost průřezu.  

Dále byl ověřen i vliv spojů a velikosti zatížení na výhodnost použití jednotlivých ocelí. 

Z výsledků je zřejmé, že spoje na provedení parametrické studie nemají téměř žádný vliv. 

Pro zajímavost byl stožár umístěn do oblasti s co nejvyšším zatížením větrem a námrazou, 

aby se potvrdila či vyvrátila domněnka, že by využití výše pevných ocelí mohlo být 

výhodné u více zatížených konstrukcí. I přesto že se zatížení několikanásobně zvětšilo, 

nebylo použití ocelí S450J0 a S460M výhodné. Při posuzování vyvstal stejný problém jako 

u původní konstrukce – většina úhelníků spadala do kategorie průřezu 4, což snížilo jejich 

únosnost. Z toho lze usoudit, že pro posuzovaný typ konstrukce není použití výše pevných 

ocelí vhodné. 
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