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Název diplomové práce: 

Sportovní hala pro badminton s ocelovou nosnou konstrukcí 

Anotace: 

 Diplomová práce zahrnuje návrh a posudek sportovního objektu především z pohledu 
statického, avšak s patřičným ohledem na uživatelské požadavky, jež vyplývají jak 
z obecných norem a standardů, tak z vlastní bohaté zkušenosti autora této práce. Ocelová 
konstrukce je tvořena tradiční příhradovou příčnou vazbou, na které je prostřednictvím vaznic 
navržen plášť střechy z trapézového plechu. Sloupy jsou zhotoveny jak příhradově, tak 
plnostěnně, přičemž v prvním případě se jedná o založení monolitické, v druhém případě je to 
uložení kloubové. Ztužení bylo patřičně zohledněno. Objekt je jednolodní, obsahující šest 
kurtů pro badminton s odpovídajícím administrativním zázemím ve formě šaten, sprch, 
hygienických zařízení a také sportovního baru umístěného v prvním patře s výhledem na 
kurty. Tato sportovní hala byla navržena s dostatečnými rezervami s ohledem na obecnou 
nejasnost a především nepřesnost působícího zatížení a odpovídající odezvy konstrukce.
Stavba odpovídá technickým a především uživatelským standardům, požadavkům a normám. 
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Sports hall for badminton with steel bearing structure 

Annotation: 

 The Diploma thesis encompasses design and expert’s statement of the sports object 
foremost out of consideration for the static solution, although with appropriate regard to user 
requirements that result from both general regulations and standards as well as plentiful self-
experience of this paper’s author. Steal bearing structure composes of common skeleton cross 
sectional structure, on which, by means of set of trusses, the roof deck from trapeze sheet 
metals is implemented. Pillars are fabricated in both skeleton-like fashion and web-plate 
girders, whereas the former is monolithic constructive foundation and the latter is hinged-like. 
Structural sheeting was properly considered. The object is a single-nave hall comprising six 
badminton courts with congenial administrative background in the form of changing rooms, 
showers, hygienic facilities and also sports bar situated on the first floor overlooking courts. 
This sports hall was designed with sufficient capacity margin with regard to general 
ambiguity and foremost inaccuracy of exerting load along with construction’s rebound action. 
The building complies with technical and above all user standards, demands and regulations. 
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ 

A průřezová plocha     [m2] 

Av plocha vzdorující smyku    [mm2] 

Ce součinitel expozice     [-] 

CmLT součinitel ekvivalentního konstantního momentu [-] 

Cmy součinitel ekvivalentního konstantního momentu [-] 

Ct tepelný součinitel     [-] 

E modul pružnosti v tahu/tlaku    [MPa, kPa] 

Fb,Rd únosnost šroubu v otlačení    [kN] 

FE obecně bodové zatížení    [kN] 

FR obecně únosnost „bodová“    [kN] 

Ft,Rd únosnost šroubu v tahu    [kN] 

Fv,Rd únosnost šroubu ve smyku    [kN]

G modul pružnosti ve smyku    [MPa, kPa] 

I moment setrvačnosti     [m4, mm4] 

It  moment tuhosti v prostém kroucení   [mm4]

Iw  výsečový moment setrvačnosti    [m6] 

Lcr kritická délka prutu     [m, mm] 

Lteor teoretická délka prutu     [m, mm] 

Mcr kritický moment     [kNm] 

MEd  ohybové namáhání      [kNm] 

MRd  ohybová únosnost      [kNm] 

MSP mezní stav použitelnosti 

Nb,Rd pevnost v tlaku s vlivem vzpěru (vzpěrná pevnost)  [kN] 

NE normálová síla (účinek zatížení)   [kN] 

NR únosnost pro normálovou sílu   [kN] 

Nt,Rd  únosnost v tahu resp. prostém tlaku    [kN] 

VEd  smykové namáhání     [kN] 

VRd  smyková únosnost     [kN] 

W průřezový modul     [m3, mm3] 



  

a účinná tloušťka svaru     [mm] 

c0(z) součinitel orografie      [-] 

cdir  součinitel směru větru    [-] 

cpe součinitel vnějšího tlaku     [-] 

cr(z) součinitel drsnosti terénu    [-] 

cseason  součinitel ročního období    [-] 

e excentricita      [mm] 

fc mez pevnosti betonu     [MPa, kPa]

fE obecně zatížení vztažené na jednotku plochy [kN/m2] 

fjd započitatelná návrhová pevnost betonu   [MPa] 

fR obecně únosnost vztažena na jednotku plochy [kN/m2] 

fu mez pevnosti      [MPa, kPa] 

fvw,d návrhová smyková únosnost svaru   [MPa, kPa]

fy mez kluzu      [MPa, kPa]

gd obecně zatížení stálé     [kN/m2] 

i poloměr setrvačnosti průřezu    [mm] 

k  součinitelé vzpěrné délky/součinitelé interakce [-] 

kI  součinitel turbulence       [-] 

kj součinitel koncentrace napětí    [-] 

kr součinitel terénu     [m] 

q obecně zatížení proměnné    [kN/m2] 

qp(z) maximální dynamický tlak větru   [kN/m2] 

vb základní rychlost větru    [m/s] 

vb,0 výchozí základní rychlost větru   [m/s] 

vm(z) střední rychlost větru     [m/s]

we  tlak větru       [kN/m2] 

z0 parametr drsnosti terénu     [m]   

z0,II  parametr drsnosti terénu pro kategorii terénu II [m] 



  

λ�  poměrná štíhlost     [-] λ�LT poměrná štíhlost (pro účely klopení)   [-] γ� součinitel pro páčení     [-] χLT součinitel klopení     [-] 

α součinitel imperfekce     [-] 

αLT součinitel imperfekce při klopení   [-] 

βw korelační faktor     [-]  

γG součinitel pro stálé zatížení    [-] 

γM součinitel spolehlivosti materiálu   [-] 

γQ součinitel pro proměnné zatížení   [-] δ průhyb       [mm] 

κwt bezrozměrný parametr kroucení   [-] 

λ štíhlost       [-] 

µ tvarový součinitel/součinitel tření   [-] 

µcr bezrozměrný kritický moment   [-] 

ρ měrná hmotnost     [kg/m3] 

σ napětí       [MPa, kPa] 

χ  součinitel vzpěrnosti      [-] 
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1. ÚVOD 

1.1.Obecně

Prvotním a nejvýše nadřazeným cílem této práce je navrhnout, především z hlediska 

statického, sportovní halu pro badminton splňující obecné požadavky na únosnost, 

spolehlivost a bezpečnost. Rozsah práce lze jen stěží pevně a jasně stanovit, dá se však 

s patřičnou přesností říct, že je vymezen a podmíněn návrhem a posudkem rozhodujících 

konstrukčních prvků a částí objektu. Podložím se práce nezabývá. 

Rozhodujícím podmětem k výběru tématu byl zájem o ocelové konstrukce a v neposlední 

řadě také osobní zainteresovanost autora této práce v badmintonu, pro nějž je předmět 

diplomové práce navrhován. Tato osobní zkušenost se sportem vedla k logickému a 

efektivnímu návrhu zejména co se požadavků ze strany hráčů týče, s menším přihlédnutím na 

architektonickou stránku. 

Badminton je stále více se rozšiřujícím sportem a zkušenost ukazuje, že téměř jakákoliv 

hala pro tento účel je z ekonomického hlediska rentabilní. Rovněž existují případy, kdy i 

„samoobslužné“ objekty pro tento účel zahrnující pouze dva kurty jsou schopny provozu, a to 

dokonce v oblastech málo zalidněných. 

Navrhovaná hala není fixně umístěna do existující reálné zástavby, ale je zasazena do 

víceméně fiktivního prostředí. Bylo zvoleno okolí Ostravy, z čehož později při návrhu 

vyplývají sněhové a větrné oblasti a ostatní náležitosti. 

Hala byla uvažována multifunkční, nakonec ale byla zvolena varianta čistě pro badminton. 

Nicméně i v budoucnu bude kdykoliv možno halu používat i pro jiné sporty, jako např. tenis. 

Stejně tak lze halu použít i pro ostatní sociální účely, tak jako to u podobných hal bývá 

zvykem. 

V prvotním návrhu objektu byla rovněž zvažována varianta, kdy administrativní část by 

byla oddělena od části herní, a každá by tak měla svůj vlastní statický systém a zastřešení. 

Byla ovšem zvolena možnost druhá, a tak byly veškeré funkce spojené s provozem 

badmintonu zahrnuty do objektu jednoho. Toto rozhodnutí bylo učiněno jednak z důvodu 
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jednoduchosti a elegance, jednak pro praktičtější implementaci zázemí, především baru, do 

celého funkčního celku. 

Kapacity veškerého zázemí (šatny, hygienická zařízení) byly navrženy v souladu 

s existujícími normami, především ale s ohledem na potřeby člověka, jež jsou ve většině

případů u existujících hal nenaplněny. Z tohoto hlediska bylo zvoleno i „sériové“ umístění 

kurtů, z čehož vyplynula také geometrie samotné konstrukce. 

Návrh byl ve své obecnosti proveden s odpovídajícími rezervami, aby u nejasných či 

těžko počitatelných částí výpočtu nedošlo k překročení mezního stavu únosnosti. Navržené 

prvky i spoje jsou však v porovnání s ostatními existujícími objekty tohoto účelu velice 

podobné, dá se tedy očekávat, že návrh je ekonomicky přijatelný. 

Naprostá většina výpočtů byla autorem předem kompletně zalgoritmizována pomocí 

programu Microsoft Office Excel, což umožnilo velice snadnou a bezprostřední zpětnou 

vazbu při návrhu. Některé výstupy z tohoto programu byly, i když pouze jen ilustrativně, 

zahrnuty do příloh na konci práce. Díky dostupnosti tohoto nástroje byly některé části 

výpočtů zkráceny či zcela vynechány, je však nutno zdůraznit, že posudek proběhl, pokud byl 

zapotřebí, vždy. Autor této práce se také do značné míry opíral o již existující návrhy a 

posudky provedené vysoce zkušenými lidmi, proto si dovolil na mnohých místech pouze 

slovně odůvodnit své počínání. 

1.2. Popis objektu 

Jedná se o jednolodní halu s pultovou střechou se sklonem 15°, jež je tvořena sestavou 

spojitých tenkostěnných vaznic uložených na kolmo probíhající příhradové vazníky. Kolmo 

na vaznice jsou umístěny střešní trapézové plechy. Střecha stejně jako obvodové pláště jsou 

zatepleny minerální vlnou. Střecha je navíc opatřena hydroizolací. Vazníky jsou uloženy 

neposuvně na sloupech, a ty jsou uloženy v patkách (vetknutých i kloubových) uložených na 

betonových základech. 

Zázemí, jež je zastřešeno navrženou halou, je provedeno ze systému porotherm s ohledem 

na akustické a tepelné požadavky v důsledku rozdílných vnitřních provozů. Zaměření této 

práce na toto zázemí je však pouze okrajové bez podrobných stavebních výkresů. 
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Průřezy nebyly voleny jen s ohledem na vnitřní síly, ale také s ohledem na proveditelnost 

spojů. 

Střešní plášť  

Trapézové plechy (TR 30/220/0,88) od firmy Kovové profily umístěné ve své 

pozitivní poloze jsou bezprostředně položeny na vaznice a upevněny k nim v každé vlně

pomocí samovrtných šroubů Ø 5,5 mm, přičemž jednotlivé podélné okraje plechu jsou 

navzájem spojeny v roztečích 500 mm samovrtnými šrouby Ø 4,8 mm. 

 Na tomto trapézovém plechu je umístěna tepelná izolace a na ní povlaková 

hydroizolace. 

Vaznice 

Vaznice Z 300/2,5 (profilovaná stojina - firma Kovové profily). Vaznice jsou uloženy 

na horních pásech vazníků pomocí standardizovaných připojovacích svařovaných botek 

s vyztužením. Tyto botky jsou k vazníku šroubovány, a to šrouby M16 – 5.6. Trapézové 

plechy jsou vaznicemi podpírány. 

 Statický systém vaznic je uvažován spojitý a tohoto efektu je dosaženo podélným 

překrytím jednotlivých vaznic ve směru jejich kladení. Tento přesah je 300 mm na každou 

stranu podpěry, resp. styku vaznic. To způsobuje také dvojnásobnou únosnost v tomto místě. 

Tento způsob byl zvolen pro svou empiricky ověřenou zkušenost, jednoduchost a spolehlivost 

provádění. 

Vazník 

Je uložen na sloupech a spolu s nimi tak tvoří příčnu vazbu. Na pravý, kloubový 

plnostěnný, sloup je vazník uložen pomocí svého horního prutu, na levý, vetknutý příhradový, 

sloup je uložen pomocí svého spodního pásu (oba tyto přípoje jsou šroubované a tvoří tak 

současně montážní celky). Vazník samotný je rozdělen na dva montážní celky přibližně ve 

své polovině, rovněž pomocí šroubovaných spojů. Vazník podepírá vaznice. 

Horní pás je tvořen IPE profilem, spodní pás profilem HEB, vnitřní pruty (svislice a 

diagonály) pak kruhovými dutými průřezy o stejném vnějším poloměru lišícími se pouze 

tloušťkou profilu. 
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Sloup 

Levý sloup byl pro své značné namáhání způsobené geometrií konstrukce zvolen jako 

příhradový s vetknutým patkami. Vnitřní pruty jsou stejně jako u vazníku tvořeny dutými 

průřezy, oba pásy jsou pak z profilů HEB. 

Pravý sloup je uložen kloubově a je plnostěnný, z profilu HEB. 

Stěnový plášť

Zateplení stěnového pláště je uloženo do horizontálně položených kazetových profilů, 

které jsou přichyceny přímo na profily sloupů. Pomocí izolačních pásků jsou pak na tyto 

kazety namontovány svislé vnější vlnité plechy. 
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

2.1. Geometrické a rozměrové údaje o stavbě

počet příčných vazeb npř.vazby  14

rozteč příčných vazeb (rozteč vazníků) svazník  6 m 

délka haly (osová vzdálenost krajních sloupů) L  78 m 

přesah střechy v podélném směru l  0,6 m 

celková délka haly (resp. střechy) Lcelk  79,2 m 

šířka haly (rozpětí příčné vazby resp. vazníku) B  28 m 

přesah střechy v příčném směru b  0,4 m 

celková šířka haly (resp. střechy) Bcelk  28,8 m 

výška hřebene střechy nad terénem H  17,27 m 

rozteč mezilehlých vaznic smezi,vaznice  2 m 

vzdálenost uzlů vazníku suzly  2,07 m 

rozteč okapové vaznice sokap,vaznice  1,4 m 

počet vaznic nvaznice  15

počet mezilehlých vaznic nmezi,vaznice  13

sklon střechy α  15° 

Obr. 1 – půdorysné schéma objektu 
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Obr. 2 – schéma příčného řezu objektu 

Obr. 3 – schéma pohledu na podélnou část objektu 

2.2. Pevnostní a pružnostní charakteristiky použitých materiálů

Součinitelé 
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Ocel (použitá ocel S235) 

modul pružnosti v tahu/tlaku E 210000 MPa 

modul pružnosti ve smyku G 81000 MPa 

charakteristická mez kluzu fy,k 235 MPa 

charakteristická mez pevnosti fu,k 360 MPa 

návrhová mez kluzu fy,d 235 MPa 
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návrhová mez pevnosti fu,d 360 MPa 

Beton (C16/20) 

charakteristická mez pevnosti fc,k 16 MPa 

návrhová mez pevnosti fc,d 10,67 MPa 
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3. ZATÍŽENÍ 

3.1. Obecné údaje 

Při modelování konstrukce a působícího zatížení bylo provedeno zjednodušení, a to za 

účelem snadnější algoritmizace, přesto bez negativního dopadu na správnost návrhu, což bylo 

ověřeno autorem této práce. V důsledku relativně malého sklonu střechy byl tento sklon při 

výpočtu účinků některých zatížení zanedbán a to v následujícím rozsahu:  

• Při uvažování zatěžovacích šířek resp. oblastí (u výpočtu účinků zatížení způsobených 

větrem) bylo počítáno s vodorovným průmětem sklonu střechy, ne se skutečnou 

vzdáleností, což vedlo k lehce nižším hodnotám, než by tomu bylo při přesném 

výpočtu. Jedná se však pouze o přibližně 97% výši „původní“ hodnoty. 

• Při zatížení svislých stěn, kde jedna strana objektu má ve skutečnosti od svislice jistý 

odklon (15°), bylo toto zatížení na stěny modelováno vodorovně se zemským 

povrchem, tedy NE kolmo na povrch stěnového pláště. 

• Při posudcích konstrukčních prvků na účinky vnějších sil (zatížení např. sněhem) je 

uvažováno se zachycením složek sil působících v rovině střechy tuhým střešním 

pláštěm. Žádná část střešního pláště včetně vaznic tedy nepodléhá klopení. 

3.2. Zatížení STÁLÉ 

Střešní plášť

g

hydroizolační fólie na bázi PVC 0,03 kN/m2

minerální vlna tl. 200 mm (ρ = 60 kg/m3) 0,12 kN/m2

vnitřní trapézový plech (odhad) 0,09 kN/m2

Σgk 0,24 kN/m2 charakteristické

Σgd 0,324 kN/m2 návrhové 
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Stěnový plášť

g

kazetové profily K 120/600/0,75 0,1 kN/m2

tepelná izolace - Orsil 100 mm (ρ = 60 kg/m3) 0,08 kN/m2

vnější trapézový plech (odhad) 0,07 kN/m2

Σgk 0,25 kN/m2 charakteristické   

Σgd 0,3375 kN/m2 návrhové 

3.3. Zatížení PROMĚNNÉ 

Užitné 

Užitné zatížení ochozu qk = 5kN/m2

Sníh 

Typ krajiny „normální“ => součinitel expozice Ce = 1 

Tepelný součinitel Ct = 1 

Sněhová oblast III => charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi szem = 1,5 kN/m2

Sklon střechy 15° => tvarový součinitel pro pultovou střechu µ = 0,8 

Zatížení sněhem na střeše: s
 � µC�C�s��� (1)

s
 � µC�C�s��� � 0,8 � 1 � 1 � 1,5 � 1,2 kN/m� charakteristická hodnota s� � s
 � γ � 1,2 � 1,5 � 1,8 kN/m�   návrhová hodnota 

Vítr 

Větrná oblast II => výchozí základní rychlost větru vb,0 = 25 ms-1

Kategorie terénu III  => parametr drsnosti terénu z0 = 0,3 m 

=> minimální výška zmin = 5 m 

Součinitel směru větru cdir = 1 

Součinitel ročního období cseason = 1 

Základní rychlost větru: v" � c�$%c&�'&()v",* (2)v" � 1 � 1 � 25 � 25 ms+,
Výška hřebene střechy nad terénem z = 17,27 m 

Parametr drsnosti terénu pro kategorii terénu II z0,II = 0,05 m 

Maximální výška zmax = 200 m  
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Součinitel terénu: 

k% � 0,19 . z*z*,001
*,*2

(3)

k% � 0,19 3 0,30,055*,*2 � 0,2154
Součinitel drsnosti terénu: 

c%7�8 � k% � ln .max7z; z�$)8z* 1 (4)

c%7�8 � 0,2154 � ln .max717,27; 580,3 1 � 0,2154 � ln 317,270,3 5 � 0,873
Součinitel orografie c0(z) = 1 

Střední rychlost větru: v�7�8 � c%7�8c*7�8v" (5)v�7�8 � 0,873 � 1 � 25 � 21,825 ms+,
Součinitel turbulence kI  = 1  

Intenzita turbulence: 

I@7�8 � k0c*7z8ln 3max7z; z�$)8z* 5 (6)

I@7�8 � 11 � ln A17,270,3 B � 0,2467
Měrná hmotnost vzduchu ρ = 1,25 kg/m3

Maximální dynamický tlak větru: q�7z8 � E1 F 7I@7z8G 0,5 ρ v�� 7z8
(7)

q�7z8 � IE1 F 7 � 0,2467G0,5 � 1,25 � 21,825�J1000 � 0,8118 kN/m�

Součinitelé vnějšího tlaku cpe,10

Poznámky: 

• Návětrné plochy jsou větší než 10 m2, bylo tedy počítáno se součiniteli cpe,10. 

• Součinitelé vnitřního tlaku cpi nebudou uvažovány, neboť nejsou navržena otevíratelná 

okna.  

• Součinitelé byly vzaty z patřičných norem o zatížení konstrukcí [3], přičemž mezilehlé 

hodnoty, v návaznosti na sklon střechy, byly lineárně interpolovány, nebo byly 
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použity hodnoty mezní (na straně bezpečnosti) pro snadnější algoritmizaci. Veškeré 

tyto hodnoty byly počítačově zautomatizovány autorem této práce za pomocí softwaru 

Microsoft Office Excel, konkrétní výpočty v rámci interpolace zde tedy nebudou 

uváděny. 

A. Vítr příčný 

Pomocný rozměr e = min{L; 2H} = 34,54 m 

kde 

L je délka haly resp. střechy (obecně: rozměr kolmý na směr větru) = 78 m 

H je výška hřebene střechy nad terénem = 17,27 m   

Pomocný rozměr p = H/B = 0,6168 

kde 

H je výška hřebene střechy nad terénem = 17,27 m 

B je šířka haly resp. střechy (obecně: rozměr rovnoběžný se směrem větru) = 28 m 

a. Svislé stěny 

Obr. 4 – schéma příčného větru – svislé stěny 
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Tab. 1 – příčný vítr, součinitelé vnějšího tlaku pro svislé stěny 

rozsah zóny [m] 

oblast cpe,10 počátek konec 
A -1,2 0 6,908 
B -0,8 6,908 28 
C -0,5 0 0 
D 0,75 po celé délce 
E -0,4 po celé délce 

Rozsahy oblastí/zón A-C byly stanoveny na základě pomocného rozměru „e“. 

Rozsahy oblastí/zón D-E byly stanoveny na základě pomocného rozměru „p“. 

V souladu s [3] platí: jelikož e K B, ale zároveň e < 5B, plocha stěny byla rozdělena do dvou 

oblastí (A a B). Oblast C se neprojeví. 

Rozsah oblasti A = e/5 = 6,908 m. 

Rozsah oblasti B = B - e/5 = 21,092 m. 

b. Pultová střecha 

Obr. 5 – schéma příčného větru – pultová střecha 
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Obr. 6 – schematický řez příčného větru – pultová střecha 

Tab. 2 - součinitelé vnějšího tlaku pro pultové střechy - vítr θ=0° 

      rozsah zóny [m] rozsah zóny [m] 

  
ve směru větru kolmo na směr 

větru 

oblast cpe,10,
+ cpe,10,

- počátek konec počátek konec 
F 0,2 -0,9 0 3,454 0 8,635
G 0,2 -0,8 0 3,454 8,635 69,365
H 0,2 -0,3 3,454 28 0 78

V Tab. 2 jsou uvedeny hodnoty pro tlak i pro sání, ve výpočtu pak budou zohledněny obě tyto 

možnosti, přičemž jeden zatěžovací stav automaticky vylučuje současné působení druhého 

zatěžovacího stavu. 

Rozsahy oblastí/zón F-H byly stanoveny na základě pomocného rozměru „e“. 

Rozsah oblastí F a H ve směru větru = e/10 = 3,454 m. 

Z geometrie vyplývá, že zbývající část šířky objektu pokryje oblast H (viz. Obr. 5) . 

Rozsah oblasti F kolmo na směr větru = e/4 = 8,635 m. 

Jelikož je oblast F zrcadlově symetrická podle příčné osy objektu, z geometrie vyplývá, že 

zbývající část délky objektu pokryje oblast H (viz. Obr. 5). 

Θ=0° Θ=180° 
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Tab. 3 - součinitelé vnějšího tlaku pro pultové střechy - vítr θ=180° 

rozsah zóny [m] rozsah zóny [m] 
ve směru větru kolmo na směr větru

oblast cpe,10,
+ cpe,10,

- počátek konec počátek konec 
F 0 -2,5 0 3,454 0 8,635
G 0 -1,3 0 3,454 8,635 69,365
H 0 -0,9 3,454 28 0 78

Tab. 3 pro příčný vítr (θ=180°) se od Tab. 2 liší pouze součiniteli cpe,10 -  rozsahy oblastí však 

zůstávají stejné (pouze analogicky poupravené pro směr větru ve vztahu k orientaci sklonu 

střechy) - viz. Obr. 6. 

B. Vítr podélný 

Pomocný rozměr e = min{B; 2H} = 28 m 

kde 

B je šířka haly resp. střechy (obecně: rozměr kolmý na směr větru) = 28 m 

H je výška hřebene střechy nad terénem = 17,27 m   

Pomocný rozměr p = H/L = 0,2214 

kde 

H je výška hřebene střechy nad terénem = 17,27 m 

L je délka haly resp. střechy (obecně: rozměr rovnoběžný se směrem větru) = 78 m 
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a. Svislé stěny 

Obr. 7 – schéma podélného větru – svislé stěny 

Tab. 4 – podélný vítr, součinitelé vnějšího tlaku pro svislé stěny 

    rozsah zóny [m] 

oblast cpe,10 počátek konec 
A -1,2 0 5,6
B -0,8 5,6 28
C -0,5 28 78
D 0,7 po celé šířce 
E -0,3 po celé šířce 

Rozsahy oblastí/zón A-C byly stanoveny na základě pomocného rozměru „e“. 

Rozsahy oblastí/zón D-E byly stanoveny na základě pomocného rozměru „p“. 

V souladu s [1] platí: jelikož e < L, plocha stěny byla rozdělena do tří oblastí (A, B a C). 

Rozsah oblasti A = e/5 = 5,6 m. 

Rozsah oblasti B = B - e/5 = 22,4 m. 

Rozsah oblasti C = L – e = 50 m. 
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b. Pultová střecha 

Obr. 8 - schéma podélného větru – pultová střecha 

Tab. 5 - součinitelé vnějšího tlaku pro pultové střechy - vítr θ=90° 

rozsah zóny [m] rozsah zóny [m] 

ve směru větru kolmo na směr větru

oblast cpe,10,
+ cpe,10,

- počátek konec počátek konec 

Fhorní 0 -2,4 0 2,8 0 7 

Fdolní 0 -1,6 0 2,8 0 7 

G 0 -1,9 0 2,8 7 14 

H 0 -0,8 2,8 14 0 28 

I 0 -0,8 14 78 0 28 

V Tab. 5 jsou uvedeny hodnoty pro tlak (nulové hodnoty resp. nulový tlak) i pro sání, ve 

výpočtu pak budou zohledněny obě tyto možnosti, přičemž jeden zatěžovací stav automaticky 

vylučuje současné působení druhého zatěžovacího stavu. 

Rozsahy oblastí/zón F-I byly stanoveny na základě pomocného rozměru „e“. 

Rozsah oblastí F a G kolmo na směr větru = e/10 = 2,8 m. 

Rozsah oblasti H kolmo na směr větru = e/2 - e/10 = 11,2 m. 
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Z geometrie vyplývá, že zbývající část délky objektu pokryje oblast I (viz. Obr. 8) . 

Rozsah oblasti F kolmo na směr větru = e/4 = 7 m. 

Jelikož je oblast F zrcadlově symetrická podle podélné osy objektu, z geometrie vyplývá, že 

zbývající část šířky objektu pokryje oblast G (viz. Obr. 8). 

Shrnutí výsledných tlaků na jednotlivé oblasti pláště budovy 

V Tab. 6 jsou shrnuty výsledné tlaky na povrchy objekty vyplývající z následující rovnice: w� � q�7z8c�� (8)
kde 

qp(z) .. je maximální dynamický tlak větru 

cpe ..  je součinitel vnějšího tlaku 

Tlaky větru na povrchy objektu we jsou určeny pro všechny tři případy působení větru na 

konstrukci (vítr příčný θ=0°, vítr příčný θ=180° a vítr podélný θ=90°). Každý z těchto případů

je dále rozdělen na tlak a sání (pokud taková situace nastává - tzn. při součiniteli cpe rovnému 

nule je tlak/sání nulové resp. vítr nepůsobí, neboť rovnice (8) bude rovna nule). 

Tab. 6 – tlak větru na povrchy objektu [kN/m2] 

oblast vítr příčný θ=0° vítr příčný θ=180° vítr podélný θ=90° 

  wek,max
+ wek,min

- wek,max
+ wek,min

- wek,max
+ wek,min

-

A 0 -0,974178 0 -0,974178 0 -0,974178
B 0 -0,649452 0 -0,649452 0 -0,649452
C 0 -0,405907 0 -0,405907 0 -0,405907
D 0,6079719 0 0,6079719 0 0,5682703 0
E 0 -0,322948 0 -0,322948 0 -0,243544

F 0,162363 -0,730633 0 -2,029537 0
Fhorní = -1,948355 
Fdolní = -1,2989036 

G 0,162363 -0,649452 0 -1,055359 0 -1,542448
H 0,162363 -0,243544 0 -0,730633 0 -0,649452

I - - - - 0 -0,649452

Pozn.: bledě-zelená políčka nemají praktický význam 
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4. NÁVRH A POSUDEK NOSNÝCH PRVKŮ

Poznámka: 

Jelikož všechny výpočty (účinky zatížení, posudky atd.) byly autorem zalgoritmizovány 

pomocí softwaru Microsoft Office Excel, který umožňoval okamžitou a automatickou 

aktualizaci, iteraci, interpolaci, interakci atd., nebude v této práci často striktně dodržována 

metodika postupu NÁVRH – POSUDEK. Většinou se přejde rovnou k posudku, neboť návrh 

byl jeho neoddělitelnou součástí (návrh byl tedy samozřejmě proveden, ale jeho automatická 

odezva na posudek je vyjádřena pouze implicitně). 

4.1. Střešní trapézový plech 

Stručná charakteristika navrženého trapézového plechu 

TR 30/220/0,88 

Tloušťka   t = 88 mm 

Plošná hmotnost  m = 7,9 kg/m2

Únosnost 

Trapézový plech působí jako spojitý nosník (podpory jsou tvořeny vaznicemi), a bude 

posouzen na: 

• tíhové zatížení (stálé + sníh) 

• zatížení sáním (minimální stálé + vítr) 

• maximální zatížení pro účely MSP (únosnost taková, aby nebyl překročen mezní 

průhyb L/200) 

Pro stanovení únosnosti byly použity tabulky dodávané výrobcem, kde je únosnost plechu 

závislá na jeho rozpětí. Předpokladem je, že zatížení je spojité a rovnoměrné. 

Aby byl tento požadavek splněn, bylo při zatížení větrem (který obecně představuje různé 

zatížení na plechu v důsledku jeho polohy v rámci střechy) počítáno s nejvíce zatíženým 

polem plechu a zatížení tohoto pole aplikováno na všechna pole. 

Rozpětí pole:   svaznice = 2 m (= rozteč vaznic tvořící podpory pro plech) 
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Odpovídající únosnosti: 

fRd,poz = 3,41 kN/m2  (pozitivní poloha plechu – pro tíhové zatížení) 

fRd,neg = 3,24 kN/m2  (negativní poloha plechu – pro zatížení sáním) 

fRk,MSP = 1,48 kN/m2  (pro mezní průhyb L/200 – vztahuje se pouze k proměnnému zatížení – 

sníh) 

Zatížení + posudek 

Tíhové zatížení (stálé + sníh) 

Charakteristické:  fEk = gk + sk = 0,24 + 1,2 = 1,44 kN/m2

Návrhové:   fEd = gd + sd = 0,324 + 1,8 = 2,124 kN/m2 

POSUDEK:   fRd,poz = 3,41 kN/m2 > fEd = 2,124 kN/m2 => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  62,29 % 

Zatížení sáním (minimální stálé {trapézový plech} + vítr) 

Charakteristické: fEk = gk,min + min{ wek,min
-} = 0,09 + (-2,03) = -1,94 kN/m2

Návrhové:  fEd = gk,min + min{ wed,min
-} = 0,09 + (-3,04) = -2,95 kN/m2

POSUDEK:   fRd,neg = 3,24 kN/m2 > fEd = 2,95 kN/m2 => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  91,05 % 

Zatížení pro účely MSP 

Charakteristické: fEk = sk = 1,2 kN/m2

POSUDEK:   fRd,neg = 1,48 kN/m2 > fEd = 1,2 kN/m2 => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  81,08 % 

4.2. Vaznice 

Stručná charakteristika navržené vaznice 

Z 300/2,5 

Tloušťka  t = 2,5 mm 

Hmotnost  m = 11,58 kg/m 
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Únosnost 

Vaznice působí jako spojitý nosník (podpory jsou tvořeny vazníkem) a bude posouzena na: 

• tíhové zatížení (stálé + sníh) 

• zatížení sáním (minimální stálé + vítr) 

• maximální zatížení pro účely MSP (únosnost taková, aby nebyl překročen mezní 

průhyb L/200) 

Pro stanovení únosnosti byly použity tabulky dodávané výrobcem, kde je únosnost vaznice 

závislá na jejím rozpětí. Mezilehlé hodnoty únosností byly pro účely konkrétního rozpětí 

vaznic lineárně interpolovány, zde jsou však jen uvedeny konečné výsledky únosností bez 

vyčíslení interpolace. Předpokladem je, že zatížení je spojité a rovnoměrné.  

Aby byl tento požadavek splněn, bylo při zatížení větrem (který obecně představuje různé 

zatížení na vaznici v důsledku její polohy v rámci střechy) počítáno s nejvíce zatíženým 

polem vaznice a zatížení tohoto pole aplikováno na všechna pole. 

Výhody tohoto rozhodnutí: zjednodušení výpočtu a návrhu, jednotnost 

konstrukce/profilů

Nevýhody:    není optimální využití profilů/materiálu 

Rozpětí pole:   svazník = 6 m (= rozteč vazníků tvořící podpory pro vaznici) 

Odpovídající únosnosti: 

fRd = 8,65 kN/m   (pro tíhové zatížení) 

fRd = 7,58 kN/m   (pro zatížení sáním) 

fRk,MSP = 11,58 kN/m  (pro mezní průhyb L/200 – vztahuje se pouze k proměnnému 

zatížení - sníh) 

Zatížení + posudek 

Tíhové zatížení (stálé {střešní plášť + vl. tíha vaznice} + sníh) 

Charakteristické:  fEk = gk 
. smezi,vaznice  + g0,vaznice + sk 

. smezi,vaznice = 0,24 . 2 + 0,12 + 1,2 . 2 = 

= 3 kN/m

Návrhové:  fEd = (gk 
. smezi,vaznice  + g0,vaznice) 

. γG +  sk 
. smezi,vaznice 

. γQ  = (0,24 . 2 +  

+ 0,12) . 1,35 + 1,2 . 2 . 1,5 = 4,41 kN/m 
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POSUDEK:   fRd  = 8,65   kN/m > fEd = 4,41 kN/m => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  50,98 % 

Zatížení sáním (minimální stálé [trapézový plech + vl. tíha vaznice] + vítr) 

Poznámky: 

• Autorem navrženým programem bylo automaticky zhodnoceno, která vaznice je 

nejvíce namáhána s ohledem na rozložení větrných oblastí na střeše (oblasti F až I). 

Byly automaticky spočteny hodnoty zatížení v návaznosti na dílčí zatěžovací plochy. 

Z těchto výsledků byla určena nejvíce namáhaná vaznice spolu s nejvíce namáhaným 

polem takové vaznice. Toto zatížení pak bylo aplikováno na všechna pole vaznice pro 

jednotný návrh profilu. Viz. Obr. 9 a Obr. 10. 

• Na Obr. 9 lze vidět, že nejvíce namáhaná vaznice je první mezilehlá vaznice (oblast F 

má větší součinitel vnějšího tlaku cpe,10 než kterákoliv jiná oblast), přičemž nejvíce 

zatížené pole je pole krajní. Celá tato sběrná oblast se nachází výhradně ve větrné 

oblasti F. 

• Na Obr. 10 lze vidět, že nejvíce namáhaná vaznice je opět první mezilehlá vaznice, 

přičemž nejvíce zatížené pole je opět pole krajní. Část sběrné oblasti je tvořena 

větrnou oblastí F (2,8 m), zbytek je reprezentován oblastí H (3,2 m). Dohromady tyto 

vzdálenosti dávají délku pole vaznice, tedy 6 m. Z uvedeného vyplývá, že zatížení  

kritického pole vybrané vaznice bude v lineárním poměru 2,8:3,2 (F:H)  

Hodnota zatížení kritického pole kritické vaznice (příčný): 

wek = M w�,N  �  2 = 2,03 � 2 = M4,06 kN/m (SÁNÍ) = wek,max

Hodnota zatížení kritického pole kritické vaznice (podélný vítr): 

wek =  
,O ∑ 7w�
A8$$ � M ,R Sw�,N � 2,8 � 2 F w�,T � 3,2 � 2U � M ,R 71,95 � 2,8 � 2 F 0,65 �3,2 � 28 � M2,51 kN/m (SÁNÍ) 

Z uvedeného vyplývá, že pro návrh vaznice na zatížení sáním rozhoduje vítr příčný 

(konkrétně vítr θ=180°). 
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Obr. 9 – schéma zatížení vaznice při příčném větru 

Obr. 10 – schéma zatížení vaznice při podélném větru 
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Z předchozího vyplývá následující zatížení: 

Charakteristické:  fEk = gk,min 
. smezi,vaznice  + g0,vaznice + wek,max = 0,09 . 2 + 0,12 + (-4,06)  

= -3,76 kN/m

Návrhové:  fEd = gk 
. smezi,vaznice  + g0,vaznice +  wek,max

. γQ  = 0,09 . 2 + 0,12 + (-4,06) .

1,5 = -5,79 kN/m 

POSUDEK:   fRd  = 7,58 kN/m > fEd = 5,79 kN/m => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  76,39 % 

Zatížení pro účely MSP 

Charakteristické: fEk = sk 
. smezi,vaznice  = 1,2 . 2 = 2,4 kN/m 

POSUDEK:   fRd,MSP = 11,58 kN/m2 > fEd = 2,4 kN/m => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  20,73 % 

4.3. Příčná vazba 

4.3.1. Síly působící na vazník a sloupy 

Uložení jak příhradového, tak plnostěnného sloupu je v podélné rovině objektu kloubové. 

Spodní pás je k pravému (plnostěnnému) sloupu připojen posuvně ve směru osy pásu. Proto je 

krajní prut tohoto spodního pásu tzv. „nulový“ a ve statickém výpočetním modelu s ním není 

počítáno. Uložení vazníku na kloubově uložený sloup je neposuvné. Viz. Obr. 11. 

Obr. 11 – statické schéma příčné vazby/vazníku 
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Zatěžovací stavy, se kterými bude počítáno: 

1) Vlastní tíha

2) Stálé zatížení

3) Nahodilé zatížení ochozu

4) Sníh

5) Vítr příčný θ=0° (tlak)

6) Vítr příčný θ=0° (sání)

7) Vítr příčný θ=180°

8) Vítr podélný θ=90°

Poznámky: 

• Zatížení vazníku bude realizováno prostřednictvím vaznic, které budou působit přímo 

ve styčnících vazníku. Žádná z vaznic není mezistyčníková. 

• Výstupem autorem vytvořeného algoritmu v softwaru Excel byly, mimo jiné, 

konkrétní bodové (uzlové, styčníkové) síly, které se přesně definovaným způsobem 

zadaly do výpočtového programu Nexis, jenž následně automaticky provedl veškeré 

nutné kombinace výše uvedených zatěžovacích stavů v souladu s platnými normami a 

jehož výstupem byly vnitřní síly potřebné pro dimenzování. 

• Pro všechna zatížení větrem bylo opět automaticky určeno, který vazník bude nejvíce 

namáhán. Každá vaznice, která je vazníkem podepřena, je obecně jinak zatížena. 

Program vytvořený autorem této práce toto zatížení spočítal s ohledem na umístění 

jednotlivých vaznic v oblastech střechy a tyto bodové síly reprezentované právě

vaznicemi vypsal. Kritický, tedy nejvíce namáhaný vazník, lze vidět na následujících 

obrázcích. Obr. 12 a Obr. 13. 
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Obr. 12 - schéma zatížení vazníku při příčném větru 

Obr. 13 - schéma zatížení vazníku při podélném větru 

Pozn.: zatěžovací šířka vazníku je pouze v oblasti H. 
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1) Vlastní tíha 

Vlastní tíha bude počítána v rámci softwarového výpočtového programu Nexis automaticky. 

2) Stálé 

Síly do vazníku od krajních vaznic: 

FEk,1 = (gk 
. sokap,vaznice  + g0,vaznice) 

. svazník = (0,24 . 1,4 + 0,12) . 6 = 2,74 kN 

Síly do vazníku od mezilehlých vaznic: 

FEk,2 = (gk 
. smezi,vaznice  + g0,vaznice) 

. svazník = (0,24 . 2 + 0,12) . 6 = 3,6 kN 

Zatížení sloupu: 

fEk = gk
. svazník = 0,25 . 6 = 1,5 kN/m 

3) Nahodilé zatížení ochozu 

Stanoveno plošnou hodnotou 5 kN/m2

fEk = qEk
. svazník = 5 . 6 = 30 kN/m 

4) Sníh 

Síly do vazníku od krajních vaznic: 

FEk,1 = sk 
. sokap,vaznice 

. svazník = 1,2 . 1,4. 6 = 10,08 kN 

Síly do vazníku od mezilehlých vaznic: 

FEk,2 = sk 
. smezi,vaznice 

. svazník = 1,2 . 2. 6 = 14,4 kN 

5) Vítr příčný θ=0° (tlak) 

Stěnový plášť

Zatížení stěnového pláště větrem v oblasti "D" w1= 3,66 kN/m 

Zatížení stěnového pláště větrem v oblasti "E" w2= -1,92 kN/m 
kde 

w1 = we,D 
. svazník = 0,61 . 6 = 3,66 kN/m 

w2 = we,E 
. svazník = 0,32 . 6 = 1,92 kN/m 
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Střecha 

Na Obr. 12 lze vidět umístění vazníku v návaznosti na střešní oblasti. Vyčíslení sil do 

jednotlivých uzlů/styčníků vazníku je v Tab. 7. 

Tab. 7 – výčet bodových reakcí od vaznic ve styčnících vazníku – příčný vítr θ=0° (sání) 

    

dolní 
mez 

roznášecí 
šířky [m]

horní 
mez 

roznášecí 
šířky [m]

Fek,i 

θ=0° 
(sání) 
[kN] 

Fek,i 

θ=0° 
(tlak) 
[kN] 

Fek,i 

θ=180° 
[kN] 

1. okapová vaznice -0,4 1,5 -8,90 2,07 -21,11 
2. okapová vaznice -0,4 1,5 -2,05 1,36 -6,14 

1 mezilehlá vaznice 1 3 -8,71 1,95 -23,64 
2 mezilehlá vaznice 3 5 -4,24 1,95 -12,14 
3 mezilehlá vaznice 5 7 -2,92 1,95 -8,77 
4 mezilehlá vaznice 7 9 -2,92 1,95 -8,77 
5 mezilehlá vaznice 9 11 -2,92 1,95 -8,77 
6 mezilehlá vaznice 11 13 -2,92 1,95 -8,77 
7 mezilehlá vaznice 13 15 -2,92 1,95 -8,77 
8 mezilehlá vaznice 15 17 -2,92 1,95 -8,77 
9 mezilehlá vaznice 17 19 -2,92 1,95 -8,77 

10 mezilehlá vaznice 19 21 -2,92 1,95 -8,77 
11 mezilehlá vaznice 21 23 -2,92 1,95 -8,77 
12 mezilehlá vaznice 23 25 -2,92 1,95 -8,77 
13 mezilehlá vaznice 25 27 -2,92 1,95 -8,77 

Poznámky k Tab. 7: 

• Poslední tři sloupce v tabulce značí síly postupně od okapové vaznice na jedné straně

střechy až po okapovou vaznici na druhé straně střechy. Síly týkající se 5.ZS 

(=zatěžovací stav) jsou uvedeny v šedě zvýrazněném sloupci. 

• Pro směr θ=0° je směr počítání vaznic od nejníže položené po nejvýše položenou, pro 

směr θ=180° je směr zadávání sil do styčníků opačný. 

• Jednotlivé výpočty sil byly, jak již bylo řečeno dříve, zalgoritmizovány, proto se zde 

nebude uvádět jejich přesný výpočet. Každý výpočet bodové síly ale vychází 

z jednoduchého obecného vzorce: FW
,$ � w�
,$ � A$ (9)

• Správnost výpočtu byla ověřena ručně a lze tak opětovně učinit v souladu s Obr. 12. 
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6) Vítr příčný θ=0° (sání)

Všechny poznámky a principy zůstávají jako v předchozím odstavci, pouze se pro tento 

zatěžovací stav vezmou hodnoty tlaku, viz. Tab. 8. 

Tab. 8 - výčet bodových reakcí od vaznic ve styčnících vazníku – příčný vítr θ=0° (tlak) 
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7) Vítr příčný θ=180°

Všechny poznámky a principy zůstávají jako v předchozích odstavcích, pouze se pro tento 

zatěžovací stav vezmou hodnoty z posledního sloupce, viz. Tab. 9. 

Zatížení svislých stěn bude mít stejné hodnoty jako při 5. a 6.ZS, pouze budou působit na 

obrácených stranách objektu (podélných stěn), což vyplývá z respektování směru větru. 

Tab. 9 - výčet bodových reakcí od vaznic ve styčnících vazníku – příčný vítr θ=180° 
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8) Vítr podélný θ=90° 

Stěnový plášť

I při podélném větru jsou namáhány podélné svislé stěny (a tedy i příčná vazba ve své rovině), 

které nejsou tomuto větru přímo vystaveny (viz. Obr. 7). 

Zatížení stěnového pláště větrem v oblasti "A" - "B" w1= -4,74 kN/m 
kde 

w1 = we,A 
. svazník,A + we,B 

. svazník,B = 0,97 . 2,6 + 0,65 . 3,4 = 4,73 kN/m 
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Střecha 

Na Obr. 13 lze vidět umístění vazníku v návaznosti na střešní oblasti. Vyčíslení sil do 

jednotlivých uzlů/styčníků vazníku je v Tab. 10. 

Tab. 10 - výčet bodových reakcí od vaznic ve styčnících vazníku – podélný vítr θ=90° 

      

dolní mez 
roznášecí 
šířky [m] 

horní mez 
roznášecí 
šířky [m] 

Fek,i,
horní θ=90° 

(počítáno od horní 
vaznice) [kN] 

Fek,i,
dolní θ=90° 

(počítáno od dolní 
vaznice) [kN] 

obě okapové vaznice -0,4 1,5 -5,46 -5,46 
1 mezilehlá vaznice 1 3 -7,79 -7,79 
2 mezilehlá vaznice 3 5 -7,79 -7,79 
3 mezilehlá vaznice 5 7 -7,79 -7,79 
4 mezilehlá vaznice 7 9 -7,79 -7,79 
5 mezilehlá vaznice 9 11 -7,79 -7,79 
6 mezilehlá vaznice 11 13 -7,79 -7,79 
7 mezilehlá vaznice 13 15 -7,79 -7,79 

Pozn.: v tomto konkrétním případě je zatížení symetrické 

Pozn.: výpočet jednotlivých bodových sil byl proveden dle rovnice (9) 

Kombinace zatěžovacích stavů

Zatěžovací stavy byly automaticky nakombinovány pomocí programu Nexis v souladu 

s platnými normami pro zatížení stavebních konstrukcí. V této práci budou uvedeny pouze ty 

kombinace zatěžovacích stavů, které měly na návrh konstrukčních prvků a spojů vliv. 

4.3.2. Posudky prutů

Pro určení vnitřních sil nutných pro návrh byl použit program Nexis. 

Na Obr. 14 jsou vyznačeny pruty, kde pod stejným označením jsou zahrnuty pruty se stejným 

profilem. 
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Obr. 14 – statické schéma s označením prutů příčné vazby 

V následující tabulce ( Tab. 11 ) jsou uvedeny všechny vnitřní pruty vazníku spolu s  horním 

a spodním pásem a také oba pruty tvořící pás příhradového sloupu příčné vazby (označené P1 

a P2). Ostatní pruty budou navrženy a posouzeny samostatně z důvodu jejich složitějšího 

namáhání v dalších oddílech. Vysvětlivky k tabulce jsou sepsány níže. 

Tab. 11 – posouzení prutů (na tah a tlak) 

prut profil prutu 
NEd,1 

[kN] 
NEd,2 

[kN] 
A 

[mm2] Nt,Rd [kN]
NEd,1/Nt,Rd

[%] 
iy

[mm]
iz

[mm]
Lteor,y

[m] 
Lteor,z

[m] Lcr,y/L Lcr,z/L

S HEB 220 498,8 443,25 9104 2139,44 23,31 94,3 55,9 2,071 9,478 1 1 

H IPE 240 349,26 483,53 3912 919,32 37,99 99,7 26,9 2,071 2,071 1 1 

P1 HEB 220 513,15 512,46 9104 2139,44 23,99 94,3 55,9 2,071 2,071 1 1 

P2 HEB 220 582,47 404,41 9104 2139,44 27,23 94,3 55,9 2,071 9,113 1 1 

D1 TR 82,5x3,6 168,05 111,76 892 209,62 80,17 27,9 27,9 2,939 2,939 0,75 0,75 

D2 TR 82,5x5 219,91 196,14 1217 286,00 76,89 27,5 27,5 2,939 2,939 0,75 0,75 

D3 TR 82,5x6,3 217,33 234,02 1508 354,38 61,33 27 27 2,939 2,939 0,75 0,75 

V1 TR 82,5x3,6 127,79 77,56 892 209,62 60,96 27,9 27,9 2,071 2,071 0,75 0,75 
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Pokračování Tab. 11 – posouzení prutů (na tah a tlak) 

prut profil prutu 
Lcr,y

[m] 
Lcr,z

[m] λy λz λmax λrel Φ χ Nb,Rd [kN]
NEd,2/Nb,Rd

[%] 

S HEB 220 2,071 9,478 21,96 169,55 169,55 1,81 2,52 0,23 492,07 90,08 

H IPE 240 2,071 2,071 20,77 76,99 76,99 0,82 0,99 0,65 597,56 80,92 

P1 HEB 220 2,071 2,071 21,96 37,05 37,05 0,39 0,63 0,9 1925,50 26,61 

P2 HEB 220 2,071 9,113 21,96 163,02 163,02 1,74 2,38 0,25 532,67 75,92 

D1 TR 82,5x3,6 2,197 2,197 78,74 78,74 78,74 0,84 0,92 0,77 161,41 69,24 

D2 TR 82,5x5 2,197 2,197 79,88 79,88 79,88 0,85 0,93 0,77 220,22 89,07 

D3 TR 82,5x6,3 2,197 2,197 81,36 81,36 81,36 0,87 0,95 0,76 269,33 86,89 

V1 TR 82,5x3,6 1,553 1,553 55,67 55,67 55,67 0,59 0,71 0,89 186,56 41,57 

Legenda k Tab. 11: 

NEd,1 .. návrhová tahová síla nebo tlaková síla bez vlivu vzpěru [kN] 

NEd,2 .. návrhová tlaková síla s vlivem vzpěru [kN] 

A .. průřezová plocha [mm2] 

Nt,Rd .. únosnost v tahu resp. prostém tlaku [kN] N�,X� � A � fZ� (10)

NEd,tah/Nt,Rd  resp. NEd,tlak/Nc,Rd  .. vytížení [%] 

iy/z .. momenty setrvačnosti k příslušným osám [mm] 

Lteor,y/z .. teoretická délka prutu [m] 

 U spodního pásu vazníku při určení Lteor,z uvažována vzdálenost mezi svislými 

ztužidly. 

Lcr,y/z/L .. součinitel [-] pro určení vzpěrné délky v závislosti na: 

• Typu vazníku (úhelníkový či trubkový) 

• Vybočení v rovině či z roviny 

• Typu prutu (vnitřní, spodní či horní pás).  

Viz. [12] tab. 1.21. 

Lcr .. kritická délka pro vzpěr (vzpěrná délka) [m] 

L[% � L��(% � L[%,Z�L (11)



53 

λy/z .. štíhlost [-] 

λ � L[%i (12)

λmax .. největší štíhlost (=max{λy; λz}) .. rozhodující pro návrh 

λrel .. relativní štíhlost [-] 

λ%�] � λλ, (13)

kde  

λ, � 93,9 � ^235fZ (14)

Φ .. součinitel [-] Φ � 0,5 � `1 F α7λ%�] M 0,28 F λ%�]� b (15)
kde 

α .. součinitel imperfekce závislý na křivce vzpěrné pevnosti, která se určí např. z [8] tab. 1.4. 

χ .. součinitel vzpěrnosti [-] 

χ � 1Φ F cΦ� M λ%�]�    ale χ e 1
(16)

Nb,Rd ..  pevnost v tlaku s vlivem vzpěru (vzpěrná pevnost) [kN] N",X� � χ � A � fZ� (17)

Posudek prutů ochozu (na Obr. 14 pruty O1 a O2) 

Prut O1 (HEB 220) 

Posudek na tah

Návrhová tahová síla NEd = 33,98 kN 

Průřezová plocha A = 9,104 . 10-3 m2

Únosnost v tahu NRd se vypočte dle vzorce (10): 

NRd = 2139,44 kN 

POSUDEK:   NRd = 2139,44 kN > NEd = 33,98 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  1,59 % 
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Posudek na ohyb

Třída průřezu: 1 (viz. např. [8]) => plasticitní posouzení) 

Návrhový ohybový moment MEd,y = 22,98 kNm 

Plastický průřezový modul Wy,pl = 827 . 10-6 m3

Ohybová únosnost MRd,y,pl: MX� � WZ,�] � fZ� (18)MRd � Wy,pl � fyd � 827 � 10M6 � 235 � 103 � 194,35 kNm
POSUDEK:   MRd = 194,35 kNm > MEd = 22,98 kNm => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  11,82 % 

Posudek na smyk

Návrhová posouvající síla VEd = 45,96 kN 

Průřezová plocha vzdorující smyku Av = 2,79 . 10-3 m2

Smyková únosnost VRd: 

VX� � A@ � fZ�√3 (19)

VRd � 2,79 � 10+R+n � 235 � 10n√3 � 378,54 kN
POSUDEK:   VRd = 378,54 kN > VEd = 45,96 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  12,14 % 

Jelikož je vytížení menší než 50 %, jedná se o malý smyk a není třeba provádět posudek na 

ohyb s vlivem smyku. 

Poznámky: 

• Vzhledem k malým vytížením prutu, resp. k velkým rezervám není třeba provádět 

další posudky jako například ohyb s vlivem klopení či posudek na kombinaci ohybu a 

tlaku. Toto tvrzení je dále podpořeno faktem, že navrhovaný prut (tedy především jeho 

tlačená pásnice) je víceméně po celé své délce zajištěn proti klopení konstrukcí na 

ochozu, jejíž přesná podoba není známa, ale charakter osazení lze již předem 

odhadnout. 
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• Velká rezerva (především v rámci ohybové únosnosti) byla nicméně záměrné zvolena. 

a to ze dvou následujících důvodů: 

o Jelikož není známa přesná konstrukce, která bude spočívat na ochozu (myšleno 

konkrétní sestava sedaček, která je nejistá vzhledem k dodavateli), může se 

stát, že předpokládané zatížení 5 kN/m2 je podhodnoceno a že ve skutečnosti 

bude větší. 

o Nutnost spoje prutu s pásem příhradového sloupu. Tento spoj, který bude 

navržen a posouzen dále v práci, vyžaduje jisté rozměrové charakteristiky 

prutu pro provedení montážního spoje (šroubovaného). 

Prut O2 (IPE 220) 

Posudek na tlak

Návrhová tlaková síla NEd = 57,86 kN 

Průřezová plocha A = 3,337 . 10-3 m2

Únosnost v prostém tlaku (bez vlivu vzpěru) NRd se vypočte dle vzorce (10): 

NRd = 784,2 kN 

POSUDEK:   NRd = 784,2 kN > NEd = 57,86 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  7,38 % 

Poznámky: 

• Vzhledem k velice malému vytížení a malé vzpěrné délce není třena provádět posudek 

na tlak s vlivem vzpěru. 

• Prut staticky působí velice podobně jako vnitřní prut příhrady a z výstupů výpočetního 

programu je zřejmé, že žádné další dominantní síly vyjma tlaku v prutu nevznikají, 

nebude se tedy provádět posudek na žádné jiné namáhání. 

Posudek kloubově uloženého sloupu (na Obr. 14 prut P3) 

Statické působení sloupu: 

Sloup je v rovině příčné vazby podepřen kloubově, a to jak v patce, tak v uložení vazníku. 

V rovině kolmé na příčnou vazbu je sloup podepřen stejně. 

Sloup bude posouzen také na ohyb s vlivem klopení a na kombinaci ohybu a tlaku. 
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Průřezové charakteristiky sloupu: 

Průřez: HEB 340 

Průřezová plocha:    A = 17,09 . 10-3 m2 

Průřezová plocha vzdorující smyku  Av = 5,609 . 10-3 m2

Plastický průřezový modul   Wy,pl = 2408 . 10-6 m3 

Výsečový moment setrvačnosti  Iw = 2,454 . 10-6 m6 

Moment tuhosti v prostém kroucení  It = 2,572 . 10-6 mm4 

Moment setrvačnosti    Iz = 96,9 . 10-6 mm4 

Poloměr setrvačnosti   iy = 146,5 mm 

Poloměr setrvačnosti   iz = 75,3 mm 

Posudky pro jednotlivá namáhání: 

Posudek na tah

Návrhová tahová síla NEd = 250,59 kN 

Únosnost v tahu NRd se vypočte dle vzorce (10): 

NRd = 4016,15 kN 

POSUDEK:   NRd = 4016,15 kN > NEd = 250,59 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  6,24 % 

Posudek na tlak s vlivem vzpěru

Návrhová tlaková síla NEd = 250,88 kN 

Vzpěrné délky 

Lcr,y = 17,77 m (výška sloupu) 

Lcr,z = 17,77 m (výška sloupu) 

Štíhlosti 

λZ �  L[%,ZiZ � 17770146,5 � 121,3
λ� � L[%,�i� � 1777075,3 � 236
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Relativní štíhlosti 

λ%�],Z � λZλ, � 121,393,9 � 1,29
λ%�],� � λ�λ, � 23693,9 � 2,51
kde 

λ, � 93,9 � ^235fZ � 93,9
Součinitelé vzpěrnosti 

χZ � 1ΦZ F cΦZ� M λ%�],Z� � 11,6 F o1,6� M 1,29� � 0,39   ale χ e 1
χ� � 1Φ� F cΦ�� M λ%�],�� � 14,22 F o4,22� M 2,51� � 0,13   ale χ e 1
χ�$) � χ� � 0,13
kde  ΦZ � 0,5 � `1 F αSλ%�],Z M 0,2U F λ%�],Z� b �  0,5 � E1 F 0,4971,29 M 0,28 F 1,29�G � 1,6Φ� � 0,5 � `1 F αSλ%�],� M 0,2U F λ%�],�� b �  0,5 � E1 F 0,4972,51 M 0,28 F 2,51�G � 4,22
α .. součinitel imperfekce závislý na křivce vzpěrné pevnosti, která se určí např. z [8] tab. 1.4. 

(v tomto případě se použije křivka vzpěrné pevnosti „c“, z čehož vyplývá α = 0,49). 

Únosnost v tlaku s vlivem vzpěru N",X� � χ � A � fZ� � 0,13 � 17,09 � 10+n � 235 � 10n � 522,1 kN 
POSUDEK:   Nb,Rd = 522,1 kN > NEd = 250,88 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  48,05 %  
Posudek na smyk

Návrhová posouvající síla VEd = 63,18 kN 

Únosnost ve smyku VRd se vypočte dle vzorce (19): 

VRd = 761,01 kN
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POSUDEK:   VRd = 761,01 kN > VEd = 63,18 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  8,3 % 

Jelikož je vytížení menší než 50 %, jedná se o malý smyk a není třeba provádět posudek na 

ohyb s vlivem smyku. 

Posudek na ohyb

Třída průřezu: 1 (viz. např. [8]) => plasticitní posouzení 

Návrhový ohybový moment MEd,y = 280,69 kNm 

Ohybová únosnost MRd,y,pl se vypočte dle vzorce (18): 

MRd,y,pl = 565,88 kNm 

POSUDEK:   MRd = 565,88 kNm > MEd = 280,69 kNm => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  49,6 % 

Posudek na ohyb s vlivem klopení

Délka prutu mezi body zajištěnými proti posunu kolmo z roviny L = 17,77 m. 

Součinitelé vzpěrné délky délky: 

 ky = 1 (je umožněno natáčení průřezu kolem osy „y“ na obou koncích prutu) 

 kz = 1 (je umožněno natáčení průřezu kolem osy „z“ na obou koncích prutu) 

 kw = 1 (není bráněno deplanaci ani v patce sloupu ani v uložení vazníku) 

Bezrozměrný parametr kroucení: 

κq� � πkqL ^EIqGI�   (20)

κq� � π1 � 17,77 ^210 � 2,454 � 10+R81 � 2,572 � 10+R  � 0,27 
Součinitel C1: 

Součinitel C1 závisí na zatížení a podmínkách uložení konců prutu. 

C1 = C1,0 + (C1,1 – C1,0) = 1,13 

kde součinitelé C1,0 a C1,1 byly určeny z [8] tab. 1.6.  
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C1,0 = 1,13 

C1,1 = 1,13 

Poznámky:  

• Momentová plocha je tvaru parabolického, s nulovými hodnotami na krajích a 

s maximální hodnotou uprostřed (MEd,y = 280,69 kN). 

• Parametr působiště zatížení vhledem ke středu smyku a také parametr nesymetrie 

průřezu je roven nule. Neprojeví se tedy součinitelé C2 a C3. 

Bezrozměrný kritický moment: 

µ[% � C,k� c1 F κq�� (21)

µcr � 1,131 o1 F 0,27� � 1,17
Kritický moment:

M[% � µ[% πoEI�GI�L (22)

Mcr � 1,17 πc210 � 106 � 96,9 � 10+R � 81 � 106 � 2,572 � 10+R17,77 � 425,89 kNm
Poměrná štíhlost: 

λ�Ov � ^WZ,�]fZM[% (23)

λ�LT � ^2408 � 10+R � 235000425,89 � 1,15
Součinitel: ΦOv � 0,5 � `1 F αOvSλ�Ov M 0,2U F λ�Ov� b (24)ΦLT � 0,5 � w1 F 0,2171,15 M 0,28 F 1,152x � 1,26
kde 

αLT ..   součinitel imperfekce při klopení závislý na křivce klopení, která se určí např. z [8] 

tab. 1.8. (v tomto případě se použije křivka klopení „a“, z čehož vyplývá αLT = 0,21). 
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Součinitel klopení: 

χOv � 1
ΦOv F cΦOv� M λ�Ov�    ale χOv e 1

(25)

χLT � 11,26 F o1,26� M 1,15� � 0,56
Ohybová únosnost: M",X� � χOvWZfZ� (26)Mb,Rd � 0,56 � 2408 � 10+R � 235000 � 316,89 kNm
POSUDEK:   Mb,Rd = 316,89 kNm > MEd = 280,69 kNm => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  88,58 % 

Posudek na kombinaci tlaku a ohybu

Pruty namáhané touto kombinací musí vyhovět podmínce: NW�χZNX
γz,
F kZZ MZ,W� F ΔMZ,W�χOvMZ,X
γz,

F kZ� M�,W� F ΔM�,W�M�,X
γz,
e 1

NW�χ�NX
γz,
F k�Z MZ,W� F ΔMZ,W�χOvMZ,X
γz,

F k�� M�,W� F ΔM�,W�M�,X
γz,
e 1 (27)

kde 

NEd, My,Ed a Mz,Ed ..  příslušné návrhové síly k odpovídajícím osám 

∆My,Ed, ∆Mz,Ed ..  momenty v důsledku posunu těžišťové osy pro průřezy třídy 4 

 Při tomto posudku jsou rovny nule 

χy a χz ..   součinitelé vzpěrné délky při rovinném vzpěru 

Při tomto posudku:  χy = 0,39 

χz = 0,13 

χLT ..    součinitel klopení (χLT = 0,56) 

kyy, kzy, kyz, kzz ..  součinitelé interakce podle [8] tab. 1.12 (pro pruty, které nejsou 

náchylné ke zkroucení) resp. tab 1.13 (pro pruty náchylné ke 

zkroucení). 

Prut bude posouzen na kombinaci NEd = 250,88 kN (TLAK) a My,Ed = 68,97 kNm 
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Určení součinitelů kyy, kzy  

Poznámka: 

Zbylé dva součinitelé se neuplatní, neboť v rovnici (27) budou vynulovány v součinu 

z důvodu nulových momentů kolem osy „z“. 

Profil HEB 340 je náchylný ke zkroucení a součinitelé odpovídají následujícím rovnicím: 

kZZ � min |C�Z }1 F Sλ�Z M 0,2U NW�χZNX
γz,
~ ; C�Z }1 F 0,8 NW�χZNX
γz,

~� (28)

k�Z � min�0,6 F λ��; 1�; 1 M 0,1λ��7C�Ov M 0,258 NW�χ�NX
γz,
   pro λ�� � 0,4

jinak 

k�Z � max |1 M 0,1λ��7C�Ov M 0,258 NW�χ�NX
γz,
;  1 M 0,17C�Ov M 0,258 NW�χ�NX
γz,

�
(29)

kde λ�Z ..  relativní štíhlost při rovinném vzpěru pro vybočení kolem osy „y“ (λ�Z = 1,29) λ�� ..  relativní štíhlost při rovinném vzpěru pro vybočení kolem osy „z“ (λ�� = 2,51) 

χy ..  součinitel vzpěrné délky při rovinném vzpěru  pro vybočení kolem osy „y“ (χy = 0,39) 

χz ..  součinitel vzpěrné délky při rovinném vzpěru  pro vybočení kolem osy „z“ (χz = 0,13) 

Cmy,CmLT ..  součinitelé ekvivalentního konstantního momentu závisející na průběhu/tvaru 

momentového obrazce a na typu zatížení. Lze určit např. podle [5] tab. 1.14. C�Z � C�Ov � 0,95 F 0,05α� � 0,95 F 0,05 � 0 � 0,95
kde 

αh .. poměr krajního a středového momentu 

 Mh = 0 kNm .. krajní moment 

 Ms = 68,97 kNm .. středový moment (uprostřed nosníku) 

αh = Mh/Ms = 0 
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Součinitel kyy dle rovnice (28): 

kZZ � min �0,95 �1 F 71,29 M 0,28 250,880,39 � 4016,151 � ;  0,95 �1 F 0,8 250,880,39 � 4016,151 ��
        � minI1,12; 1,07J  �  1,07
Součinitel kzy dle rovnice (29): 

kzy � max |1 M 2,5170,95 M 0,258 250,880,13 � 4016,151 ;  1 M 0,170,95 M 0,258 250,880,13 � 4016,151 � �
      � maxI0,83; 0,93J  �  0,93 
Posudek proveden dle rovnic (27): 

250,880,39 � 4016,151 F 1,07 68,970,56 � 565,881 e 1
250,880,13 � 4016,151 F 0,93 68,970,56 � 565,881 e 1

Tedy: 0,39 e 10,68 e 1
Průřez HEB 340 na kombinaci tlaku a ohybu vyhoví, a to s vytížením 68 %. 
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5. NÁVRH A POSUDEK SPOJŮ

5.1. Permanentní spoje 

Přípoj vnitřních prutů vazníku a sloupu k průběžným pásům příhrad 

Spoje jsou provedeny jako svařované, přesněji koutové svary, bez styčníkových plechů.  

Je posouzen přípoj nejvíce namáhané diagonály a také nejvíce namáhané svislice, a to 

z důvodu poměrně rozdílných velikostí vnitřních sil mezi těmito pruty a také z důvodu jiné 

únosnosti svaru v rámci těchto dvou typů prutů (v důsledku jiné geometrie svarového 

obrazce). 

Maximální návrhová osová síla v diagonále NEd = 234,08 kN. 

Maximální návrhová osová síla ve svislici NEd = 75,66 kN. 

Doprovodné schéma viz. Obr. 15.  

Obr. 15 – přípoje vnitřních prutů k pásům příhrad 

Posudek přípoje diagonály 

Přibližná délka svaru ve tvaru elipsy či kružnice: 

l � π �34 7c F d8 M 12 √cd� (30)

Lq � π �34 7116,67 F 82,58 M 12 o116,67 � 82,5� � 315,18 mm
kde 

d .. vnější průměr trubky (d = 82,5 mm) 

c .. pomocný geometrický rozměr   

α α
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c � dsin α � 82,5sin 45 � 116,67 mm
kde 

α .. úhel mezi spojovanými pruty (α = 45°) 

Zatížení svaru: 

fW� � FW�a Lq (31)

fEd � FEda Lw � 234,08 � 10n4 � 315,18 � 185,67 MPa
kde 

a .. účinná tloušťka svaru (navrženo: a = 4 mm) 

Návrhová smyková únosnost svaru: 

f@q,� � f�√3 βq γz� (32)

fvw,d � 360√3 � 0,8 � 1,25 � 207,85 MPa
kde 

fu .. charakteristická mez pevnosti (fu = 360 MPa) 

β .. korelační faktor (β = 0,8 pro ocel S235) 

γM2 .. součinitel materiálu pro svarové spoje (γM2 = 1,25) 

POSUDEK:   fvw,d = 207,85 MPa > fEd = 185,67 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  89,33 % 

Posudek přípoje svislice 

Úhel mezi spojovanými pruty α = 90° 

Navržená účinná tloušťka svaru a = 3 mm 

Přibližná délka svaru Lw se vypočte dle vzorce (30): 

Lq � π �34 782,5 F 82,58 M 12 o82,5 � 82,5� � 259,18 mm
Zatížení svaru fEd se vypočte dle vzorce (31): 

fEd � FEda Lw � 75,66 � 10n3 � 259,18 � 97,31 MPa
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Únosnost svaru fvw,d se vypočte dle vzorce (32): 

fvw,d � 360√3 � 0,8 � 1,25 � 207,85 MPa
POSUDEK:   fvw,d = 207,85 kN/m > fEd = 97,31 kN/m => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  46,82 % 

5.2. Montážní spoje 

Budou navrženy a posouzeny tyto montážní spoje: 

• Přípoj levé a pravé části vazníku, a to v rozsahu: 

o Horní pás 

o Dolní pás 

o Vnitřní diagonála 

• Přípoj vazníku na příhradový sloup, a to v rozsahu: 

o Levý pás příhradového sloupu a vazník 

o Pravý pás příhradového sloupu a vazník 

• Přípoj prutů ochozu na příhradový sloup, a to v rozsahu 

o Vodorovný prut ochozu O1 na sloup 

o Spoj obou prutů ochozu 

o Vzpěra ochozu O2 na sloup 

• Uložení vazníku na sloup 

Montážní spoj horního pásu 

Spoj bude navržen jako kontaktní s opracováním styčných ploch. 

Tlaková síla se tedy přenese pouhým kontaktem, tahová síla pak navrženými šrouby s vlivem 

páčení. 

Maximální návrhová tahová síla v prutu NEd = 349,52 kN. 

Schéma viz. Obr. 16. 
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Obr. 16 – kontaktní spoj horního pásu – IPE 240 

Navrženy 4 šrouby M24 5.6. 

Osová vzdálenost šroubu od okraje (ve směru spojnice šroubů pro účel páčení) a = 46,9 mm. 

Nejkratší vzdálenost šroubu od profilu b = 30 mm. 

Tloušťka kontaktní desky t = 15 mm. 

Průměr šroubu d = 24 mm. 

Nejmenší tloušťka, při které nedojde k páčení: 

t� � 4,3 .b d�a 1,n
(33)

te � 4,3 �30 24246,9�13 � 30,83 mm
=> vliv páčení se projeví 

Součinitel zvětšující působící sílu vlivem páčení: 

γ� � 1 F 0,005 .t�n M tnd� 1 (34)

γp � 1 F 0,005 �30,83n M 153242 � � 1,22
Návrhová tahová síla zvětšená vlivem páčení 

NEd,p = NEd . γp = 349,52 . 1,22 = 426,41 kN 

Únosnost jednoho šroubu v tahu: 

F�,X� � k� f�" A&γz� (35)
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Ft,Rd � 0,9 � 500 � 3531,25 � 10+n � 127,08 kN
kde 

k2 .. součinitel pro NEzapuštěné šrouby 

fub .. mez pevnosti (fub = 500 MPa) 

As .. plocha jádra šroubu (plocha závitu) .. As = 353 mm2 

γM2 .. součinitel spolehlivosti materiálu pro šrouby (γM2 = 1,25) 

Navrženy šrouby 4, proto celková únosnost spoje Ft,Rd = 4 . 127,08 = 508,32 kN 

POSUDEK:   Ft,Rd = 508,32 kN >  NEd,p = 426,41 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  83,89 % 

Montážní spoj dolního pásu 

Spoj bude navržen stejně jako spoj horního pásu. 

Maximální návrhová tahová síla v prutu NEd = 443,44 kN. 

Schéma viz. Obr. 17. 

Obr. 17 – kontaktní spoj dolního pásu – HEB 220 

Posudek se provede stejným způsobem jako posudek spoje horního pásu. 

Navrženy 4 šrouby M24 5.6. 

a = 100 mm 

b = 25,5 mm 
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t = 15 mm 

d = 24 mm 

te � 4,3 �25,5 242100�13 � 22,69 mm
=> vliv páčení se projeví 

γp � 1 F 0,005 �22,69n M 153242 � � 1,07
Návrhová tahová síla zvětšená vlivem páčení: 

NEd,p = NEd . γp = 443,44 . 1,07 = 474,48 kN 

Únosnost jednoho šroubu v tahu: 

Ft,Rd � 0,9 � 500 � 3531,25 � 10+n � 127,08 kN
Navrženy šrouby 4 => Ft,Rd = 4 . 127,08 = 508,32 kN 

POSUDEK:   Ft,Rd = 508,32 kN >  NEd,p = 474,48 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  93,34 % 

Montážní spoj vnitřní diagonály 

Prut bude uchycen na obou koncích dvěma šrouby M16 – 5.6. pomocí styčníkových desek 

navařených na pásech vazníku. 

Maximální návrhová tahová síla v prutu NEd = 56,83 kN. 

=> návrhová smyková síla připadající na jeden šroub NEd = Fv,Ed = 28,42 kN. 

Posudek na střih 

Únosnost jednoho šroubu ve střihu se vypočte dle rovnice (41):  

Fv,Rd � αv fub AγM2 � 0,6 � 500 � 1571,25 � 10+n � 37,68 kN
kde 

αv .. součinitel (α = 0,6 pro šrouby pevnosti 5.6) 

A .. plocha v rovině střihu (v tomto případě A = As = 157 mm2) 
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POSUDEK:   Fv,Rd = 37,68 kN >  Fv,Ed = 28,42 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  75,42 % 

Posudek na otlačení 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení se vypočte dle rovnice (42):  

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,68 � 360 � 16 � 51,25 � 10+n � 39,17 kN
kde 

k1 .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4018 M 1,7; 2,5� � 2,5
αb .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů

α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 403 � 18 ; 503 � 18 M 14� � 0,68
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = 5 mm = tloušťka styčníkového plechu) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 39,17 kN >  Fb,Ed = 28,42 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  72,56 % 
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Montážní spoj levého pásu příhradového sloupu na vazník (spoj prutu P1 na prut S dle 

Obr. 14 a  Obr. 18).

Přípoj je proveden pomocí úhelníků L 90 x 10 na stojině pásu příhradového sloupu (= prut P1 

dle Obr. 14. a  Obr. 18). 

 Obr. 18 – montážní spoj levého pásu příhradového sloupu na vazník  

Návrhová tahová síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Ft,Ed = 142,67 kN 

Návrhová posouvající síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Fv,Ed = 3,15 kN 

Šrouby na pásnici prutu S 

Navrženy šrouby M16 - 5.6. 

Moment vznikající od excentricity připojení: MW�,�� � F@,W� � e (36)MW�,�� � 3,15 � 0,05 � 0,16 kNm
kde Fv,Ed .. Síla rovnoběžná s osou prutu, na jehož PÁSNICI jsou umístěny šrouby (spodní pás 

vazníku) .. (Fv,Ed � 3,15 kN) 

e ..  excentricita připojení (e = 50 mm viz.  Obr. 18) 
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Tahová síla v krajních (v horních či dolních) řadách šroubů v důsledku momentu MEd,ex        

(v celé řadě dohromady):  

FW�,zv � MW�,��z (37)

FW�,zv � 0,160,1 � 1,6 kN
kde 

z .. rameno sil, na kterém síly FW�,zv  působí (z =100 mm) 

Poznámka: 

Moment MEd,ex je zachycen krajními šrouby na rameni z, čímž vzniká ona síla FW�,zv
  v 

krajních šroubech. 

Jelikož jsou v každé řadě šrouby dva, síla FW�,zv na jeden šroub bude dvakrát menší, tedy FW�,zv � 0,8 kN. 

Tahová síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj: 

FW�,�'�v � F�,W�n (38)FEd,tahT � 142,676 � 23,78 kN
kde 

n .. počet šroubů na pásnici (mezi tyto šrouby se rozdělí tahová síla Ft,Ed) 

Celková tahová síla na nejvíce namáhaný šroub se vypočte jako součet sil FW�,zv  a FEd,tahT . FW�,�$)v � FW�,zv F FW�,�'�v (39)FW�,�$)v � 0,8 F 23,78 � 24,58 kN
Únosnost jednoho šroubu v tahu se vypočte dle rovnice (35): 

F�,X� � 0,9 � 500 � 1571,25 � 10+n � 56,52
Posudek na tah 

POSUDEK:   Ft,Rd = 56,52 kN >  FW�,�$)v = 24,58 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  43,49 % 
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Posudek na střih 

Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj: 

FW�00 � F@,W�n (40)

FEdII � 3,156 � 0,53 kN
kde 

n .. počet šroubů na pásnici (mezi tyto šrouby se rozdělí smyková síla Fv,Ed) 

Únosnost jednoho šroubu ve střihu: 

F@,X� � α@ f�" Aγz� (41)

Fv,Rd � 0,6 � 500 � 1571,25 � 10+n � 37,68 kN
kde 

αv .. součinitel (α = 0,6 pro šrouby pevnosti 5.6) 

A .. plocha v rovině střihu (v tomto případě A = As = 157 mm2) 

POSUDEK:   Fv,Rd = 37,68 kN >  FW�00 = 0,53 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  1,41 % 

Posudek na otlačení 

Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj je 

stejná jako při posudku na střih, tedy:FEdII � 0,53 kN
Únosnost jednoho šroubu v otlačení: 

F",X� � k, α" f�d tγz� (42)

F",X� � 2,5 � 0,48 � 360 � 16 � 101,25 � 10+n � 55,3 kN
kde 

k1 .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů (viz.  Obr. 18) 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4018 M 1,7; 2,5� � 2,5
αb .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů (viz.  Obr. 18) 
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α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 263 � 18 ; 503 � 18 M 14� � 0,48
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = 10 mm = tloušťka použitého úhelníku) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 55,3 kN >  FW�00 = 0,53 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  0,96 % 

Poznámka: 

V důsledku malých vytížení při střihu a tahu není nutno provádět posudek na kombinaci 

střihu a tahu. 

Šrouby na stojině prutu P1 

Navrženy šrouby M16 - 5.6. 

Posudek na střih 

Smyková síla v krajních (v horních či dolních) řadách šroubů v důsledku momentu MEd,ex se 

vypočte dle vzorce (37): 

FW�,zv � 0,160,1 � 1,6 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj se 

vypočte dle vzorce (38): 

FEd,tahT � 142,673 � 47,56 kN
Celková smyková síla na nejvíce namáhaný šroub se vypočte jako součet sil FW�,zv  a FEd,tahT : FW�,�$)v � 1,6 F 47,56 � 49,16 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj se 

vypočte dle vzorce (40): 

FEdII � 3,153 � 1,05 kN
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Návrhová smyková síla na jeden šroub (nejvíce namáhaný) se spočte jakou součet vektorů sil FW�,�$)v  a FEdII : 

F@,W� � cS FW�,�$)v U� F SFW�00 U� � o49,16� F 1,05� � 49,17 kN 
Únosnost jednoho šroubu ve střihu (dvě roviny střihu => dvojstřižný spoj) se vypočte dle 

vzorce (41): 

Fv,Rd � 2 0,6 � 500 � 1571,25 � 10+n � 75,36 kN
POSUDEK:   Fv,Rd = 75,36 kN >  Fv,Ed = 49,17 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  65,25 % 

Posudek na otlačení 

V souladu s normou [4] se bude posudek na otlačení provádět pro dva vzájemně kolmé směry, 

tedy spoj bude posouzen jak pro sílu FW�,�$)v  tak pro sílu FEdII . Toto rozhodnutí vyplývá 

z rozdílných geometrických údajů při rozdílném směru namáhání spoje, viz.  Obr. 18. 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FW�,�$)v  se určí dle rovnice (42): 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,19 � 0,74 � 360 � 16 � 9,51,25 � 10+n � 70,94 kN
kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 1,4 p�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 2618 M 1,7; 1,4 5018 M 1,7; 2,5� � 2,19
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d*�  � min �500360 ; 1; 403 � 18� � 0,74
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 9,5 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 70,94 kN >  FW�,�$)v = 49,16 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  69,3 % 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FEdII   se určí dle rovnice (42): 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,48 � 360 � 16 � 9,51,25 � 10+n � 52,53 kN
kde 
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k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4018 M 1,7; 2,5� � 2,5
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 263 � 18 ; 503 � 18 M 14� � 0,48
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 9,5 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 52,53 kN >  FW�00 = 1,05 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  2 % 

Montážní spoj pravého pásu příhradového sloupu na vazník (spoj prutu P2 na prut 

S dle Obr. 14 a Obr. 19). 

Přípoj je proveden pomocí úhelníků L 140 x 10 na stojině pásu příhradového sloupu (= prut 

P2 dle Obr. 14 a Obr. 19). 

Spoj je navržen zcela analogicky jako spoj předchozí, pouze: 

• V tomto posudku se zanedbá posouvající síla v prutu, a to ze dvou důvodů: 

o Posouvající síla je mnohem menší než tahová síla. 

o Předchozí posudek ukázal, že tak malá posouvající síla má velice zanedbatelný 

vliv na únosnost spoje. 

• Pro posudek šroubů na stojině prutu P2 na smyk a otlačení by se formálně správně

měla použít největší síla v prutu (ať už tahová nebo tlaková). Pro ulehčení výpočtu se 

však použije stejná síla (tahová), která je použita pro posudek šroubů na pásnici 

dolního pásu vazníku na tah. Ačkoliv je tahová síla menší než tlaková, liší se od sebe 

velice nepatrně. 

Obr. 19 - montážní spoj pravého pásu příhradového sloupu na vazník 
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Návrhová tahová síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Ft,Ed = 323,82 kN 

Šrouby na pásnici prutu S 

Navrženy šrouby M16 - 5.6. 

Tahová síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj: 

FW�v � F�,W�n � 323,826 � 53,97
Únosnost jednoho šroubu v tahu se vypočte dle rovnice (35): 

F�,X� � 0,9 � 500 � 1571,25 � 10+n � 56,52
Posudek na tah 

POSUDEK:   Ft,Rd = 56,52 kN >  FW�,v = 53,97 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  95,49 % 

Šrouby na stojině prutu P2 

Navrženy šrouby M16 - 5.6. 

Posudek na střih 

Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj se 

vypočte dle vzorce (38): 

FEdT � Fv,Ed � 323,826 � 53,97 kN
Únosnost jednoho šroubu ve střihu (dvě roviny střihu => dvojstřižný spoj) se vypočte dle 

vzorce (41): 

Fv,Rd � 2 0,6 � 500 � 1571,25 � 10+n � 75,36 kN
POSUDEK:   Fv,Rd = 75,36 kN >  Fv,Ed = 53,97 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  71,62 % 
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Posudek na otlačení 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FW�v  se určí dle rovnice (42): 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,19 � 0,68 � 360 � 16 � 9,51,25 � 10+n � 65,19 kN
kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 1,4 p�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 2618 M 1,7; 1,4 5018 M 1,7; 2,5� � 2,19
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 403 � 18 ; 503 � 18 M 14� � 0,68
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 9,5 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 65,19 kN >  FW�,�$)v = 53,97 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  82,79 % 

Montážní spoj vodorovného prutu ochozu O1 na příhradový sloup 

Spoj bude proveden a navržen stejně jako přípoj levého pásu příhradového sloupu na vazník 

s tím rozdílem, že tyto pruty nesvírají pravý úhel, ale úhel 75°. Z geometrie takto 

provedeného přípoje se tudíž pouze převedou normálové a posouvající síly vznikající v prutu 

na složky sil působící kolmo a rovnoběžně s pásem příhradového sloupu, tedy síly Ft,Ed a Fv,Ed 

na síly FW�,�$)v  a FW�00 . Viz schéma na Obr. 20 a Obr. 21. 

Obr. 20 – schéma působení vnitřních sil ve spoji prutu O1 s příhradovým sloupem 
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Obr. 21 - montážní spoj vodorovného prutu ochozu na příhradový sloup 

Návrhová tahová síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Ft,Ed = 33,98 kN 

Návrhová posouvající síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Fv,Ed = 45,96 kN 

Tyto síly se převedou na Ft,Ed,2 a Fv,Ed,2: 

Ft,Ed,2 = 44,72 kN 

Fv,Ed,2 = 35,6 kN 

Síly byly spočteny z geometrie přípoje, konkrétní výpočet nebude pro svou jednoduchost 

uváděn. 

Šrouby na pásnici prutu P2 

Navrženy šrouby M12 - 5.6. 

Moment vznikající od excentricity připojení: MW�,�� � F@,W�,� � e � 35,6 � 0,05 � 1,78 kNm
kde Fv,Ed,2 .. Síla rovnoběžná s osou prutu, na jehož PÁSNICI jsou umístěny šrouby 

(příhradový sloup) 

e ..   excentricita připojení (e = 50 mm viz. Obr. 21) 

Tahová síla v krajních (v horních či dolních) řadách šroubů v důsledku momentu MEd,ex            

(v celé řadě dohromady):  
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FW�,zv � MW�,��z � 1,780,1 � 17,8 kN
kde 

z .. rameno sil, na kterém síly FW�,zv  působí (z =100 mm) 

Jelikož jsou v každé řadě šrouby dva, síla FW�,zv na jeden šroub bude dvakrát menší, tedy FW�,zv � 8,9 kN. 

Tahová síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj: 

FEd,tahT � Ft,Ed,2n � 44,726 � 7,45 kN
kde 

n .. počet šroubů na pásnici (mezi tyto šrouby se rozdělí tahová síla Ft,Ed,2) 

Celková tahová síla na nejvíce namáhaný šroub se vypočte jako součet sil FW�,zv  a FEd,tahT . FW�,�$)v � FW�,zv F FW�,�'�v � 8,9 F 7,45 � 16,35 kN
Únosnost jednoho šroubu v tahu: 

F�,X� � 0,9 � 500 � 84,31,25 � 10+n � 30,35 kN
Posudek na tah 

POSUDEK:   Ft,Rd = 30,35 kN >  FW�,�$)v = 16,35 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  53,87 % 

Posudek na střih 

Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj: 

FEdII � Fv,Ed,2n � 35,66 � 5,93 kN
kde 

n .. počet šroubů na pásnici (mezi tyto šrouby se rozdělí smyková síla Fv,Ed,2) 

Únosnost jednoho šroubu ve střihu: 

Fv,Rd � αv fub AγM2 � 0,6 � 500 � 84,31,25 � 10+n � 20,23 kN
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kde 

αv .. součinitel (α = 0,6 pro šrouby pevnosti 5.6) 

A .. plocha v rovině střihu (v tomto případě A = As = 84,3 mm2) 

POSUDEK:   Fv,Rd = 20,23 kN >  FW�00 = 5,93 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  29,31 % 

Posudek na otlačení 

Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj je 

stejná jako při posudku na střih, tedy:FEdII � 5,93 kN
Únosnost jednoho šroubu v otlačení: 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,62 � 360 � 12 � 101,25 � 10+n � 53,57 kN
kde 

k1 .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů (viz. Obr. 18) 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4014 M 1,7; 2,5� � 2,5
αb .. součinitel závisející na roztečích a umístění šroubů (viz. Obr. 21) 

α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 263 � 14 ; 503 � 14 M 14� � 0,62
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = 10 mm = tloušťka použitého úhelníku) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 53,57 kN >  FW�00 = 5,93 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  11,07 % 

Poznámka: 

V důsledku malých vytížení při střihu a tahu není nutno provádět posudek na kombinaci 

střihu a tahu. 
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Šrouby na stojině prutu O1 

Navrženy šrouby M12 - 5.6. 

Posudek na střih 

Smyková síla v krajních (v horních či dolních) řadách šroubů v důsledku momentu MEd,ex: 

FW�,zv � 1,780,1 � 17,8 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj: 

FEd,tahT � 44,723 � 14,91 kN
Celková smyková síla na nejvíce namáhaný šroub se vypočte jako součet sil FW�,zv  a FEd,tahT : FW�,�$)v � 17,8 F 14,91 � 32,71 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj: 

FEdII � 35,63 � 11,87 kN
Návrhová smyková síla na jeden šroub (nejvíce namáhaný) se spočte jakou součet vektorů sil FW�,�$)v  a FEdII : 

F@,W� � cS FW�,�$)v U� F SFW�00 U� � o32,71� F 11,87� � 34,8 kN 
Únosnost jednoho šroubu ve střihu (dvě roviny střihu => dvojstřižný spoj): 

Fv,Rd � 2 0,6 � 500 � 84,31,25 � 10+n � 40,46 kN
POSUDEK:   Fv,Rd = 40,46 kN >  Fv,Ed = 34,8 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  86,01 % 

Posudek na otlačení 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FW�,�$)v : 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,95 � 360 � 12 � 9,51,25 � 10+n � 77,98 kN
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kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 1,4 p�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 2614 M 1,7; 1,4 5014 M 1,7; 2,5� � 2,5
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d*�  � min �500360 ; 1; 403 � 14� � 0,95
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 9,5 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 77,98 kN >  FW�,�$)v = 32,71 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  41,95 % 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FEdII : 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,62 � 360 � 12 � 9,51,25 � 10+n � 50,89 kN
kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4014 M 1,7; 2,5� � 2,5
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 263 � 14 ; 503 � 14 M 14� � 0,62
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 9,5 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 50,89 kN >  FW�00 = 11,87 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  23,32 % 

Montážní spoj obou prutů ochozu 

Poznámky: 

• Šrouby na pásnici vodorovného prutu ochozu O1 nebudou namáhány tahem, posudek 

tedy nebude proveden. Tlak se přenese kontaktem. 

• Tyto šrouby budou sice namáhány na střih a otlačení, ale s přihlédnutím ke geometrii 

konstrukce a směru působení sil budou méně namáhány než šrouby na stojině vzpěry 

ochozu (O2), posudek se tedy rovněž nebude provádět. Toto rozhodnutí bylo učiněno 

také s přihlédnutím k počtu šroubů, počtu rovin střihu, tloušťkám spojovaných prvků a 

roztečím spojovacích prostředků.
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Obr. 22 - montážní spoj vodorovného prutu ochozu a vzpěry ochozu 

Šrouby na stojině prutu O2 

Navrženy šrouby M12 - 5.6. 

Návrhová tahová síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Ft,Ed = 57,86 kN 

Návrhová posouvající síla v prutu, kterou spoj musí přenést: 

Fv,Ed = 0 kN 

Tyto síly se převedou na Ft,Ed,2 a Fv,Ed,2: 

Ft,Ed,2 = 46,81 kN 

Fv,Ed,2 = 34,01 kN 

Síly byly spočteny z geometrie přípoje, konkrétní výpočet nebude pro svou jednoduchost 

uváděn. 

Moment vznikající od excentricity připojení: MW�,�� � F@,W�,� � e � 34,01 � 0,05 � 1,7 kNm
kde Fv,Ed,2 .. Síla rovnoběžná s osou prutu, na jehož PÁSNICI jsou umístěny šrouby 

(vodorovný prut ochozu) 

e ..   excentricita připojení (e = 50 mm viz. Obr. 22) 
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Posudek na střih 

Smyková síla v krajních (v horních či dolních) řadách šroubů v důsledku momentu MEd,ex: 

FW�,zv � 1,70,1 � 17 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové tahové síly působící na celý spoj: 

FEd,tahT � 46,813 � 15,6 kN
Celková smyková síla na nejvíce namáhaný šroub se vypočte jako součet sil FW�,zv  a FEd,tahT : FW�,�$)v � 17 F 15,6 � 32,6 kN
Smyková síla v každém šroubu v důsledku návrhové smykové síly působící na celý spoj: 

FEdII � 34,013 � 11,37 kN
Návrhová smyková síla na jeden šroub (nejvíce namáhaný) se spočte jakou součet vektorů sil FW�,�$)v  a FEdII : 

F@,W� � cS FW�,�$)v U� F SFW�00 U� � o32,6� F 11,37� � 34,53 kN 
Únosnost jednoho šroubu ve střihu (dvě roviny střihu => dvojstřižný spoj): 

Fv,Rd � 2 0,6 � 500 � 84,31,25 � 10+n � 40,46 kN
POSUDEK:   Fv,Rd = 40,46 kN >  Fv,Ed = 34,53 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  85,34 % 

Posudek na otlačení 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FW�,�$)v : 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,95 � 360 � 12 � 5,91,25 � 10+n � 48,43 kN
kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 1,4 p�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 2614 M 1,7; 1,4 5014 M 1,7; 2,5� � 2,5
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α" � min �f�"f� ; 1; e,3d*�  � min �500360 ; 1; 403 � 14� � 0,95
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 5,9 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 48,43 kN >  FW�,�$)v = 32,6 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  67,36 % 

Únosnost jednoho šroubu v otlačení pro návrhovou sílu FEdII : 

F",X� � k, α" f�d tγz� � 2,5 � 0,62 � 360 � 12 � 5,91,25 � 10+n � 31,61 kN
kde 

k, � min �2,8 e�d* M 1,7; 2,5�  � min �2,8 4014 M 1,7; 2,5� � 2,5
α" � min �f�"f� ; 1; e,3d* ; p,3d* M 14�  � min �500360 ; 1; 263 � 14 ; 503 � 14 M 14� � 0,62
t .. tloušťka tenčí připojené části (t = tw = 5,9 mm = tloušťka stojiny) 

POSUDEK:   Fb,Rd = 31,61 kN >  FW�00 = 11,37 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  35,97 % 

Montážní spoj vzpěry ochozu O2 na příhradový sloup 

Spoj bude navržen zcela shodný jako v předešlém případě. 

Není třeba provádět posudek, neboť všechny geometrické i silové veličiny zůstávají 

s minimální odchylkou identické. Výpočet ukázal, že namáhání, které bylo v minulém případě

nejvíce kritické (namáhání na střih s vytížením 85,34 %) se v důsledku zanedbatelné změny 

změní na 87,35 %. Ostatní posudky již není třeba provádět a navržený spoj se třemi šrouby 

M12 – 5.6 vyhoví. Schéma je téměř shodné s Obr. 22, pouze pruty nesvírají úhel 54°, ale úhel 

51°. 

Montážní spoj uložení vazníku na sloup 

Navržený spoj je schematicky zobrazen na Obr. 23. 
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Tlak se přenese kontaktem, není třeba žádného posudku. Pro tento účel je v profilu sloupu 

navržena výztuha pro zachycení soustředěného tlaku, ať nedochází k lokálnímu boulení. 

Vyztužen je i styčníkový plech. 

Vodorovné síly se přenesou zarážkami. Největší vodorovná síla vznikající ve spoji je NEd,horiz 

= 63,18 kN. 

Spoj tedy výpočtově bude navržen pouze na tah. Tah přenesou čtyři navržené šrouby        

M20 – 5.6. 

Posudek na tah: 

Návrhová tahová síla NEd,svis = 250,63 kN 

Na jeden šroub tak připadá tahová síla Ft,Ed = 62,66 kN 

Návrhová únosnost tahu jednoho šroubu se spočte dle rovnice (35): 

Ft,Rd � k2 fub AsγM2 � 0,9 � 500 � 2451,25 � 10+n � 88,2 kN
kde 

k2 .. součinitel pro NEzapuštěné šrouby 

fub .. mez pevnosti (fub = 500 MPa) 

As .. plocha jádra šroubyu (plocha závitu) .. As = 245 mm2 

γM2 .. součinitel spolehlivosti materiálu pro šrouby (γM2 = 1,25) 

POSUDEK:   Ft,Rd = 88,2 kN >  Ft,Ed = 62,66 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  71,04 % 

Obr. 23 – montážní spoj uložení vazníku na sloup  
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6. NÁVRH A POSUDEK PATEK 

6.1. Kloubová patka 

Patka musí přenést: 

• Tlak 

• Tah 

• Vodorovnou reakci 

Posudek na tlak 

Největší návrhová tlaková síla vznikající v patě sloupu NEd,tlak = 250,59 kN. 

Obr. 24 – půdorysné schéma kloubové patky 
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Obr. 25 – schéma řezu kloubové patky 

Geometrie ocelové patky 

Délka a = 600 mm 

Šířka b = 600 mm 

Tloušťka patního plechu tp = 25 mm 

Výška podlití tpodlití = 0,1 . min{a; b} = 0,1 . min{600; 600} = 0,1 . 600 = 60 mm 

Rozměry betonové patky 

Délka ac = 800 mm 

Šířka bc = 800 mm 

Výška hc = 300 mm 

Započitatelné rozměry betonové patky 

Délka a1 = min{ac; 3a; a + h} = min{800; 3 . 600; 600 + 300} = 800 mm 

Šířka b1 = min{bc; 3b; b + h} = min{800; 3 . 600; 600 + 300} = 800 mm 

Součinitel koncentrace napětí: 

k� � ^a, � b,a � b (43)

kj � ^a1 � b1a � b �  ^ 800 � 800600 � 600 � 1,33



89 

Započitatelná návrhová pevnost betonu: 

f�� � β� k� � f[
γ[ (44)

fjd � βj kj � fckγc � 23 1,33 � 161,5 � 9,48 MPa
Přesah patní desky: 

c � t�^ fZ�3 f�� (45)

c � t�^ fZ�3 f�� � 25^ 2353 � 9,48 � 71,86 mm
Únosnost betonu pod patkou 

Účinná plocha patky Aeff = 170 487 mm2. 

Tato plocha byla vymezena přesahem patní desky „c“ a vyšrafovaná je zobrazena na Obr. 26. 

Obr. 26 – namáhání betonové kloubové patky 

Únosnost betonové patky: NX� � A��� f�� (46)NRd � 0,17 � 9,48 � 10n � 1611,6 kN
POSUDEK:   NRd = 1611,6 kN >  NEd,tlak = 250,59 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  15,55 % 
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Posudek na tah 

Největší návrhová tahová síla vznikající v patě sloupu NEd,tah = 200,12 kN. 

Tuto sílu musí přenést jak svar spojující sloup s ocelovým patním plechem, tak šrouby 

spojující patku sloupu s betonovým základem. 

Posudek svaru 

Navrženy svary koutové podél stojiny průřezu sloupu. 

Účinná tloušťka svaru a = 3 mm. 

Délka jednoho svaru Lw = 150 mm. 

Únosnost svaru: 

FX� � 2 a � Lq � f�,
√2 � βq � γz� (47)

FRd � 2 3 � 150 � 360√2 � 0,8 � 1,25 10+n � 229,1 kN
POSUDEK:   FRd = 229,1 kN >  NEd,tah = 200,12 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  87,35 % 

Posudek šroubů

Navrženy dva šrouby M24 – 5.6. 

Únosnost dvou šroubů na tah podle rovnice (35): 

F�,X� � n k� f�" A&γz� � 2 0,9 � 500 � 3531,25 � 10+n � 254,16 kN
POSUDEK:   Ft,Rd = 254,16 kN >  NEd,tah = 200,12 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  78,74 % 

Posudek na největší vodorovnou sílu 

Obecně zvažovány dvě kombinace zatěžovacích stavů (KZS): 

1) Největší vodorovná reakce + odpovídající normálová síla 

2) Největší tahová síla + odpovídající vodorovná reakce 
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1. KZS 

Návrhová vodorovná síla = maximální posouvající síla VEd = 63,18 kN. 

Odpovídající normálová síla NEd = 68,93 (tlak). 

Síla NEd způsobuje tření ve spáře mezi patním plechem a betonem. 

Součinitel tření µ = 0,2. 

Smyková únosnost ve spáře v důsledku tření VRd,tření = µ . NEd = 0,2 . 68,93 = 13,79 kN. 

POSUDEK:   VRd,tření = 13,79 kN  <  VEd = 63,18 kN => NEVYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  458,16 % 

=> je třeba navrhnout vodorovnou zarážku. 

Zarážka musí přenést zbytek vodorovné reakce, která nebyla přenesena třením (VEd,zarážka = 

VEd – VRd,tření = 63,18 – 13,79 = 49,39 kN). 

Navržena zarážka v podobě profilu IPE 120. 

Minimální výška zarážky (bez podlití) se stanoví z podmínky největšího přípustného tlaku 

v betonu: 

h�$) � VW�,�'%áž
'b � f[� (48)

hmin � 49,39 � 10n64 � 10,67 � 72,33 mm
kde 

b .. délka zarážky (šířka profilu zarážky) .. b = 64 mm. 

=> Navržená výška zarážky 80 mm. 

Posudek svarového připojení zarážky k patnímu plechu

Použije se zjednodušený posudek. 

Předpoklad: Smykové namáhání přenese svar na stojině zarážky, ohybové namáhání přenese 

svar na pásnicích zarážky. 
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Svar na stojině zarážky: 

VEd,zarážka = 49,39 kN. 

Návrhové napětí ve svarech: 

fq,W� � VW�a � Lq (49)

fw,Ed � 49,39 � 10n3 � 200 � 82,32 MPa
kde 

a .. účinná tloušťka svaru (a = 3 mm) 

Lw .. délka svaru (Lw = 2 . b = 2 . 100 = 200 mm) 

Návrhová únosnost svaru při zjednodušeném posudku: 

f@q,� � f�,
√3 � βq � γz� (50)

fvw,d � 360√3 � 0,8 � 1,25 � 207,85 MPa
POSUDEK:   fvw,d = 207,85 MPa  <  fw,Ed = 82,32 MPa  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  39,61 % 

Svar na pásnicích zarážky: 

Excentricita, na které působí VEd,zarážka:  

e � 802 F t� � 40 F 60 � 100 mm
Moment vznikající ve svarech v důsledku vodorovné síly VEd,zarážka  působící na rameni e: MW� � VW�,�'%áž
' � e � 49,39 � 100 � 10+n � 4,94 kNm  

Moment setrvačnosti sklopeného průřezu svaru Iw: 

Iq � 2 3 112  b0�W,�* an F b0�W,�*  � a � z �5 � 2 3 112  64 � 4n F 64 � 4 � 62�5
� 1968810,67 mm�

kde 

a ..  účinná tloušťka svaru (a = 4 mm) 
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z ..  vzdálenost těžiště svarového sklopeného průřezu ke středům svarových obrazců na 

stojinách (z = 62 mm) 

Průřezový modul sklopeného průřezu svaru Ww: 

Wq � Iqz � 1968810,6762 � 10+� � 31755,01 � 10+� mn

Návrhové napětí ve svarech: 

fw,Ed � MEdWw � 4,9431755,01 � 10M9 � 10M3 � 155,57 MPa
Návrhová únosnost svaru dle rovnice (50): 

fvw,d � 360√3 � 0,8 � 1,25 � 207,85 MPa
POSUDEK:   fvw,d = 207,85 MPa  <  fw,Ed = 155,57 MPa  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  74,8 % 

2. KZS 

Tahová síla nezpůsobí žádné tření ve spáře mezi patním plechem a betonem, veškerou 

vodorovnou sílu tedy musí přenést již navržená zarážka. 

Tato síla má velikost VEd = 48,57 kN. 

Jelikož již navržená zarážka přenese vodorovnou sílu o velikosti VEd,zarážka = 49,39 kN, jak 

bylo spočteno v předešlém odstavci, přenese i sílu z tohoto druhého zatěžovacího stavu. 

Zarážka tedy vyhoví. 

Poznámka: 

Mohou nastat návrhové situace, které svou vzájemnou kombinací svislé a vodorovné síly 

způsobí větší vytížení zarážky (či patky celkově) než předchozí dva uvedené zatěžovací stavy, 

rezervy navrženého stavu ale pokryjí tyto možné případy, se kterými nebylo explicitně

počítáno. 
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6.2. Monolitická patka 

Pro každý pás příhradového sloupu bude navržena samostatná patka se samostatným 

betonovým základem. Obě patky budou stejné a každá bude muset přenést tyto kombinace 

zatěžovacích stavů: 

1) Největší ohybový moment + odpovídající tlaková síla 

2) Největší tlaková síla + odpovídající ohybový moment 

3) Největší tahová síla + odpovídající vodorovná síla 

4) Největší vodorovná síla + odpovídající tahová síla 

Poznámka: 

Vzhledem k tomu, že by bylo nesmírně náročné posoudit všechny kombinace zatěžovacích 

stavů, vytipovaly se jen čtyři výše uvedené. Je totiž možné, že největší síly vznikají v 

„mezilehlých“ situacích, tzn. např. při největším poměru MEd/NEd. Proto budou následující 

návrhy a posudky provedeny s odpovídající rezervou.

Vnitřní síly vznikající ve výše zmíněných kombinacích zatěžovacích stavů jsou uvedeny 

v Tab. 12 a schéma působících vnitřních sil je zobrazeno na Obr. 27. 

Tab. 12 – vnitřní síly působící na monolitickou patku 

KZS Posouvající síla VEd

[kN] (kladné znaménko 
= směr doprava) 

Normálová síla NEd

[kN] (kladné znaménko 
= TLAK) 

Ohybový moment MEd

[kNm] (kladné 
znaménko = proti 
směru hod. ruč.) 

1 29,47 523,06 -73,25 
2 29,47 523,06 -73,25 
3 185,73 -552,12 -39,61 
4 -186,04 -543,34 -42,22 

Obr. 27 – schéma působících vnitřních sil na monolitickou patku 



95 

Tab. 12 ukazuje, že síly v prvním i druhém řádku se shodují, a tedy se jedná o tutéž 

kombinaci zatěžovacích stavů. Návrh monolitické patky tedy bude zúžen na pouhé tři 

kombinace ZS. Nadále se proto bude vycházet z nového značení, viz. Tab. 13. 

Tab. 13 – rozhodující návrhové kombinace zatěžovacích  

stavů působící na monolitickou patku 

KZS Posouvající síla VEd

[kN] (kladné znaménko 
= směr doprava) 

Normálová síla NEd

[kN] (kladné znaménko 
= TLAK) 

Ohybový moment MEd

[kNm] (kladné 
znaménko = proti 
směru hod. ruč.) 

1 29,47 523,06 -73,25 
2 185,73 -552,12 -39,61 
3 -186,04 -543,34 -42,22 

Patka musí přenést: 

• Tlak 

• Tah 

• Ohybový moment 

• Vodorovnou reakci 

Posudek na tlak 

Největší návrhová tlaková síla vznikající v patě sloupu NEd,tlak = 523,06 kN. 

Obr. 28 - půdorysné schéma vetknuté patky 
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Geometrie ocelové patky 

Délka a = 600 mm 

Šířka b = 400 mm 

Tloušťka patního plechu tp = 30 mm 

Vzdálenost šroubů od osy sloupu (ve směru délky patky) rt = 220 mm 

Výška podlití tpodlití = 0,1 . min{a; b} = 0,1 . min{600; 400} = 0,1 . 400 = 40 mm 

Rozměry betonové patky 

Délka ac = 800 mm 

Šířka bc = 600 mm 

Výška hc = 300 mm 

Započitatelné rozměry betonové patky 

Délka a1 = min{ac; 3a; a + h} = min{800; 3 . 600; 600 + 300} = 800 mm 

Šířka b1 = min{bc; 3b; b + h} = min{600; 3 . 400; 400 + 300} = 600 mm 

Součinitel koncentrace napětí dle rovnice (43): 

k� � ^a, � b,a � b (51)

kj � ^a1 � b1a � b �  ^ 800 � 600600 � 400 � 1,41

Započitatelná návrhová pevnost betonu dle rovnice (44): 

fjd � βj kj � fckγc � 23 1,41 � 161,5 � 10,03 MPa
  

Přesah patní desky dle rovnice (45): 

c � t�^ fZ�3 f�� � 30^ 2353 � 10,03 � 83,84 mm

Únosnost betonu pod patkou 

Účinná plocha patky Aeff = 146 008 mm2. 

Tato plocha byla vymezena přesahem patní desky „c“ a vyšrafovaná je zobrazena na Obr. 29. 



97 

Obr. 29 - namáhání betonové vetknuté patky 

Únosnost betonové patky dle rovnice (46): 

NRd � Aeff fjd � 0,15 � 10,03 � 10n � 1504,5 kN
POSUDEK:   NRd = 1504,5  kN >  NEd,tlak = 523,06 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  34,77 % 

Posudek na tah 

Největší návrhová tahová síla vznikající v patě sloupu NEd,tah = 552,12 kN. 

Tuto sílu musí přenést jak svar spojující sloup s ocelovým patním plechem tak šrouby 

spojující patku sloupu s betonovým základem. 

Posudek svaru 

Navrženy svary koutové podél stojiny i pásnic průřezu sloupu. 

Účinná tloušťka svaru a = 7 mm. 

Délka všech svarů dohromady Lw = 740 mm. 

Únosnost svaru dle rovnice (47): 

FRd �  a � Lw � fu,k√2 � βw � γM2 �  7 � 740 � 360√2 � 0,8 � 1,25 10+n � 1318,61 kN
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POSUDEK:   FRd = 1318,61 kN >  NEd,tah = 552,12 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  41,87 % 

Posudek šroubů

Navrženy čtyři šrouby M 36 – 5.6. 

Únosnost čtyř šroubů na tah podle rovnice (35): 

F�,X� � n k� f�" A&γz� � 4 0,9 � 500 � 8171,25 � 10+n � 1176,48 kN
POSUDEK:   Ft,Rd = 1176,48 kN >  NEd,tah = 552,12 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  46,93 % 

Posudek na ohybový moment 

Tento posudek bude komplikovanější, bude potřeba posoudit několik prvků vetknuté patky. 

Bude se vycházet především z hodnot v Tab. 13. 

Bude použita první kombinace zatěžovacích stavů. 

Z rovnic použitých v posudku na tah vyplývá účinná šířka patního plechu (viz. Obr. 28):

� ¡¡ � 2 S�¢,£¤¥¡¦§ F 10 F ¨U � 2 780 F 10 F 83,848 � 347,68 ©©
Tab. 14 – podrobnější namáhání patky a jejích částí 

veličina jednotky KZS 1 KZS 2 KZS 3 
MEd kNm 73,25 39,61 42,22 
NEd kN 523,06 552,12 543,34 
e m 0,14 0,072 0,078 
x1 mm 923,25 942,14 941,68 
x2 mm 116,75 97,86 98,32 
Nc kN 407,96 341,94 343,54 
T kN -115,1 -210,18 -199,8 

Poznámky:  

• Orientace sil byla upravena podle Obr. 30 pro účely snadnější algoritmizace, přesto 

bez újmy na správnost návrhu a posudku (nehraje totiž roli, z jaké strany se na patku 

pohlíží, neboť je ve směru namáhání zrcadlově souměrná). Na tomto obrázku jsou 

také vyobrazeny geometrické veličiny potřebné pro další výpočty. 
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• Síly ve šroubech (T) mají v souladu s Obr. 30 svůj směr působení stejný jako síly 

v betonu (Nc), neboť v tabulce mají zápornou hodnotu a na obrázku je ukázán kladný 

směr. Nejsou tedy taženy a pro jejich posudek na tah tudíž postačí posudek, který byl 

proveden již dříve. 

  

Legenda k Tab. 14: 

e .. excentricita působiště normálové síly NEd

ª � «¬®¬
T .. síla v kotevních šroubech (vypočte se z podmínky rovnováhy sil ve svislém směru) 

T = Nc = NEd

x .. délka (ve směru délky patky) tlačené oblasti, jež se určí z momentové podmínky 

rovnováhy k působišti šroubů (viz. Obr. 30): 

®¬  7ª F °̄8 � ®±  7 °̄ F ²2 M ³28 (52)

kde 

Nc = Beff
. x . fjd

Při dosazení výrazu „Beff
. x . fjd“ do rovnice (52) za sílu Nc vznikne kvadratická rovnice, ze 

které lze určit délku tlačené oblasti x: 

� ¡¡ µ́  ³� M � ¡¡ µ́  72 °̄ F ²8 ³ F 2 ®¬  7ª F °̄8 � 0 (53)

Obr. 30 -  schéma pro určení důležitých sil u vetknuté patky 
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Průřez patky 

Obr. 31 – průřez vetknuté patky 

Průřezová plocha patního plechu     Aplech = 12000 mm2

Průřezová plocha obou úhelníků     AU-profily = 7480 mm2

Celková plocha svařeného průřezu     Acelk = 19480 mm2

Průřezová plocha obou úhelníků vzdorující smyku  Av,U-profily = 4124 mm2

Moment setrvačnosti obou úhelníků    Iy,U-profily = 5,38 . 107 mm4

Poloha těžiště měřena od spodních vláken: 

¶· � ∑ ¸¦  ¶¦¸ (54)

¶¹ � 30 � 400 � 15 F 7480 � A2202 F 30B19480 � 63 ©©
Moment setrvačnosti celého svařeného průřezu: 

º»,± §¼ � 400 � 30n
12 F 400 � 30 � 763 M 158� F 5,38 � 102 F 7480 32202 F 30 M 635�

� 12,67 � 102©©�

Patka působí jako konzola – viz. Obr. 32 



101 

Obr. 32 – schéma zatížení patky jako konzoly 

Strana patky, kde působí síla Nc (rozhoduje KZS 1):

Maximální posouvající síla: 

 Vc = 407,96 kN  

Maximální ohybový moment Mc: 

«± � ½±  ² M ¾2 M ³ M 102 � 407,96 600 M 2202 M 116,75 M 102 � 55,74 ¿®©
Strana patky, kde působí síla T (rozhoduje KZS 2):

Maximální posouvající síla: 

Vt = 210,18 kN  

Maximální ohybový moment Mt: 

«° � ½° 3 °̄ M ¾25  � 210,18 3220 M 2202 5 � 23,12 ¿®©
Pro další posudek se tedy použije případ první: 

VEd = 407,96 kN 

MEd = 55,74 kNm
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Pružné posouzení svařeného průřezu 

Průřezový modul k dolním vláknům: 

À¥§Áí � º»,± §¼¶· � 12,67 � 102
63 � 20,11 � 10Ã ©©n

Průřezový modul k horním vláknům: 

ÀÄ¥¤Áí � º»,± §¼¾¢+£¤¥¡¦§ F ¾£Å°Áí £§ ±Ä M ¶· � 12,67 � 102
220 F 30 M 63 � 67,75 � 10� ©©n 

Maximální napětí v dolních vláknech: 

Æ,ÇÅÈ � «¬À¥§Áí � 55,7420,11 � 10+� � 10+n � 27,72 «É²
 Maximální napětí v horních vláknech: 

ÆÄ,ÇÅÈ � «¬ÀÄ¥¤Áí � 55,7467,75 � 10+Ã � 10+n � 82,27 «É²
Maximální návrhové napětí: 

ÆÇÅÈ � 82,27 «É²
  

POSUDEK:   ÆÊ  = 235 MPa >  ÆÇÅÈ  = 82,27 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  35,01 % 

Maximální smykové napětí: 

ËÇÅÈ � ½¬¸Ì,¢+£¤¥¡¦§» � 407,964124 � 10+R � 10+n � 98,92 «É²

Návrhová pevnost oceli ve smyku: 

ËÊ � »́√3 � 235√3 � 135,68 «É²
POSUDEK:   ËÊ = 135,68 MPa < ËÇÅÈ = 98,92 MPa => NEVYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  72,91 % 
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Vytížení je větší než 50%, dochází tedy k tzv. „velkému smyku“ a je tudíž nutno posoudit 

průřez patky na kombinaci ohybu a smyku. Viz. Obr. 33. 

Obr. 33 - průřez vetknuté patky pro účely kombinace ohybu a smyku 

Výška části stojiny U-profilu s nejtenčí šířkou d = 167 mm. 

Nejkratší vzdálenost horních vláken svařeného průřezu od místa s nejtenčí částí stojiny        

U-profilu zpomoc = 26,5 mm. 

Normálové napětí v kritickém místě pro posouzení kombinace ohyb-smyk:   

Æ� � «¬º»,± §¼  ¶� � «¬º»,± §¼  S¾¢+£¤¥¡¦§ F ¾£Å°Áí £§ ±Ä M ¶· M ¶£¥Ç¥±U
� 55,74 � 10R

12,67 � 102  7220 F 30 M 63 M 26,58 � 70,61 «É² 
Celkové namáhání nebezpečného průřezu: 

Æ�,± §¼ � cÆ�� F 3 ËÇÅÈ�  (55)

c70,612 F 3 � 98,922 � 185,31 «É²
POSUDEK:   ÆÊ  = 235 MPa >  Æ2,¨ªÍ¿ = 185,31 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  78,86 % 
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Připojení podélných výztuh k patnímu plechu 

Posoudí se dva kritické průřezy, a to z důvodů: 

• V průřezu 1 působí vliv Nc (pro namáhání svaru představuje tato síla tzv. podélný 

smyk (Vc)), ale nepůsobí maximální ohybový moment. 

• V průřezu 2 působí maximální ohybový moment. 

Rozhoduje KZS 1 

Obr. 34 – půdorysné schéma vetknuté patky pro posudek svarů podélných výztuh 

Síla působící kolmo na rovinu svaru     NEd = 523,06 kN 

Síla působící v ose svaru      VEd = 29,47 kN 

Ohybový moment působící v rovině kolmé na rovinu svaru MEd = 73,25 kNm 

Podélná smyková síla       Vc (Nc) = 407,96 kN 

Účinná tloušťka svaru      a = 5 mm 

Délka jednoho svaru       Lw = 580 mm 

Počet svarů        n = 4  

Vzdálenost těžiště svarového obrazce od působiště síly Nc: 

 x1 = 246,62 mm 

Vzdálenost těžiště svarového obrazce od jeho nejzazšího okraje: 

 x2 = 290 mm 
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Plocha sklopeného svarového průřezu: 

¸Î  � Ï ² ÐÎ � 4 � 5 � 580 � 11600 ©©� 
Moment setrvačnosti sklopeného svarového průřezu: 

ºÎ  � Ï 112 ² ÐÎn � 4 112 5 � 580n � 32,52 � 102 ©©�

Statický moment oddělené části průřezu (pásnice) k N.O.: 

Ñ» � ¸£§ ±Ä � .¶· M ¾£§ ±Ä2 1 (56)

SZ � 12000 � 363 M 302 5 � 57,6 � 10� mmn

Bod 1:

Normálové napětí kolmé k rovině nebezpečného průřezu: 

σv � ANW�Aq� F MW�Iq�  x$B
√2 (57)

Æ· � 3523,06 � 10n11600 F 73,25 � 10R32,52 � 102  246,625
√2 � 71,16 «É²

Smykové napětí kolmé k ose svaru: 

Ë· � Æ· � 71,16 «É²
Smykové napětí rovnoběžné s osou svaru: 

τ00 � VW�Aq� F V[ SZIZ,[�]
 4 a (58)

τ00 � 29,47 � 10n
11600 F 407,96 � 10n � 57,6 � 10�

12,67 � 102 � 4 � 5 � 95,27 MPa
Celkové namáhání nebezpečného průřezu: 

¬́ � cÆ·� F 3 7Ë·� F ËÕÕ� 8 � (59)

´Ö× � c71,162 F 3 771,162 F 95,2728 � 217,91 «É²
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Únosnost koutového svaru: 

Ế � Ǿ,¼ÙÎ  ÚÛÎ (60)

´Ü× � 3600,8 � 1,25 � 360 «É²
POSUDEK:   ´Ü× = 360 MPa >  ´Ö× = 217,91 MPa  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  60,53 % 

2. podmínka pro splnění únosnosti svaru: 

Æ· e Ǿ,¼ÚÛÎ (61)

71,16 e 3601,2571,16 e 288
=> VYHOVÍ (vytížení 24,71 %) 

Bod 2:

Normálové napětí kolmé k rovině nebezpečného průřezu dle rovnice (57): 

Æ· � 3523,06 � 10n11600 F 73,25 � 10R32,52 � 102  2905
√2 � 78,07 «É²

Smykové napětí kolmé k ose svaru: 

Ë· � Æ· � 78,07 «É²
Smykové napětí rovnoběžné s osou svaru dle rovnice (58): 

τ00 � 29,47 � 10n
11600 F 0 � 57,6 � 10�

12,67 � 102 � 4 � 5 � 2,54 MPa
Celkové namáhání nebezpečného průřezu dle rovnice (59): 

´Ö× � c78,072 F 3 778,072 F 2,5428 � 156,2 «É²
Únosnost koutového svaru dle rovnice (60): 

´Ü× � 3600,8 � 1,25 � 360 «É²
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POSUDEK:   ´Ü× = 360 MPa >  ´Ö× = 156,2 MPa  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  43,39 % 

2. podmínka pro splnění únosnosti svaru dle rovnice (61): 

78,07 e 3601,2578,07 e 288
=> VYHOVÍ (vytížení 27,11 %) 

Kotevní příčník 

Navržen profil U 120. 

Obr. 35 – schéma zatížení kotevního příčníku 

Vzdálenost šroubů od podélného okraje patky:  

ašroub = 50 mm 

Maximální posouvající síla od šroubů působících na kotevním příčníku: 

VEd =  T/2 = 115,1/2 = 57,55 kN 

Maximální ohybový moment od šroubů působících na kotevním příčníku: 

MEd = VEd
. ašroub = 57,55 . 50 . 10-3 = 2,88 kNm 

Plastický průřezový modul dvou profilů U:      

Wy,pl = 145200 mm3

Plocha obou profilů U vzdorující smyku: 

Av,U-profily = 1760 mm2
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Smyková únosnost: 

½£§,Ê � A@,Ý+�%(�$]Z  »́√3 � 1760 235√3  10+n � 238,79 ¿®
POSUDEK:   ½£§,Ê = 238,79 kN >  VEd = 57,55 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  24,1 % 

 
Momentová únosnost: 

«£§,Ê � À»,£§ »́ � 145200 � 235 � 10+R � 34,12 kNm
POSUDEK:   «£§,Ê = 34,12 kNm >  MEd = 2,88 kNm  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  8,44 % 

Spojení sloupu s patním plechem 

Spojení provedeno koutovými svary podél stojiny i pásnic průřezu sloupu. 

Moment setrvačnosti sklopeného svarového průřezu: 

Iq � 2 3 112  bTWÞ��* an F bTWÞ��* � a � z�5 F 2 3 112  a Lqn 5
� 2 3 112  220 � 7n F 220 � 7 � 113,5�5 F 2 3 112  7 � 148n5
� 43,47 � 10R mm�

kde 

a ..  účinná tloušťka svaru (a = 7 mm) 

z ..  vzdálenost těžiště svarového sklopeného průřezu ke středům svarových obrazců na 

stojinách (z = 113,5 mm) 

Lw .. délka jednoho svaru na stojině (Lw = 148 mm) 

Průřezový modul sklopeného svarového průřezu: 

Wq � Iqz � 43,47 � 10R113,5  10+� � 3,83 � 10+� ©n

Normálové napětí kolmé k rovině nebezpečného průřezu: 

Æ· � «¬ÀÎ √2 � 73,253,83 � 10+� √2 10+n � 135,24 «É²
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Smykové napětí kolmé k ose svaru 

Ë· � Æ· � 135,24 «É²
Smykové napětí rovnoběžné s osou svaru dle rovnice 

τ00 � VW�Aq� � 29,47 � 10n
bTWÞ��* � a F 2 � a � Lq � 29,47 � 10n

2 � 220 � 7 F 2 � 7 � 158 � 5,57 MPa
Celkové namáhání nebezpečného průřezu dle rovnice (59): 

´Ö× � c135,24 2 F 3 7135,24 2 F 5,5728 � 270,65 «É²
Únosnost koutového svaru dle rovnice (60): 

´Ü× � 3600,8 � 1,25 � 360 «É²
POSUDEK:   ´Ü× = 360 MPa >  ´Ö× = 270,65 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  75,18 % 

2. podmínka pro splnění únosnosti svaru dle rovnice (61): 

135,24  e 3601,25135,24  e 288
=> VYHOVÍ (vytížení 46,96 %) 

Poznámka: 

Tento stejný svar byl také posouzen (samostatně) na tah. Měl by být posouzen komplexně

spolu s namáháním uvedeným v tomto oddíle. Jelikož jsou ale rezervy značné (41,87 a    

75,18 %), je zřejmé, že svar vyhoví. 

Posudek na vodorovnou reakci 

Budou uvažovány KZS 2 a KZS 3. 

KZS 2 

Návrhová vodorovná síla = maximální posouvající síla VEd = 186,04 kN. 

Odpovídající normálová síla NEd = 543,34 kN (tah) 
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Síla ve spáře mezi ocelí a betonem Nc = 341,94 kN 

Jelikož síla NEd > Nc => ve spáře mezi ocelí a betonem vzniká tah, nevzniká tedy žádné tření, 

a vodorovná síla VEd musí být přenesena jinak. Navrženo proto předepnutí kotevních šroubů. 

Procentuální předepsané předepnutí p = 50 % 

Síla přidaná v důsledku předepnutí: 

®£ř  £ÁØ°í � Ï � à � ¸á � »́
� (62)

®£ř  £ÁØ°í � 4 � 0,5 � 817 � 235 � 10+n � 384�¿®

Při započtení této síly je celková normálová síla v patce rovna: 

®± §¼ � ®± F ®£ř  £ÁØ°í M ®¬ � 341,94 F 384 M 543,34 � 182,6�¿®

Součinitel tření µ = 0,2. 

Smyková únosnost ve spáře v důsledku tření VRd,tření = µ . Ncelk = 0,2 . 182,6 = 36,52 kN. 

POSUDEK:   VRd,tření = 36,52 kN  <  VEd = 186,04 kN => NEVYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  509,42 % 

=> je třeba navrhnout vodorovnou zarážku. 

Zarážka musí přenést zbytek vodorovné reakce, která nebyla přenesena třením (VEd,zarážka = 

VEd – VRd,tření = 186,04 – 36,52 = 149,52 kN). 

KZS 3 

Návrhová vodorovná síla = maximální posouvající síla VEd = 185,73 kN. 

Odpovídající normálová síla NEd = 552,12 kN (tah) 

Síla ve spáře mezi ocelí a betonem Nc = 343,54 kN 

Jelikož síla NEd > Nc => ve spáře mezi ocelí a betonem vzniká tah, nevzniká tedy žádné tření, 

a vodorovná síla VEd musí být přenesena jinak. Navrženo proto předepnutí kotevních šroubů. 

Procentuální předepsané předepnutí p = 50 % 
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Síla přidaná v důsledku předepnutí dle rovnice (62): 

®£ř  £ÁØ°í � 4 � 0,5 � 817 � 235 � 10+n � 384 ¿®
Při započtení této síly je celková normálová síla v patce rovna: 

®± §¼ � ®± F ®£ř  £ÁØ°í M ®¬ � 343,54 F 384 M 552,12 � 175,42 ¿®
Součinitel tření µ = 0,2. 

Smyková únosnost ve spáře v důsledku tření VRd,tření = µ . Ncelk = 0,2 . 175,42 = 35,08 kN. 

POSUDEK:   VRd,tření = 35,08 kN  <  VEd = 185,73 kN => NEVYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  529,45 % 

=> je třeba navrhnout vodorovnou zarážku. 

Zarážka musí přenést zbytek vodorovné reakce, která nebyla přenesena třením (VEd,zarážka = 

VEd – VRd,tření = 185,73 – 35,08 = 150,65 kN). 

Větší síla, kterou je nutno přenést vodorovnou zarážkou, tedy vzniká v KZS 3. Zarážka proto 

bude navržena na sílu VEd,zarážka = 150,65 kN. 

Navržena zarážka v podobě profilu IPE 160. 

Obr. 36 - schéma řezu vetknuté patky 
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Minimální výška zarážky (bez podlití) se stanoví z podmínky největšího přípustného tlaku 

v betonu dle rovnice (48): 

hmin � 150,65 � 10n82 � 10,67 � 172,18 mm
kde 

b .. délka zarážky (šířka profilu zarážky) .. b = 82 mm. 

=> Navržená výška zarážky 180 mm. 

Posudek svarového připojení zarážky k patnímu plechu

Použije se zjednodušený posudek. 

Předpoklad: Smykové namáhání přenese svar na stojině zarážky, ohybové namáhání přenese 

svar na pásnicích zarážky. 

Svar na stojině zarážky: 

VEd,zarážka = 150,65  kN. 

Návrhové napětí ve svarech dle rovnice (49): 

fw,Ed � 150,65 � 10n4 � 240 � 156,93 MPa
kde 

a .. účinná tloušťka svaru (a = 4 mm) 

Lw .. délka svaru (Lw = 2 . b = 2 . 120 = 240 mm) 

Návrhová únosnost svaru při zjednodušeném posudku dle rovnice (50): 

fvw,d � 360√3 � 0,8 � 1,25 � 207,85 MPa

POSUDEK:   fvw,d = 207,85 MPa  > fw,Ed = 156,93 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  75,5 % 
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Svar na pásnicích zarážky: 

Excentricita, na které působí VEd,zarážka:  

e � 1802 F t� � 90 F 40 � 130 mm
Moment vznikající ve svarech v důsledku vodorovné síly VEd,zarážka  působící na rameni e: 

MW� � VW�,�'%áž
' � e � 150,65 � 130 � 10+n � 19,58 kNm  

Moment setrvačnosti sklopeného průřezu svaru Iw: 

Iq � 2 3 112  b0�W,�* a n F b0�W,�*  � a � z �5 � 2 3 112  82 � 10n F 82 � 10 � 85�5
� 11862666,67 mm�

kde 

a ..  účinná tloušťka svaru (a = 10 mm) 

z ..  vzdálenost těžiště svarového sklopeného průřezu ke středům svarových obrazců na 

stojinách (z = 85 mm) 

Průřezový modul sklopeného průřezu svaru Ww: 

Wq � Iqz � 11862666,6785 � 10+� � 139560,78 � 10+� mn

Návrhové napětí ve svarech: 

fw,Ed � MEdWw � 19,58139560,78 � 10M9 � 10M3 � 140,3 MPa
Návrhová únosnost svaru dle rovnice (50): 

fvw,d � 360
√3 � 0,8� 1,25 � 207,85 MPa

POSUDEK:   fvw,d = 207,85 MPa  >  fw,Ed = 140,3 MPa => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  67,5 % 
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7. NÁVRH ZTUŽENÍ 

7.1. Sloupky štítové stěny 

Sloupky jsou uloženy kluzně ve směru svislém, a tedy nebrání průhybu štítového vazníku 

stejně tak jako jím nejsou ovlivněny resp. zatíženy. 

Zatížení sloupků větrem 

Největší hodnoty vznikají při zatížení příčným větrem (sání). Pro jednoduchost se bude 

uvažovat zatížení hodnotou wek = - 0,65 kN/m2 (pro oblast B). Zatížení v oblasti A je větší, 

ale pokrývá jen malou část stěny. 

wed = γQ . wek = 1,5 . (- 0,65) = - 0,98 kN/m2

Obr. 37 – schéma zatížení štítové stěny větrem 

Sběrné oblasti pro jednotlivé sloupky (hodnoty spočteny graficky počítačem) a odpovídající 

průměrné roznášecí šířky 

AS1 = 15,51 m2 b1 = 1,53 m 

AS2 = 37,14 m2 b2 = 3,43 m

AS3 = 47,64 m2 b3 = 4 m 

AS4 = 51,93 m2 b4 = 4 m 

AS5 = 56,22 m2 b5 = 4 m 

AS6 = 60,5 m2  b6 = 4 m 

AS7 = 64,79 m2 b7 = 4 m 
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AS8 = 37,4 m2  b8 = 2,17 m 

Reakce od sloupků do střešní roviny 

Reakce budou spočteny dle rovnice: 

â¦ � â   ¸ã¦2  (63)

w1 = 3,8 kN 

w2 = 9,1 kN 

w3 = 11,67 kN 

w4 = 12,73 kN 

w5 = 27,55 kN 

w6 = 29,65 kN 

w7 = 31,75 kN 

w8 = 18,33 kN 

Pro návrh sloupku bude rozhodovat maximální ohybový moment(všechny sloupky budou 

navrženy ze stejného profilu). 

Výpočet ukázal, že nejvíce namáhaný je sloupek S7. 

MEd = 128,56 kNm 

Návrh 

=> navržen profil HEB 220 (Mpl,Rd = 194,35 kNm) 

POSUDEK:   Mpl,Rd = 194,35 kNm  >  MEd= 128,56 kNm => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  66,15 % 

Velká rezerva byla zvolena i v důsledku klopení, které bylo spočteno, ovšem posudek se již 

tady nepřikládá (vytížení při klopení 76,17% - sloupek je v polovině své výšky příčně zajištěn 

konstrukčními pruty profilu TR 82,5x8,0). 

Krajní sloupek je zakotven do společného základu krajního sloupu. Toto je přípustné 

s ohledem na to, že krajní sloup je méně namáhán než sloupy vnitřní. Vzhledem k malé 
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vodorovné síle se navrhne stejná zarážka jako při kloubově uloženém sloupu, pouze jinak 

orientována. 

7.2. Příčné střešní ztužení 

Obr. 38 – schéma zatížení příčného střešního ztužidla 

Maximální vznikající síly: 

R = 92,56 kN 

D = 90,19 kN  

P = 80,56 kN 

Tlačené diagonály byly z výpočtu vyloučeny – jako vybočené se nezapojí do přenosu sil. 

Všechny pruty stejného druhu budou ze stejného profilu. 

Pro jednoduchost se uvažuje, že veškerý vítr do štítové stěny přebere pouze jedno ze všech tří 

navržených ztužidel. 

Níže uvedené profily se navrhly dle rovnic uvedených v kapitole 4.3.1, vyčíslený výpočet zde 

již uveden nebude (všechny posudky byly opět provedeny softwarem Excel navrženým pro 

tyto účely). 
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Níže uvedené šroubové spoje byly rovněž navrženy dle rovnic a zásad uvedených dříve, a 

proto ani zde nebudou uváděny přesnější výpočty. 

Svislice 

Musí přenést celou sílu 92,56 kN (R), neboť tato síla je pomocí okapového ztužidla přenášena 

až do stěnového ztužidla. 

Poznámka: 

Síla je sice tahová, neboť příčný vítr způsobuje sání, ale budeme ji uvažovat jako tlakovou, 

poněvadž tlaková síla vzniká při podélném větru (s tím bude počítáno později), ačkoliv má 

menší hodnotu než příčný vítr, se kterým bylo počítáno doposud. Výpočet se tedy bude 

pohybovat na straně bezpečné. 

Navržen profil TR 89x12,5 

Posudek na vzpěr 

POSUDEK:   Nb,Rd = 105,88 kN  >  Nb,Ed= 92,56 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  87,42 % 

Šrouby na svislici 

Navrženy dva šrouby M24 – 5.6 

Obr. 39 – přípoj svislice příčného ztužení na pásy příčného ztužení 
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Na jeden šroub připadá síla VEd = 92,56/2 = 46,28 kN 

Posudek na střih

POSUDEK:   Nv,Rd = 84,72 kN  >  Nv,Ed= 46,28 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  54,63 % 

Posudek na otlačení

POSUDEK:   Nb,Rd = 53,17 kN  >  Nb,Ed= 46,28 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  87,04 % 

Diagonála 

NEd = 90,19 (tah) 

  

Navržen profil TR 33,7x5 

Posudek na tah 

POSUDEK:   Nt,Rd = 105,99 kN  >  Nt,Ed= 90,19 kN => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  87,42 %   

Šrouby na diagonále 

Navrženy dva šrouby M24 – 5.6 

Obr. 40 - přípoj diagonály příčného ztužení na pásy příčného ztužení 
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Na jeden šroub připadá síla VEd = 90,19/2 = 45,1 kN 

Posudek na střih

POSUDEK:   Nv,Rd = 84,72 kN  >  Nv,Ed= 45,1 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  53,23 % 

Posudek na otlačení

POSUDEK:   Nb,Rd = 53,17 kN  >  Nb,Ed= 45,1 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  84,82 % 

Pás 

Je představován horními pásy vazníku. Zvětšení osové síly v důsledku spolupůsobení se 

ztužením je možno připustit bez opětovného posudku, a to z důvodu dostatečné rezervy 

v únosnosti.  

7.3. Podélné střešní ztužení 

Jelikož hlavní funkcí těchto ztužidel je zabezpečit geometrii tvaru střechy, budou navržena 

pouze konstrukčně bez statického výpočtu. 

Navrženy profily TR 82,5x3,6 
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7.4. Podélné ztužení stěny 

Pro toto posouzení rozhoduje podélný vítr, jenž způsobuje větší namáhání než vítr příčný. 

Obr. 41 – schéma zatížení podélného stěnového ztužidla 

Síly F1 a F2 byly spočteny poměrově z hodnot zatížení a výsledných účinků sil z příčného 

větru při použití principu superpozice a principu úměrnosti, tzn.: 

Příčný vítr s hodnotou wed = 0,98 kN/m2 způsobuje největší osovou sílu v okapovém ztužidle 

příčného ztužení střechy NEd = 92,56 kN 

=> 

Podélný vítr s hodnotou wed = 0,92 kN/m2 způsobuje NEd = 86,89 kN (oblast vystavená větru 

– oblast D) = F1

Podélný vítr s hodnotou wed = 0,48 kN/m2 způsobuje NEd = 45,33 kN (oblast odvrácená od 

větru – oblast E) = F2

Vodorovná síla v důsledku rámových imperfekcí: 

äå � æ ç7® ©8 (64)

kde 

N ..  maximální normálová síla ve sloupu bez vlivu větru (zatížení stálé plus sníh) = 248,11 

kN (tlak) 

m ..  počet sloupů ve stěně, jejichž všechny imperfekce musí ztužidlo přenést (m = 14) 
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Φ ..  ekvivalentní počáteční natočení sloupů,  jenž se určí dle rovnice: 

æ � æ* èÄ èÇ (65)

æ � 1200 23  0,73 � 1411
kde 

æ0 � 1200
èÄ � ©²³ � 2√¾ ; 23� �  ©²³ � 2√17,77 ; 23� � 23
èÇ � ^0,5  31 F 1©5 �  ^0,5  31 F 1145 � 0,73
kde 

h .. výška konstrukce v metrech 

Dle rovnice (64) tedy platí: 

äå � æ ç7® ©8 � 1411  248,11 � 14 � 8,45 ¿®
Statický výpočet dle modelu na Obr. 41 dává tyto vnitřní síly: 

D = 220,55 kN (tlak) 

S = 207,66 kN (tlak) 

V prutu, který je tvořen okapovým ztužením navrženým v 7.2 (prut S) je namáhán silou pouze 

N = 24,9 (tlak). Bezpečně tedy vyhoví již navržený profil TR 89x12,5. 

Diagonála 

NEd = 220,55 (tlak) 

  

Navržen profil TR 152x12,5 

Posudek na vzpěr 

POSUDEK:   Nb,Rd = 248,77 kN  >  Nb,Ed= 220,55 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  88,66 %   
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Poznámka: 

Vzpěrné délky byly určeny z úvahy, že křížené diagonály, kde jedna z nich je tažena a druhá

tlačena, vytváří pro sebe navzájem opory a zkracují tak vzpěrné délky. Proto je tato délka 

poloviční než teoretická délka prutu, a tedy Lcr = 9,378 m. 

Šrouby na diagonále 

Navrženy čtyři šrouby M20 – 5.6 

Obr. 42 - přípoj diagonály podélného ztužení ke sloupům 

Na jeden šroub připadá síla VEd = 220,55/4 = 55,14 kN 

Posudek na střih

POSUDEK:   Nv,Rd = 58,8 kN  >  Nv,Ed= 55,14 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  93,78 % 

Posudek na otlačení

POSUDEK:   Nb,Rd = 60,48 kN  >  Nb,Ed= 55,14 kN  => VYHOVÍ 

VYTÍŽENÍ:  91,17 % 
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Sloup 

Sloup příčné vazby je kromě svého již spočteného namáhání zohledněného v kapitole 4.3.2 

zatížen také silou, která vzniká v důsledku zachycování větru ztužidly. Tato síla má velikost 

207,66 kN (tlak) – viz. Obr. 41 prut S. Přesto není třeba dodatečně posuzovat sloup, a to ze 

dvou důvodů: 

• Rezervy v únosnosti sloupu v tahu i tlaku jsou značné. 

• Tato přídavná síla (207,66 kN) vzniká při podélném větru (při příčném je značně

menší), při kterém ovšem nevzniká velké namáhání sloupu ostatním „běžným“ 

zatížením. 

7.5. Svislá ztužidla střechy 

Jelikož hlavní funkcí těchto ztužidel je zabezpečit geometrii tvaru střechy, budou navržena 

pouze konstrukčně bez statického výpočtu. 

Navrženy profily TR 82,5x3,6 
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8. POSOUZENÍ MEZNÍHO STAVU POUŽITELNOSTI 

Vazník 

Pro tuto střešní konstrukci není předepsán maximální dovolený svislý průhyb δmax, je však 

omezen průhyb od proměnných zatížení (δ2), a to poměrovou hodnotou L/250. 

Maximální dovolený průhyb od proměnného zatížení (sníh): 

δ� � Ð250 � 26363250 �  105,45 ©©
Maximální skutečný průhyb dle výstupů z programu Nexis: 

δ&
��,@�%� � 21,41 ©© 
POSUDEK:   δ�= 105,45 mm  > δ&
��,@�%�= 21,41 mm => VYHOVÍ 

Sloup 

Pro vrcholy sloupů bez jeřábových drah je maximální dovolený vodorovný průhyb δlim

omezen poměrovou hodnotou h/150. 

Maximální dovolený vodorovný průhyb: 

é§¦Ç � ¾150 � 17770150 � 118,47 ©©
Maximální skutečný vodorovný průhyb dle výstupů z programu Nexis: 

δ&
��,�(%$� � 1,12 ©© 
POSUDEK:   δ�= 118,47 mm  > δ&
��,�(%$�= 1,12 mm => VYHOVÍ 
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9. ZÁVĚR 

Při zpětném pohledu na posudky jednotlivých konstrukčních prvků a spojů lze dle 

vytížení velice dobře odhadnout efektivnost, resp. hospodárnost návrhu. Velice nízké 

procentuální vyjádření tohoto vytížení u prvků při některých způsobech namáhání lze připsat 

především tomu, že tentýž prvek byl dominantně namáhán jiným způsobem, a autor tedy 

provedl posudek buď jen pro úplnost nebo z nedostatku profesionálního odhadu. 

Jindy bylo třeba navrhnout zdánlivě přebytečně předimenzovaný prut pouze pro to, aby 

byl umožněn jeho přípoj, který vyžadoval jisté prostorové nároky, často však rozhodovala 

pevnost v otlačení u šroubů.  

Některé prvky či spoje nebyly posouzeny vůbec, bylo na ně nazíráno jen empiricky, neboť

přesný výpočet dle známého chování modelu či jeho části by byl přehnaně náročný a pouze 

s malým efektem na hospodárnost (viz. např. vodorovná zarážka u kloubového uložení 

vazníku či výztuhy nosníků).  

Podařilo se naplnit cíl, který byl stanoven na samém počátku, a vznikla tak, dle autora 

této práce, badmintonová hala, která poskytuje příjemné prostředí pro příznivce tohoto sportu. 
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