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1.     Úvod 
 

 Cílem této bakalářské práce je zhodnotit a porovnat mezi sebou přístup a postup 

řešení pro stanovení smykové únosnosti prvků, dle tří různých návrhových přístupů. A to, dle 

již neplatné české národní normy ČSN 73 1201 (86) [1], současně platného eurokódu ČSN EN 

1992-1-1 [3] a dle mezinárodní metodiky CEB-FIB MODEL CODE 2010 [5]. 

 V teoretické části je vypracován podrobný postup pro stanovení smykové únosnosti 

pro prvky bez smykové výztuže i pro prvky se smykovou výztuží. Na základě tohoto postupu 

je následně provedeno porovnání ve formě parametrické studie a také praktická část. 

 V praktické části je cílem vhodně navrhnout a následně posoudit smykovou výztuž 

typického rámu jednolodní haly, přičemž je zaměřena především na podrobné dimenzování 

střešního vazníku této haly. 

 Statické působení konstrukce je řešeno ve výpočetním programu SCIA Engineer 18.1, 

přičemž zatěžovací stavy a kombinace jsou pro Eurokód [3] a Model Code 2010 [5] uvažovány 

shodné. 

  

1.2    Řešený prvek 

  
 Jedná se o administrativně skladovací objekt. Je tvořen dvěma totožnými osově 

symetrickými částmi, bakalářská práce se z toho důvodu zabývá pouze jednou z těchto částí. 

Každá část je tvořena kancelářskou budovou a skladovací halou.  

 Kancelářské budovy jsou tvořeny třemi nadzemními podlažími. V prvním nadzemním 

podlaží mohou být navrženy prostory pro recepci, šatny a technické zázemí budovy. Zbylá 

nadzemní podlaží jsou tvořena kancelářskými prostory. 

 Skladovací haly jsou jednopodlažní a jejich prostor je vyplněn patrovými skladovacími 

boxy tvořenými z europalet. 

 

 V rámci této bakalářské práce je řešen typický příčný rám skladovací haly, u kterého se 

zabýváme podrobně především dimenzováním střešního vazníku. Průřez nosníku má tvar T  

a proměnnou výšku, která se zvětšuje směrem ke středu prvku. Nosník je podepřen na krajích 

pomocí sloupů. Uložení je v těchto místech provedeno kloubově. 
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2.     Zásady dimenzování dle mezních stavů 
 

Při navrhování betonových konstrukcí musí jednotlivé prvky vyhovět při posouzení dle 

mezních stavů únosnosti i použitelnosti. V případě, že při posouzení jednoho z mezních stavů 

je získán dostatek informací, které dokazují, že vyhoví i na druhý mezní stav, pak není potřeba 

prvek posuzovat dle obou mezních stavů. Jako příklad je možné uvést prvek, u kterého je  

na základě posuzování dle mezního stavu použitelnosti zjištěno, že nedojde ke vzniku trhlin. 

V tomto případě již není potřeba prvek posuzovat dle mezního stavu použitelnosti na rozvoj 

trhlin. 

 

Jednotlivé mezní stavy se posuzují za použití odlišných návrhových situací. Tyto 

situace mohou být klasifikovány jako trvalé, dočasné, mimořádné nebo případně seizmické. 

Vybírají se s ohledem na situace a okolnosti, na jejichž základě se konstrukce navrhuje, tzn.  

za kterých je potřeba, aby konstrukce plnila svou funkci. Návrhové situace na jejichž základě 

dochází k posouzení betonové konstrukce musí být náležitě přísné a zároveň různorodé, aby 

zahrnovaly veškeré podmínky, u kterých mohou být očekávány, během provádění nebo 

používání konstrukce, že se naskytnou.  

Trvalé návrhové situace se uvažují v případě, že je potřeba konstrukci posoudit jen  

na základě podmínek běžného používání. Dočasné návrhové situace jsou takové, které  

se vztahují k podmínkám, kterým je konstrukce vystavena pouze dočasně např. během 

výstavby nebo provádění oprav. Mimořádně návrhové situace jsou vztaženy k výjimečným 

podmínkám jako např. požár, výbuch a náraz. A posledním typem návrhových situací jsou 

seizmické, které jsou vztaženy k podmínkám, ve kterých se konstrukce nachází během 

seizmických událostí. 

 

Základem pro navrhování podle mezních stavů, při užití metody dílčích součinitelů, je 

ověření, že ani jeden z těchto mezních stavů není překročen, při použití příslušných 

návrhových hodnot zatížení, materiálových vlastností, vlastností výrobků a geometrických 

údajů. Toto ověření je potřeba provést pro všechny uvažované návrhové situace a zatěžovací 

stavy.  

 

První skupinou mezních stavů jsou mezní stavy únosnosti, na základě, kterých je 

posuzována především bezpečnost osob a bezpečnost konstrukce. V určitých případech zde 

mohou být zařazeny i mezní stavy týkající se ochrany skladovaných látek. Nebo například 

stavy, ve kterých se nachází konstrukce před zřícením, které jsou uvažovány pro zjednodušení 

místo vlastního zřícení. 

Tuto skupinu lze dále rozdělit dle způsobů dosažení meze porušení. Této meze může 

být dosaženo buďto na základě působení jednorázového namáhání nebo na základě 

působení mnohokrát opakovaného namáhání, v tom případě se jedná o porušení únavou. 

 

 Druhou skupinou mezních stavů jsou mezní stavy použitelnosti, na základě, kterých 

dochází k posouzení funkce konstrukce nebo jejich nosných prvků na základě běžného 

používání, pohody osob a vzhledu stavby, (tím je myšleno posouzení velkých průhybů  

a rozsáhlých trhlin, které se na konstrukci mohou objevit). Rozlišují se vratné a nevratné 

mezní stavy použitelnosti.  

 

Během navrhování betonových konstrukcí je také důležité rozlišovat jednotlivé prvky 

na základě jejich vyztužení, a to na průřezy z prostého, případně slabě vyztuženého betonu 

nebo na průřezy vyztužené, za které se označují prvky z železobetonu a z předpjatého 

betonu. 
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Za vyztužené průřezy můžeme také považovat takové průřezy, které jsou namáhány  

ohybem, tahem a tlakem s velkou excentricitou, v případě, že výztuž umístěná u taženého 

okraje splňuje podmínku: 

 μst ≥  μst,min , (2.1)  

 

kde μst značí stupeň vyztužení prvku podélnou výztuží, 
  μst,min je minimální hodnota stupně vyztužení. 
 

 O průřezech namáhaných jen tlakem s malou excentricitou můžeme hovořit jako  

o vyztužených v případě, že každá z výztuží ležících u dvou protilehlých okrajů průřezu, 

protínajících rovinu ohybu splňuje podmínku: 

 

 μsc ≥  μsc,min , (2.2)  

 

kde μsc značí stupeň vyztužení prvku podélnou výztuží, 

  μsc,min je minimální hodnota stupně vyztužení. 
          

V případě dimenzování vyztužených průřezů na působení pouze základních vlivů  

na spolehlivost konstrukce, uvažujeme hodnoty příslušných součinitelů podmínek působení 

materiálu v základních hodnotách.   

 Pokud, že se uplatní i ostatní vlivy, je potřeba při výpočtu zohlednit i působení 

součinitelů, které vyjadřují tyto vlivy.  

 Součiniteli se násobí při splnění podmínek definovaných jednotlivými návrhovými 

přístupy [1], [3] a [5]. 

 

2.2    Mezní stav únosnosti 
 

Mezi nejběžnější způsoby dosažení mezního stavu únosnosti železobetonových prvků 

patří namáhání ohybem bez nebo s příspěvkem působení normálové síly, namáhání 

ohybovým momentem a posouvající silou a namáhání kroutícím momentem. 

 

2.2.1   Prvky namáhané posouvající silou 
 

 Ohýbané prvky, které jsou namáhány pomocí ohybového momentu jsou ve většině 

případů namáhány také pomocí posouvající síly. Proto je potřeba si uvědomit, že chování, 

které bude prokazovat prvek namáhaný posouvající silou bude vždy ve velké míře záviset  

na vlivu ohybových momentů. 

 

2.2.1.1 Základní princip 

 

 U prvků namáhaných posouvající silou je potřeba rozlišovat dvě různé situace: 

- nedochází ke vzniku smykových trhlin, 

- dochází ke vzniku smykových trhlin. 

 Na základě tohoto chování prvku se rozlišují prvky, které nevyžadují návrh smykové 

výztuže a prvky, které jej vyžadují.  

 

Prvky, které se nacházejí ve stavu před porušením trhlinami se chovají dle teorie 

pružnosti a jsou homogenní. Napjatost takového prvku je charakterizována pomocí hlavního  
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napětí a jeho trajektoriemi. V případě rovinné napjatosti se toto napětí určí dle vzorce: 

 

 σ1,2 =
σx + σz

2
± √(

σx − σz

2
)

2

+ τ2, (2.3)  

 

kde σx je normálové napětí, které působí ve směru osy prvku (osa x), 

 σz je normálové napětí působící svisle ve směru osy z, 

 τ je smykové napětí vznikající působením posouvající síly, 

 σ1 vyjadřuje velikost hlavního napětí betonu v tahu a pomocí porovnání této  

hodnoty s pevností betonu v tahu je možné určit, zda je překročena mez  

vzniku trhlin, 

 σ2 vyjadřuje hlavní napětí betonu v tlaku a na základě její velikosti je možné  

rozhodnout o rozvoji mikrotrhlin v tlačené oblasti betonu. 

 

Při namáhání železobetonových prvků dochází ve většině případů nejdříve ke vzniku 

ohybových trhlin, jejichž vlivem dochází následně k rozvíjení šikmých smykových trhlin. Vznik 

jednotlivých trhlin závisí na velikosti ohybové a smykové štíhlosti prvku. Přičemž ohybová 

štíhlost je dána poměrem rozpětí prvku a jeho účinné výšky (2.4) a smyková štíhlost je dána 

poměrem smykového rozpětí prvku a jeho účinné výšky (2.5). 

 

 λM =
l

d
 , (2.4)  

 

 λV =
a

d
 . (2.5)  

 

S postupným zvětšováním velikosti zatížení na ohýbaném prvku dochází ke zvětšování 

ohybového momentu a posouvající síly na tomto prvku. Na základě tohoto chování dochází ke 

změnám v napjatosti betonového prvku. Jednotlivá stádia napjatosti jsou rozdělena do tří 

skupin (obr. 2-1). 

 

Stádium I 

 U prvku, který se nachází v tomto stádiu dochází k působení celého betonového 

průřezu jak v tlačené, tak i v tažené oblasti. Dochází zde také k plnému spolupůsobení výztuže 

s betonem, což znamená, že jejich poměrná přetvoření jsou si ve stejné úrovni rovna.  

 Prvek je v tomto stádium zatížen menším zatížením, v důsledku čehož není porušen 

žádnými trhlinami a jeho napjatost se určuje jako u homogenního prvku (na tzv. ideálním 

průřezu). Toto platí až do meze vzniku trhlin.  

 Tento stav se používá ke stanovení minimálního vyztužení průřezu, které zajistí, aby 

nedošlo ke křehkému lomu prvku. 

 

 Stádium II 

 Do tohoto stádia se prvek dostává ve chvíli, kdy je překročeno napětí na mezi vzniku 

trhlin. Beton v této fázi, v místě jednotlivých trhlin, nepůsobí v tahu a tahová napětí jsou tedy 

přenášena výztuží.  

Napětí v betonu v tlačené oblasti je možné považovat za lineární a jeho výpočet lze 

provést stejně jako ve stádiu I v případě, že průřezové charakteristiky budou uvažovány bez 

tažené oblasti betonu a napětí v tomto místě bude považováno za fiktivní. Napětí ve výztuži 

stanovíme podle zásad pružnosti. 
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 Stádium III 

 Do tohoto stádia se prvek dostane dalším zvětšením působícího zatížení, které 

způsobí postupné prodlužování ohybových i šikmých trhlin a zvětšování jejich šířky.  Dojde  

ke změně velikosti napětí v tlačené oblasti a průběh normálového napětí v této oblasti již není 

lineární. 

 Během tohoto stádia může dojít k porušení prvku v šikmé trhlině vlivem dosažení 

meze kluzu ve smykové výztuži, následkem čehož může být drcení betonu v tlačené oblasti 

nebo může dojít k dosažení meze únosnosti tlačené části betonu mezi trhlinami. 

 

 
 

Obr. 2 - 1: Stádia napjatosti prvku vznikající vlivem postupného zatěžování [10]. 

2.2.1.2 Chování prvků při působení posouvající síly 

 

 Prvek je uvažován ve II. stádiu, ve chvíli kdy, již došlo ke vzniku ohybových trhlin, ale 

ne ke vzniku smykových. Tažená část betonu je v místě trhliny vyloučena ze spolupůsobení, 

což se projeví na průběhu smykového i normálového napětí v prvku.  

 

 
 

Obr. 2 - 2: Znázornění ohybové a smykové trhliny na mezi vzniku trhlin [10]. 

Únosnost prvku z hlediska působení posouvající síly je v tuto chvíli závislá především 

na velikosti smykového napětí, jeho průběhu, výšce neporušené oblasti betonu xr a také na 

materiálových charakteristikách nebo typu zatížení.  
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 V případě, že budeme zjednodušeně dle zásad pružnosti uvažovat prvek  

o obdélníkovém průřezu, jehož maximální smykové napětí bude mít hodnotu: 

 

 τmax = 1,5 ∙ Vc/(b ∙ xr), (2.6)  

a pro 

 xr ≈ 0,4 ∙ d. (2.7)  

 

která odpovídá velikosti smykového napětí v prvku těsně před vznikem šikmé smykové 

trhliny, je možné stanovit únosnost ve smyku na mezi vzniku smykových trhlin dle rovnice: 

 

 Vr ≈ 0,25 ∙ b ∙ d ∙ fct. (2.8)  

 

kde b je šířka betonového průřezu ve vyšetřovaném místě, 

 d je účinná výška tohoto průřezu, 

 fct je tahová pevnost betonu. 

 

Ve chvíli, kdy je této meze dosaženo, se prvek dostává do II. stádia také z hlediska vlivu 

posouvajících sil. 

 

Hodnota meze vzniku smykových trhlin závisí také například na míře vyztužení prvku 

pomocí podélné výztuže, druhu zatížení působícího na prvek, tvaru průřezu (viz. obr. 2-3) 

nebo na množství a uspořádání smykové výztuže. Tyto charakteristiky ovlivňují i další rozvoj 

(průběh) vzniklých smykových trhlin. 

 

 
 

Obr. 2 - 3: Příklady tvarů smykových trhlin [10]. 
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V případě, že je prvek zatížen osamělými břemeny, jsou vzniklé smykové trhliny 

šikmější, delší a směřují k bodu, ve kterém osamělé břemeno působí. U průřezu tvaru I je 

možné, že dojde k porušení prvku v místě stojiny, ještě před vznikem smykových trhlin. 

 

2.2.1.3 Chování prvků v místě ohybových a šikmých trhlin 

 

Rozdíl ve způsobu chování prvku v místech rozvoje jednotlivých trhlin je dán jak 

směrem otvírání trhliny, tak zapojením působení podélné tahové výztuže a sil, které vznikají 

v bodě, kde dochází ke kontaktu obou povrchů betonu v místě trhliny. Avšak v obou 

případech je nutné zajistit rovnováhu jednotlivých působících sil, tzn. v šikmé trhlině pro smyk 

za ohybu a ve svislé trhlině pro ohyb. 

 U smykových trhlin hraje důležitou roli také působení smykové výztuže, která zvyšuje 

smykovou únosnost prvku. Je díky ní také možné dosáhnout omezení rozvoje trhlin nebo 

přenosu hlavních napětí v tahu za porušenou část betonu, v případě, že už došlo ke vzniku 

smykových trhlin. Tato smyková výztuž může být navržena ve dvou verzích, jako svislá nebo 

jako šikmá. A to ve formě svislých nebo šikmých třmínků anebo jako kombinace svislých 

třmínků a šikmých ohybů.  

  

 
 

Obr. 2 - 4: Příklady tvarů trhlin a smykové výztuže [10]. 

Přestože je použití šikmé výztuže výhodnější z hlediska přenosu hlavního napětí 

(protože je uložena ve směru působení jeho výslednice v tahu), v praxi je častěji využíváno 

svislé výztuže, které je jednodušší na provádění. 

 

2.2.1.4 Síly vznikající ve smykové trhlině 

 

1. Síla v tlačeném betonu, v místě vrcholu trhliny Rc1. 
 2. Síla vznikající vlivem hmoždinkového účinku zrn kameniva, jejímž působením  

    dochází k částečnému bránění posunu v trhlině Rd1. 
3. Svislá síla vznikající vlivem hmoždinkového účinku podélného tlakového vyztužení  

     v trhlině (může způsobit odtržení části krycí vrstvy betonu) Vt1. 

4. Svislá síla vznikající ve smykové výztuži (v případě, že je navržena) Vs. 
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Obr. 2 - 5: Síly vznikající ve smykové trhlině [10]. 

 

Síly vznikající ve smykové trhlině musí splňovat podmínku rovnováhy, a to  

ve vodorovném i svislém směru (lze zde uplatnit i momentovou podmínku): 

 

1. Ve svislém směru – prvky bez smykové výztuže 

 

 Vc = Vc1 + Vd1 + Vt1, (2.9)  

 

2. Ve svislém směru – prvky se smykovou výztuží 

 

 Vcs = Vc + Vs , (2.10)  

 

3. Ve vodorovném směru 

 

 Fc1 + Fd1 = Ft1 , (2.11)  

 

význam jednotlivých symbolů je zobrazen na obr. 2-5. 

 

2.2.1.5 Síly působící na betonový segment mezi trhlinami 

 

1. Tlaková síla působící mimostředně v tlačené části betonu Rc2. 
 2. Síly vznikající vlivem hmoždinkového účinku zrn kameniva a podélné výztuže Rd1,  

                  Rd2, Vt1, Vt2. 

3. Svislá síla vznikající ve smykové výztuži (v případě, že je navržena) Vs. 

 

 
Obr. 2 - 6: Síly působící na betonový segment [10]. 
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Síly působící na betonový segment musí splňovat následující podmínky rovnováhy: 

 

 Vc2 + Vd2 − Vd1 + Vt2 − Vt1 = Vs , (2.12)  

 

 Fc2 + Fd2 − Fd1 = Ft2 − Ft1 , (2.13)  

 

význam jednotlivých symbolů je zobrazen na obr. 2-6. 

 

V důsledku narůstajícího zatížení Fed a tomu odpovídající posouvající síle Ved dochází 

ke změně velikostí jednotlivých sil působících ve smykových trhlinách nebo na segmenty mezi 

trhlinami a velikosti jejich účinku na celkový odpor. Postupně dochází k poklesu vlivu svislých 

sil vznikajících vlivem hmoždinkového účinku, a naopak dochází k nárůstu vlivu svislých sil 

vznikajících ve smykové výztuži. 

 

 
 

Obr. 2 - 7: Graf rozdělení sil působících ve smykové trhlině v závislosti na narůstajícím zatížení 

[4]. 

Bod a = mez vzniku ohybových trhlin, bod b = mez vzniku smykových trhlin, bod c = mez kluzu 

smykové výztuže, bod d = okamžik porušení. 

 

2.2.1.6 Smyková únosnost 

 

1. U prvků bez smykové výztuže je dána vztahem: 

 

 Vc = Vc1 + Vd1 + Vt1. (2.14)  

 

 2. U prvků se smykovou výztuží platí, že po dosažení meze kluzu smykové výztuže, kdy  

     dojde ke krátkému ale výraznému otevření smykové trhliny a prakticky vymizí síly  

     vznikající vlivem hmoždinkového účinku kameniva, je posouvající síla působící  

     na prvek přenesena pouze pomocí výztuže a tlačené části betonu. A v tom případě  

     platí: 

 Vcs = Vc1 + Vs , (2.15)  
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     z čehož vyplývá, že únosnost ve smyku je zde dána pomocí únosnosti tlačené části  

     betonu na vrcholu smykové trhliny a pomocí únosnosti smykové výztuže. Dále  

     platí: 

 

 Vc2 = Vs, (2.16)  

   

                  což znamená, že únosnost smykové výztuže je přibližně rovna únosnosti tlačeného  

                  betonu mezi smykovými trhlinami. Také platí podmínka: 

 

 Fc1 = Ft1 , (2.17)  

 

      která vyjadřuje, že v šikmé smykové trhlině dochází k nárůstu síly v podélné výztuži  

                  oproti ohybovému momentu ve svislé ohybové trhlině. A v případě použití šikmé  

                  výztuže se ve vztazích navíc projeví vodorovná složka síly působící v této výztuži,  

                  která přispěje k redukci síly v podélné výztuži. 
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3.     Stanovení únosnosti prvku při namáhání posouvající     

        silou dle ČSN 73 1201 (86)  
 

3.1    Metody stanovení únosnosti 
 

 Únosnost prvku při namáhání a porušení posouvající silou dle ČSN 73 1201 (86) [1] je 

stanovena pomocí určení meze porušení působením posouvající síly. Při navrhování podle 

této meze se postupuje různými způsoby s ohledem na typ navrhovaného prvku. 

 Prvním typem jsou nepředpjaté prvky, které jsou namáhány pouze prostým ohybem  

a zároveň splňují následující podmínky. Pro tyto prvky je možné použít pro stanovení meze 

porušení tzv. zjednodušenou metodu. Dalším typem prvků, pro který se používá odlišný 

způsob stanovení meze jsou krátké konzoly, které jsou uloženy přímo. A posledním typem 

jsou prvky, které nezapadají ani do jedné z předchozích dvou skupin. Mez porušení u těchto 

prvků se určuje pomocí přesnější metody. 

 Podmínky, které musí splňovat prvky, jejichž mez porušení se stanoví pomocí 

zjednodušené metody: 

  1) Zatížení, které působí na prvek, musí působit směrem k jeho střednici  

      nebo 

    střednicové ploše. 

2) V případě, že na prvek působí osamělá břemena, je nutné, aby tato 

    břemena působila ve vzdálenosti větší, než je výška tohoto prvku.    

    Vzdálenost působení je brána od líce uvažovaného prvku. 

3) Velikost největší posouvající síly vznikající během provozní fáze působení  

     konstrukce, vlivem účinků dlouhodobě působícího zatížení, je menší než  

     80% velikosti posouvající síly od celkového provozního zatížení. 

4) Průřez prvku se po délce nemění. 

5) Průřez prvku má obdélníkový tvar (případně tvar I, T apod.) 

6) Jestliže na prvek působí opakované namáhání, vlivem kterého dojde 

     ke vzniku šikmých trhlin, postupuje se dle 3.6. 

7) Prostředí, ve kterém se uvažovaná konstrukce nalézá není silně agresivní.  

     V případě, že je toho prostředí silně agresivní, tak musí být konstrukce proti  

     jeho působení chráněna pomocí účinné izolace. 

  

Při navrhování prvků podle meze porušení posouvající silou se vychází z následující 

zásady, definované normou [1]. V případě, že v prvku nedochází ke vzniku šikmých trhlin, je 

uvažován přenos posouvající síly betonovou částí průřezu. Naopak, pokud dojde ke vzniku 

šikmých trhlin, je uvažován přenos posouvající síly pomocí tlačené části betonu, třmínků  

a ohybů. 

 

3.2    Zjednodušená metoda 

 

3.2.1   Zásady dimenzování 

 
 V případě dimenzování prvků, které splňují podmínky pro stanovení meze porušení 

posouvající silou pomocí zjednodušené metody, musíme zajistit splnění této podmínky 

spolehlivosti: 
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 max|QD| ≤
1

3
bl ⋅h⋅ γb ⋅ Rbd, (3.1)  

s omezením: 

 γb ⋅ Rbd ≤ 18MPa. (3.2)  

 

kde QD je posouvající síla vznikající vlivem působení extrémního zatížení, 

 bl je šířka betonového průřezu, 

 h je výška betonového průřezu, 

 Rbd značí výpočtovou pevnost betonu v tlaku. 
 

Jedná se o omezení z hlediska únosnosti betonové části průřezu (idealizované 

příhrady).  

 

 Dále pak na základě splnění některé z následujících podmínek spolehlivosti určíme, zda 

dochází k přenášení posouvající síly pouze betonem, nebo je potřeba navržení dodatečné 

smykové výztuže: 

 

1) V případě, že: 

 

 max|QD| ≤ Qbu, (3.3)  

 

kde Qbu značí velikost posouvající síly přenášené na mezi porušení pomocí betonu, 

není potřeba navrhovat smykovou výztuž, protože je posouvající síla přenášena betonem. 

 

2) V případě, že: 

 

 Qbu < max|QD| ≤ 2,5 ∙ Qbu, (3.4)  

 
není potřeba navrhovat smykovou výztuž, ale je potřeba prvek opatřit třmínky (konstrukční 

smykovou výztuží), které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly podmínkám 1) a 4) uvedených 

v čl. 3.2.4. 

 

3) V případě, že: 

 

 max|QD| > 2,5Qbu, (3.5)  

 

je potřeba prvek vyztužit dodatečnou smykovou výztuží, aby byla splněna tato podmínka 

spolehlivosti a bylo tudíž v každém řezu zajištěno přenášení posouvající síly (obr. 3-1): 

 

 

 |QD| ≤ Qbu + Qss + Qsb, (3.6)  

 

kde Qss značí velikost posouvající síly přenášené pomocí třmínků, 

 Qsb značí velikost posouvající síly přenášené pomocí ohybů. 

 

Smyková výztuž, kterou je nutno v tomto případě navrhnout, má tvar třmínků, spon, žebříků 

nebo ohybů a musí splňovat podmínky 1) a 3) uvedené v čl. 3.2.4. 
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Obr. 3 - 1: Příklady určení plochy obrazce posouvajících sil a umístění ohybů, zajišťující v 

každém řezu přenesení posouvající síly [1]. 

 

3.2.2   Posouvající síly 

 

 Návrhová posouvající síla Qbu , která je přenesena na mezi porušení pouze pomocí 

betonu, se vypočítá podle následujícího vzorce: 

 

 Qbu =
1

3
⋅ bl ⋅ h ⋅ χq ⋅ γb ⋅ Rbtd, (3.7)  

 

kde χq je součinitel smykové pevnosti, 

 Rbtd značí výpočtovou pevnost betonu v tahu. 

  

Pro přenesení návrhových posouvajících sil Qss a Qsb je nutné navrhnout smykovou 

výztuž, přičemž síla Qss se vypočítá podle vzorce: 

 

 Qss = Ass ⋅ γs ⋅ Rssd
C

ss
, (3.8)  

 

kde Ass je plocha všech třmínků, které jsou umístěny v jedné rovině, kolmé na rovinu, 

ve které působí ohybové momenty, 

 Rssd je tahová pevnost třmínků, 

 c je velikost průmětu šikmého řezu do vodorovné roviny, 
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 𝑠𝑠 značí vodorovnou vzdálenost třmínků s místě střednice. 

a posouvající síla Qsb, která je přenášená na mezi porušení pomocí ohybů není definována 

pomocí rovnice. Tato síla se považuje za dostatečnou v případě, že je splněna podmínka: 

 

 Asb ≥
Ub

γs ∙ Rsbd(c ∙ sin αb + 0,8h𝑒 ∙ cos αb)
 (3.9)  

 

kde Asb je celková průřezová plocha všech ohybů rozmístěných rovnoměrně  

v oblasti plochy Ub (viz. obr. 3-1), 

 Ub je plocha obrazce posouvajících sil od extrémního zatížení, připadající  

na ohyby (viz. obr. 3-1), 

 Rsbd je tahová pevnost ohýbané části výztuže, 

 he je výška účinné části průřezu, 

 αb je úhel, který společně svírají ohyby a střednice (αb < 90°). 

 

3.2.3   Parametry prvku 

 

3.2.3.1 Šikmý řez 

 

 Délka vodorovného průmětu šikmého řezu do směru střednice c se u prvků, jejichž mez 

porušení posouvající silou se stanoví pomocí zjednodušené metody, vypočítá podle vztahu: 

 

 c = 1,2
bl ∙ γb ∙ Rbtd

|Qd1| − Qbu
∙ h𝑒

2 (3.10)  

 

 

kde  Qd1 je velikost posouvající síly, která vzniká v důsledku působení extrémního 

zatížení, ve vzdálenosti rovné h od podpory,  

 

s omezením: 

 zb ≤ c ≤ 0,18
Rbd

χqRbtd
h (3.11)  

 

kde zb je rameno vnitřních sil. 

 
 

Obr. 3 - 2: Znázornění průběhu šikmého řezu [2]. 
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3.2.3.2 Součinitel smykové pevnosti 

 

 Součinitel smykové pevnosti χq  se u prvků, jejichž mez porušení určíme pomocí 

zjednodušené metody, uvažuje těmito hodnotami: 

 1) u trámů           χq = 1,0 

 2) u desek s tloušťkou h ≤ 150mm                                                            χq = 1,6 

              h ≤ 300mm       χq = 1,5 

              h > 300mm       χq = 1,25 . 

3.2.4   Smyková výztuž 

 
 V případě, že je potřeba prvek vyztužit pomocí třmínkové výztuže, musí tato výztuž 

splňovat po celé délce následující podmínky: 

  

            1) ss ≤ 0,75he, (3.12)  

 

 ss ≤ 400 mm (3.13)  

 

kde ss je vzdálenost svislých třmínků, která se měří ve směru rovnoběžném 

se střednicí prvku. 

 

   2) st ≤ 450 mm (3.14)  

 

kde st je vzdálenost jednotlivých větví třmínků, které se nacházejí v jedné rovině 

 

           3) dss ≥ χ ∙ dsl√
ss

ss,lim
 (3.15)  

 

kde dss značí jmenovitý průměr třmínků 

 χ je součinitel, který se uvažuje hodnotou: 

  a) pokud je třída podélné tahové výztuže vyšší než u třmínků       χ = 0,33 
  b) v ostatních případech             χ = 0,25 

 slim je menší z hodnot: 0,75 ∙ he; 400 mm. 
 

           4) μss ≥
1

4
∙ χq

2 ∙
Rbtd

Rssd
 (3.16)  

 

kde μss je stupeň vyztužení prvku pomocí třmínkové výztuže. 

 

3.3    Krátké konzoly přímo uložené 

 
 Přímo uloženými konzolami se nazývají ty konzoly, které jsou podepřené (uložené na 

sloupu) a splňují tyto podmínky: 

 

           1) |Md| ≤ Mu (3.17)  
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kde 

 

 |Md| = Qd(zh + a) + Hd ∙ 0,85hc. (3.18)  

 

Parametry vystupující v této rovnici jsou názorně vyznačeny v obr. 3-3. 

 

            2) |Qcd| ≤
1

3
∙ χc ∙ γb ∙ Rbtd ∙ Ab (3.19)  

 

kde Ab je plocha betonového průřezu v místě vetknutí, 

  χc je součinitel vypočítaný ze vztahu: 

 

 χc = χcb ∙ χn ∙ χs ∙
hc

lc
 (3.20)  

  s omezením: 

 

 χc ≤ 2,5  (3.21)  

 

 χcb je součinitel vypočítaný ze vztahu: 

 

 χcb = 1,2 + 0,1 ∙
bc

hc
 (3.22)  

s omezením: 

 

 χcb ≤ 1,6 . (3.23)  

  

            χn je součinitel normálové síly (viz. 3.4.2.5).  

χs je součinitel vyztužení prvku (viz. 3.4.2.5).  

 hc, lc, bc jsou rozměry viz. obr. 3-3. 

 

3.3.1   Zásady dimenzování 
 

V případě, že je splněna podmínka spolehlivosti, která má tvar: 

 

 |Qcd| ≤
1

3
∙ χn ∙ Ab ∙ γb ∙ Rbtd, (3.24)  

 

pak platí, že As ≥ 0,001Ab. 

 

Pokud nastane případ, ve kterém nebude tato podmínka splněna, je nutné 

nadimenzovat vyztužení konzoly tak, aby platilo: 

 

 |Qcd| ≤ 1,4 ∙ γs ∙ Rsd ∙ [Ash ∙ sin α0 + Ass ∙ sin(α + α0)] (3.25)  

 

kde α0 je úhel daný vztahem: 

 α0 = arctg
hl

zh
  (3.26)  
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 Ash značí průřezovou plochu vodorovných třmínků, 

 Ass značí průřezovou plochu šikmých a svislých třmínků. 

 

 

 
 

Obr. 3 - 3: Příklad vyztužení krátké konzoly přímo uložené na sloupu [1]. 

 

 Takto navrženou hlavní výztuž krátké konzoly přímo uložené je potřeba účinně zakotvit. 

To je provedeno na jedné straně do sloupu za průřezem v místě vetknutí a na druhé straně do 

vnější části konzoly za šikmým řezem. Délka přímé části výztuže, měřená od spojnice působiště 

síly Qd  s tlačeným okrajem konzoly musí být delší než 5ds, kdy dsje jmenovitý průměr výztuže. 

 Hlavní výztuž konzoly se doplňuje vodorovnými, případně šikmými třmínky. Ty  

se rozmisťují pravidelně po celé výšce průřezu a jejich vzájemná vzdálenost ss by měla splňovat 

podmínky:  

 

 ss ≤ 0,25hc , (3.27)  

 

 ss ≤ 150 mm . (3.28)  

 

3.4    Přesnější metoda 

 

3.4.1   Zásady dimenzování 

 
 Tato metoda, uvedená v příloze 9 normy [1] se používá u prvků, které nezapadají ani  

do jedné z předchozích dvou skupin. Nutnost navržení smykové výztuže u těchto prvků  

se určuje na základě splnění následující podmínky spolehlivosti: 

 

 |Qd + Qpd| ≤ Qbu, (3.29)  
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kde Qpd je posouvající síla vznikající vlivem působení předpínací síly v prvku. 

Pokud je tato podmínka splněna, není potřeba navrhovat nosnou smykovou výztuž. 

V opačném případě musí být prvek vyztužen smykovou výztuží tak, aby byla splněna podmínka 

spolehlivosti: 

 |Qd + Qpd| ≤ Qu. (3.30)  

  

Při navrhování jmenovitých rozměrů prvků a uspořádání smykové výztuže musí být 

brán ohled na splnění podmínky: 

 

 |Qd + Qpd| ≤
1

3
∙ xl ∙ bql ∙ h ∙ γb ∙ Rbd, (3.31)  

s omezením: 

 

 γbRbd ≤ 18,0 MPa. (3.32)  

 

kde  xl je součinitel, daný hodnotou: 

1) v případě, že jsou třmínky kolmé k ose prvku a vzdáleny od sebe minimálně      

    0,25h:   
 xl = 1 (3.33)  

2) v ostatních případech: 

 

 xl = x1 ∙ x2 (3.34)  

 

  x1 je součinitel zohledňující sklon třmínků, který se určí ze vzorce: 

 

 x1 = 1 + cot 𝛼𝑠 , (3.35)  

  s omezením 

 1 ≤ x1 ≤
4
3

 (3.36)  

 

  x2 je součinitel zohledňující vzdálenost třmínků, který se určí ze vzorce: 

 

 x2 = 1,5 − 2
𝑠𝑠

ℎ
 ,  (3.37)  

s omezením 

 1 ≤ x2 ≤
4
3

 . (3.38)  

 

 
 

Obr. 3 - 4: Značení jednotlivých rozměrů smykové výztuže [1]. 
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 V případě, že uvažované prvky splňují nějaký z těchto parametrů, je nutné je 

dimenzovat na působení ohybového momentu v šikmém řezu: 

 1) dochází k náhlému zmenšování výšky prvku v oblasti šikmého řezu směrem  

    k taženému konci 

 2) dochází k náhlé změně průřezové plochy podélné tahové výztuže v oblasti  

    šikmého řezu, přičemž je za náhlou změnu považováno ukončení nebo  

    odvedení prutů výztuže od taženého okraje prvku 

3) osamělé břemeno působící v oblasti šikmého řezu se nachází v takové    

    poloze, že jeho vlivem dochází ke zvětšení ohybového momentu (v absolutní  

    hodnotě) stanoveného pro tlačený konec tohoto řezu (viz. obr. 3-5). 

 

 

 
 

Obr. 3 - 5: Znázornění vlivu polohy zatížení na velikost ohybových momentů [1]. 

 Jestliže je nutné prvky dimenzovat na ohybové momenty, musí být dodržena tato 

podmínka: 

 |Mdc + Mp0c| ≤ Mus (3.39)  

 

kde Mdc je ohybový moment od extrémního zatížení, které působí na straně šikmého 

řezu; vztahuje se k ose C, 
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 Mp0c je ohybový moment od extrémní hodnoty předpínací síly; vztahuje se k ose C,  

 Mus návrhový ohybový moment na mezi porušení; vztahuje se k ose C  

                           (viz. obr. 3-6). 

 

 
 

Obr. 3 - 6: Vyznačení osy C v tlačeném konci šikmého řezu pro výpočet ohybových momentů 

[1]. 

 

 Šikmý řez se dimenzuje podle pokynů bodu 2) čl. 3.4.2.1 nebo podle postupu  

pro železobetonové krátké konzoly přímo uložené v případě, že je splněna nejméně jedna 

z následujících podmínek: 

 

 hq ≥
1

4
∙ l  (3.40)  

 

 c ≤
1

2
∙ hq (3.41)  

 

 cl ≤
1

2
hq . (3.42)  

 

3.4.2   Parametry prvku 

 
3.4.2.1 Šikmý řez 

 

 Délka průmětu šikmého řezu do vodorovné roviny neboli do směru normálových sil 

(viz. obr. 3-6) se vyjadřuje hodnotou c a stanoví se takto: 

1) v případě prvků bez smykové výztuže a při výpočtu síly fsb (síla přenášená     

    ohybem) podle vztahu: 

 

 c = 0,18 ∙
Rbd

χqRbtd
∙ hq , (3.43)  

 

     nesmí však být větší než délka, ve které je prvek namáhán posouvající silou  

    stejného znaménka, 

2) v případě prvků se smykovou výztuží a úhlem sevření mezi výztuží a střednicí prvku  

    (popř. střednicovou plochou) mezi 30° − 90° podle vztahu: 
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 c = (
1,2 ∙ χn ∙ bq ∙ γb ∙ Rbtd

fss ∙ sin αs + fsb ∙ sin αb
)

1
2

∙ heq (3.44)  

 

     nesmí však být větší než hodnota, kterou jsme získali ve vztahu (3.43). 

 

 Řezy, ve kterých se vyšetřují podmínky spolehlivosti nutné pro výpočet meze porušení 

od vlivu posouvající síly: 

 1) řezy s délkou průmětu c, které vychází: 

     a) v případě přímého uložení prvku (podepření, na sloupu) z líce podpory (Obr. 3-7) 

b) v případě nepřímého uložení prvku z osy podporujícího prvku (pokud jsou    

     tlačené oblasti průvlaku a trámu u dolního okraje, uvažují se uvedené šikmé řezy  

     pouze, když je dodržena podmínka a ≤ b/6 ) (Obr. 3-8) 

    c) z místa, ve kterém došlo ke změně smykového vyztužení nebo z místa, ve kterém  

        došlo k náhlé změně rozměrů průřezu (Obr. 3-9 a 3-10) 

    d) z místa, ve kterém působí osamělé břemeno, vlivem jehož účinků nedochází ke   

        zmenšení velikosti posouvající síly v šikmém řezu, v absolutní hodnotě (viz.  

        obr. 3-5) 

 
 

Obr. 3 - 7: Příklad šikmých řezů u přímo uložených prvků [1]. 

 
 

Obr. 3 - 8: Příklad šikmých řezu u nepřímo uložených prvků [1]. 
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Obr. 3 - 9: Příklad šikmých řezů v místech, kde došlo ke změně smykového vyztužení [1]. 

 

 
 

Obr. 3 - 10: Příklad šikmých řezů v místech, kde došlo k náhlé změně průřezu [1]. 

 2) řezy v prvcích, na které působí osamělé břemeno F ve vzdálenosti ci < c,  
    kdy cl je délka průmětu tohoto řezu a stanoví se podle obr. 3-8. 

 

3) řezy v prvcích, ve kterých je umístěn ohyb, pro které platí cl < c, v důsledku  

    čehož nemá vliv na přenesení posouvající síly, Hodnota cl vyjadřuje délku  

    průmětu tohoto řezu a určí se podle obr. 3-7. 

 

3.4.2.2 Rozhodující rozměry 

 

V případě navrhování prvků, které mají konstantní průřez (prvky obdélníkového tvaru, 

tvaru I, T apod.) je šířka průřezu rovna rozhodující šířce bq (bq1), celková výška tohoto průřezu 

je rovna výšce hq a účinná výška průřezu je rovna rozhodující výšce heq. 

Pokud průřez navrhovaného prvku není konstantní, pak platí: 

bq  je nejmenší šířka průřezu v délce průmětu šikmého řezu do vodorovné  

roviny, konkrétně v pásmu o výšce ± 0,35*h od středu výšky průřezu,  

v němž je hodnota bq nejmenší, 

bq1  je nejmenší šířka průřezu v délce průmětu šikmého řezu do vodorovné  

roviny, konkrétně v pásmu o výšce ± 0,35*h od středu výšky průřezu,  

kde je součin bq1*h nejmenší, 

hq  je nejmenší výška průřezu v délce průmětu šikmého řezu do vodorovné 

roviny, ve směru posouvajících sil, 

heq  je nejmenší účinná výška průřezu v délce průmětu šikmého řezu  

do vodorovné roviny, ve směru posouvajících sil. 
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Obr. 3 - 11: Ukázky určení jednotlivých výšek u průřezů s proměnlivou výškou [1]. 

 

3.4.2.3 Síla přenášená třmínky 

 

 Pomocí třmínků dochází k přenosu síly fss, která působí na jednotku délky 

navrhovaného prvku. Tyto třmínky jsou umístěny ve vzdálenosti ss < 0,75heq od sebe a jsou 

zakotveny za jejich průsečíkem s šikmým řezem. Velikost síly fss se pak určí ze vztahu: 

 

 fss =
Ass ∙ γs ∙ Rssd

ss
 (3.45)  

 

kde  Ass je průřezová plocha třmínku, přičemž za třmínek uvažujeme souhrn všech  

prvků třmínkové výztuže, které jsou umístěny v jedné rovině, která je kolmá  

na rovinu, v níž působí ohybové momenty 

 

V případě, že není splněna podmínka pro maximální vzdálenost třmínků od sebe, je 

nutné vyšetřit účinek každého třmínku zvlášť, obdobně jako u účinku ohnuté výztuže. 

 

3.4.2.4 Síla přenášená ohyby 

 

 Pomocí ohybů ve smykové výztuži prvku je zajištěn přenos síly fsb, která působí 

na jednotku délky navrhovaného prvku. Ohyby jsou zakotveny za jejich průsečíkem  

se šikmým řezem. Velikost této síly fsb se pak vypočte ve vztahu: 
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 fsb =
Asb ∙ γs ∙ Rsbd

∑sbt + c
. (3.46)  

 

kde  Asb je průřezová plocha ohybů, které procházejí přes šikmý řez uvnitř úseku  

dlouhého 0,75c měřeného od průsečíků podélné tahové výztuže s šikmým  

řezem (viz. obr. 3-12), 

 ∑𝑠𝑏𝑡 součet jednotlivých vzdáleností všech ohybů uvažovaných pro výpočet  

průřezové plochy ohybů, vzdálenosti se měří ve vodorovném směru. 

Za ohyby, jejichž účinek je uvažován v tomto vztahu, považujeme všechny šikmé části 

ohnutých výztuží, které se nachází v jedné rovině kolmé na rovinu působících ohybových 

momentů. 

 

 
 

Obr. 3 - 12: Započtení ohybů v šikmém řezu (a) tah horní líc, b) tah dolní líc) [1]. 

 

3.4.2.5 Součinitel smykové pevnosti 

 

Součinitel smykové pevnosti χq ovlivňuje velikost výpočtové pevnosti betonu v tlaku 

nebo v tahu a určí se ze vztahu: 

 

 χq = χs ∙ χn ∙ χh ∙ χf , (3.47)  

 

kde  χs je součinitel vyztužení betonového prvku a jeho velikost se stanoví  

podle těchto podmínek: 

1) pro prvky z prostého betonu a slabě vyztužené prvky:       

 

 χs = 1,0 (3.48)  

 
2) v případě železobetonových a předpjatých prvků: 

 

 χs = 1 + 50 χb(μstw − μst,min) (3.49)  

 

  s omezením: 

 

 1 ≤ χs ≤ 2. (3.50)  
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 kde μstw je stupeň smykového vyztužení podélnou výztuží, 

  μst,min je minimální stupeň vyztužení tahovou výztuží. 

 

χn je součinitel normálové síly působící na prvek a jeho velikost se stanoví  

podle těchto podmínek: 

 

  1) u prutových prvků, které jsou namáhány tahem s malou     

    excentricitou:  

 χn = 0 (3.51)  

 

2) u prutových prvků, které jsou namáhány prostým ohybem:  

 

 χn = 1,0 (3.52)  

 

3) u ostatních prvků jej určíme ze vztahu: 

 

 χn = 1 − 0,2
σsub

Rbtd
 , (3.53)  

  s omezením: 

 

 0 ≤ χn ≤ 2 (3.54)  

 

  Náhradní napětí σsub se určí ze vztahu: 

 

 σsub =
Nd + Npd

Ab
 . (3.55)  

 

Nd je normálová síla na prvku, vznikající vlivem extrémního zatížení, 

 Npd je normálová síla na prvku vznikající vlivem působení předpínací síly, 

 

χh je součinitel výšky průřezu betonového prvku a jeho velikost se stanoví  

takto: 

 

1) v případě prvků, jejichž výška hq ≥ 0,6 m 

 
 χh = 1,0 (3.56)  

 
2) v ostatních případech 

 χh = 1,4 −
2

3
hq , (3.57)  

 

χf je součinitel zohledňující tvar průřezu a je dán těmito hodnotami: 

1) pro desky  

 χ𝑓 = 1,25 . (3.58)  

 

2) v ostatních případech 

 χ𝑓 = 1,00 . (3.59)  
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χb je součinitel míry zakotvení výztuže a určí se ze vztahu: 

 

 χb =
ls

lbd
 , (3.60)  

 

s omezením: 

 χb ≤ 1,0 . (3.61)  

 

kde  ls je kotevní délka měřená od konce vyšetřovaného šikmého řezu, 

 lbd je výpočtová kotevní délka výztuže. 

 

3.4.3   Složky působící na výpočtové mezi porušení  
 

3.4.3.1 Posouvající síla na mezi porušení 

 

 Velikost výpočtové posouvající síly určíme z podmínek rovnováhy sil 

a momentů v šikmém řezu, podle vztahu: 

 

 Qu = Qbu + Qsu . (3.62)  

 

kde Qsu je velikost výpočtové posouvající síly, která je přenášena pomocí třmínků  

v šikmém řezu. 

 

 U prutových prvků, které jsou namáhány tahem s malou excentricitou (tzn. jejich 

součinitel normálové síly χn = 0), je nutné zajistit posouvající sílu na mezi porušení 

hmoždinkovým účinkem tahové výztuže nebo šikmými třmínky. 

 

3.4.3.2 Posouvající síla přenášena betonem 

 

Její velikost je dána vztahem: 

 

 Qbu =
1

3
∙ bq∙ ∙ hq ∙ χq ∙ γq ∙ Rbtd (3.63)  

 

V případě, že je šikmý řez, ve kterém dochází k vyšetřování meze porušení, veden tak, 

že je splněna podmínka cl < c (viz. čl. 3.4.2.1) vynásobíme hodnotu Qbu poměrem c/cl. 

 

3.4.3.3 Posouvající síla přenášená smykovou výztuží 

 

Určí se ze vztahu: 

 Qsu = Qss + Qsb (3.64)  

 
kde  Qss je návrhová posouvající síla, která je přenesena pomocí třmínků a určí se  

  ze vztahu: 

 

 Qss = fss(c ∙ sin αs + 0,8heq ∙ cos αs) , (3.65)  
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 Qsb je návrhová posouvající síla, která je přenesena pomocí ohybů a určí se  

  ze vztahu: 

 

 Qsb = Asb ∙ sin αb ∙ γsRsbd (3.66)  

 

3.4.3.4 Ohybový moment v šikmém řezu 

 

Výpočtový ohybový moment, který působí na mezi porušení v šikmém řezu, je 

dán vztahem: 

 Mus = γu (Fst ∙ zst +
Qss

2 ∙ sin αs
c + ∑Fsbi ∙ zsbt) . (3.67)  

 

kde  γu je součinitel geometrie, určený ze vztahu: 

 

 γu = 1 −
20

ℎ + 50
 , (3.68)  

 

 Fst je síla v tažené výztuži, dána vztahem: 

 

 Fst = χb ∙ Ast ∙ γs ∙ Rstd ,  (3.69)  

 

 Fsbi je síla v i-tém ohybu, určená ze vztahu: 

 

 Fsbi = χb ∙ Asbi ∙ γs ∙ Rsbd (3.70)  

 

zst, zsbt jsou rozměry prvku znázorněné na obr. 3-13. 

 

Přičemž za ohyb je považována jedna nebo několik šikmých částí ohnutých výztuží, 

které jsou umístěny v jedné rovině kolmé na rovinu působících ohybových momentů. 
 

 
 

Obr. 3 - 13: Schéma sil pro stanovení ohybového momentu v šikmém řezu k ose C [1]. 
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3.5    Železobetonové krátké konzoly nepřímo uložené 
 
 Nepřímo uložené krátké konzoly jsou takové, které jsou zavěšeny. Tyto konzoly  

se dimenzují podle meze porušení v šikmém řezu tímto způsobem: 

1) V případě, že délka c vodorovného průmětu šikmého řezu (viz. 3.4.2.1) splňuje  

    podmínku: 

 c ≤ b + 2zh (3.71)  

 

pak postupujeme podle Přesnější metody určení meze porušení. Podmínky    

spolehlivosti pro posouvající síly a ohybové momenty pro takové konzoly  

se prověřují ve dvou šikmých řezech. Tyto řezy nesmí zasahovat za osu 

podporujícího průřezu (podle obr. 3-14a). 

 

2) V případě, že délka c vodorovného průmětu šikmého řezu splňuje podmínku: 

 

 c > b + 2zh (3.72)  

 
je potřeba, aby krátká konzola vyhověla při šikmém řezu, který vychází z osy    

podporujícího prvku, požadavkům, které jsou stanoveny pro krátké konzoly přímo  

uložené, přičemž za Md dosazujeme hodnotu: 

 

 Md = Qd (zh +
b

2
) + Hd ∙ 0,85 ∙ hc (3.73)  

 

    a za Mu se dosazuje hodnota ohybového momentu na mezi porušení stanovená    

    pro šikmý řez podle obr. 3-14b. 

     Úhel α0 pro vztah (3.26) se vypočte: 

 α0 = tan−1
hc

0,5b + zb
 . (3.74)  

 

 
Obr. 3 - 14: Vyztužení krátké konzoly nepřímo uložené [1]. 

3.6    Mezní stav šířky šikmých trhlin 
 
 Trámové prvky, u kterých je potřeba, na základě podmínek pro dimenzování podle 

Přesnější metody výpočtu meze porušení, navrhnout smykovou výztuž, se dimenzují podle 
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šířky trhlin šikmých ke směru normálových sil. A to v případě, kdy jde o některou z těchto 

možností: 

1) na prvek působí mnohokrát opakované namáhání, 

2) konstrukce prvku se nachází v silně agresivním prostředí, proti kterému není, 

    chráněna účinnou izolací (za účinnou ochranu se nepovažují pouhé izolační nátěry) 

3) maximální posouvající síla od provozní hodnoty dlouhodobě působícího zatížení je   

     větší než 80 % posouvající síly od veškerého provozního zatížení, 

4) u třmínkové výztuže je splněna některá z těchto podmínek: 

 

 ss > 0,75heq , (3.75)  

 

 ss > 400 mm (3.76)  

 

 dss ≥ χ ∙ dst√
ss

ss,lim
  , (3.77)  

 

5) smykovou výztuž tvoří pouze ohyby. 

 

Šířka trhliny u těchto trámů se vypočte ze vztahu: 

 

 
wq =

k

2000

0,6 ∙ γs ∙ Rsn ∙ χw ∙ dsq

Es ∙
dsq

heq
+ 0,15 ∙ Eb (1 + 2 ∙

Es

Eb
∙ μq)

∙
Qsl

Qs,tot
 

(3.78)  

 

součinitel využití výztuže χw, který se objevuje v tomto vztahu, se vypočítá jako: 

 

 χw =
|Qd + Qpd| − Qbu

Qsu
 , (3.79)  

 

a náhradní průměr smykové výztuže dsq určíme ze vztahu: 

 

 dsq = dss ∙
Qss

Qsu
+ dsb ∙

Qsb

Qsu
 (3.80)  

 

kde  μq je stupeň smykového vyztužení určený vztahem: 

 

 μq = μss + μsb (3.81)  

 

 μss =
𝐴𝑠𝑠1

𝑠𝑠 ∙ sin 𝛼𝑠𝑏1
 (3.82)  

 

 μss =
Asb1

sb ∙ sin αbb1
 (3.83)  

 

 k  je součinitel povrchu výztuže. 
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4.  Stanovení únosnosti prvku při namáhání posouvající 

silou dle ČSN EN 1992-1-1 
 

4.1    Zásady dimenzování 
  

 Při navrhování betonových prvků dle Eurokódu [3] hraje významnou roli III. stádium 

napjatosti prvku. Ovšem stejně jako při dimenzování podle zbylých návrhových přístupů [1]  

a [5], i zde je nutno rozlišovat při výpočtu mezní únosnosti, zda je prvek vyztužen smykovou 

výztuží. Na základě této charakteristiky rozlišujeme jednotlivé meze únosnosti (vyjádřeny 

pomocí posouvajících sil): 

 

1. Návrhová smyková únosnost prvku, nebo jeho části, který není vyztužen 

dodatečnou smykovou výztuží (tzn. je vyztužen pouze podélnou výztuží nebo není vyztužen 

vůbec) se značí:  

VRd,c 
 

 2. Návrhová smyková únosnost prvku nebo jeho části, který je vyztužen smykovou 

výztuží je označena jako: 

VRd,s 
 

 3. Návrhová smyková únosnost tlačeného betonového segmentu ohraničeného 

trhlinami je vyjádřena jako: 

VRd,max. 
 

O tom, zda je nutné pro prvek namáhaný posouvající silou navrhovat smykovou 

výztuž je rozhodnuto na základě následující podmínky: 

 

 VRd ≥ VEd, (4.1)  

kde VRd  je únosnost prvku, 

VEd je velikost posouvající síly, která působí na prvek vlivem vnějšího zatížení.  

 

V případě, že tato podmínka není splněna je nutné smykovou výztuž navrhnout.  

 Pokud, je řešen prvek, který není deskového charakteru nebo malého významu 

(překlady s rozpětím do 2 m), je nutné jej vyztužit i v případě, že je tato podmínka splněna,  

a to alespoň pomocí minimální smykové výztuže navržené na základě konstrukčních zásad.  

 Také je nutné zajistit, že podélná tahová výztuž bude schopna přenést nejen sílu 

vznikající od ohybového momentu, ale také sílu vznikající od působení smyku ΔFt a je 

schopna tuto sílu přenést a bezpečně zakotvit až do podpory.  

 Pokud zatížení působí především v dolní části řešeného prvku, je potřeba smykovou 

výztuž doplnit dodatečnou svislou výztuží, která zajistí přenos tohoto zatížení do jeho horní 

části (např. nepřímé uložení). 

 

 Zvláštní skupinou posuzovaných prvků jsou prvky s náběhem neboli prvky  

se skloněnými povrchy. Takové prvky jsou vyztuženy pomocí šikmé podélné výztuže. Síly 

vznikající v této výztuži a v tlačené části betonu nad šikmou trhlinou způsobují vznik 

posouvajících složek Vtd a Vccd. Ty ovlivňují velikost maximální posouvající síly VRd, která  

se pak vypočítá dle vztahu: 
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 VRd = VRd,s + Vccd + Vtd (4.2)  

s podmínkami: 

 VRd,s ≤ VRd,max, (4.3)  

 VRd,max ≥ VEd − Vccs − Vtd, (4.4)  

 

které musí být splněny ve všech částech prvku. 

 
Obr. 4 - 1: Smykové složky síly vznikající u prvků s náběhem [10]. 

4.2    Prvky bez smykové výztuže 
 

 Do této skupiny řadíme především prvky malého významu, za které považujeme 

například již zmíněné překlady s rozpětím menším než 2 metry – prvky, které podstatně 

neovlivňují únosnost a stabilitu konstrukce nebo desky. Tyto části konstrukce jsou vyztuženy 

pouze pomocí podélné tahové výztuže. 

Únosnost, kterou získáme při řešení těchto prvků, je možné dále využít i v případě 

konstrukcí se smykovou výztuží, a to pro určení částí, u kterých není potřeba dimenzovat 

smykovou výztuž. 

 

4.2.1  Způsob porušení 
 

 Prvky bez smykové výztuže jsou charakteristické svým chováním poté, co dojde 

k jejich porušení ohybovými a smykovými trhlinami. Dle charakteru zatížení působícího  

na tyto konstrukce dojde k vytvoření nosníku uvnitř prvku, který může mít dvě různé formy. 

V případě, že je prvek zatížen pomocí osamělých břemen, vzniklý tlačený pás nosníku je 

lomený a působí jako vzpěradlo. Pokud je ale prvek zatížen rovnoměrným spojitým zatížením, 

tvar tlačeného pásu je pak zakřivený a působí jako oblouk s táhlem. 

 

 
Obr. 4 - 2: Chování prvku bez smykové výztuže [4]. 
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 V důsledku vytvoření nosníku uvnitř prvku dochází také ke vzniku vnitřní statické 

soustavy. To se projevuje například nárůstem síly působící v podélné výztuži v místě uložení 

v líci, a proto je nutné tuto výztuž dostatečně zakotvit, aby nedocházelo k porušení v místě 

soudržnosti s betonem a následnému porušení celého prvku. 

 

 Při určování smykové únosnosti prvků bez smykové výztuže je důležitá únosnost 

šikmé smykové trhliny, která vzniká blízko podpory.  

 

4.2.2 Smyková únosnost 
 

 V případě železobetonových prvků bez smykové výztuže je celková únosnost určena 

na základě únosnosti tlačeného pásu uvnitř nosníku. Tato únosnost je dána vztahem: 

 

 VRc = VRcm + VRcn = [CRd,c ∙ k ∙ (100 ∙ ρl ∙ fck)
1

3 + 0,15 ∙ σcp] bwd, (4.5)  

kde VRcm(VRcn) je smyková únosnost prvku, v případě zatížení ohybovým momentem  

(normálovou silou), 

 CRd,c = 0,18/γc je součinitel smykové únosnosti, 

 γc je součinitel vyjadřující spolehlivost betonu, 

 k = 1 + (200/d)
1

2 ≤ 2,0 je součinitel výšky d, 

 (100 ∙ ρl)
1

3 je součinitel vlivu podélného vyztužení, 

 ρl = Asl/(bw ∙ d) ≤ 0,02 je stupeň vyztužení prvku, 

 Asl je celková plocha tahové výztuže viz obr. 4-3, 

 fck je charakteristická pevnost betonu v tlaku, 

 bw(d) je nejmenší šířka průřezu v tažené oblasti (účinná výška), 

 σcp = NE/Ac ≤ 0,2fcd je napětí od normálové síly na celé ploše betonu. 

 

 Pro prvky z prostého betonu, které nejsou vyztuženy podélnou výztuží, tzn. hodnota 

ρl = 0, je pak stanovena minimální smyková únosnost dle vztahu: 

 

 minVRc = (νmin + 0,15 ∙ σcp) ∙ bw ∙ d, (4.6)  

kde  
νmin = 0,035 ∙ k

3

2 ∙ f
ck

1

2 . 
(4.7)  
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Obr. 4 - 3: Podmínky pro stanovení hodnoty Asl (A – posuzovaný průřez) [4]. 

 

 Speciálním případem jsou prvky zatížené na horním povrchu osamělými břemeny  

ve vzdálenosti 0,5d ≤ αv ≤ 2d (viz obr. 3-4), která je měřena od líce uložení. U takto 

zatížených prvků je možné využít součinitele β = αv/2d, který slouží k redukci zatížení 

osamělými břemeny, které ovlivňuje velikost síly VEd. V případě, že osamělá břemena působí 

ve vzdálenosti menší než 0,5d, bude hodnota αv = 0,5d. Tato redukce může být dále využita 

při výpočtu smykové únosnosti, ale jen v případě, že je podélná výztuž prvku plně zakotvena 

v oblasti uložení. Velikost posouvající síly VEd před využitím redukce musí splňovat podmínku: 

 

 VEd ≤ 0,5bw ∙ d ∙ ν ∙ fcd, (4.8)  

 

kde  ν je redukční součinitel pevnosti betonu při porušení smykem, který se určí ze     

                           vztahu: 

 ν = 0,6 [1 −
fck[MPa]

250
], (4.9)  

 

 
 

Obr. 4 - 4: Působení osamělých břemen v blízkosti uložení [3]. 
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Obr. 4 - 5: Příklad průběhu a redukce zatížení [4]. 

 

Tyto nosníky a konzoly mohou být také navrženy pomocí modelu náhradní 

příhradoviny. 

 

4.3     Prvky se smykovou výztuží 
 

 Skupina prvků, u kterých je nutné zvětšit smykovou únosnost pomocí smykové 

výztuže, která také zabraňuje snížení smykové únosnosti oblasti tzv. údolí smyku (kritická 

oblast). 

 

 
 

Obr. 4 - 6: Graf závislosti únosnosti prvku na smykové štíhlosti [4]. 

4.3.1 Způsob porušení 
 U prvků se smykovou výztuží může dojít k porušení ve chvíli, kdy je dosažena: 

  1.  mez kluzu ve smykové výztuži, což má za následek drcení tlačeného betonu  

     v místě dosahu smykové trhliny neboli dochází k tahovému porušení 

  2. mez únosnosti tlačeného betonového segmentu umístěného mezi  

                                trhlinami; jde o tlakové porušení 

3. mez únosnosti v soudržnosti mezi betonem a podélnou výztuží v důsledku     

    nárůstu tahové síly v této výztuži působením smyku 

 Způsob porušení neboli tvar a sklon smykové trhliny, je ovlivněn různými faktory, jako 

je způsob zatížení, tvar průřezu nebo například vyztužení. S větším množstvím smykové 
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výztuže v prvku se zvětšuje i strmost smykové trhliny. Příkladem může být malé množství 

výztuže v prvku, které má za následek vznik plošších trhlin. Tyto trhlin způsobují větší tlakové 

namáhání betonových segmentů, zvětšení přídavné síly v podélné výztuži, což může způsobit 

smykové porušení. 

 Nejpřijatelnější a nejčastější z těchto způsobů porušení je tahové porušení při smyku 

za ohybu. V tomto případě lze ve III. stádiu napjatosti prvku (viz obr. 4-7) na konci smykové 

trhliny očekávat trhlinu ohybovou a napjatost v tlačené oblasti prvku. 

 

 
 

Obr. 4 - 7: Znázornění situace, která vzniká při porušení prvku smykem za ohybu [4]. 

 

 Smyková trhlina v tomto případě rozděluje tlačenou část betonového prvku na dvě 

oblasti, což způsobuje také rozdělení vnitřních sil v prvku na složku, která působí  

nad smykovou trhlinou VRc1 a složku, která působí pod ní VRc2. Únosnost ve smykové trhlině  

se pak vypočte podle vztahu: 

 

 VRd,cs = VRd,c1 + VRd,s. (4.10)  

   

A únosnost smykové výztuže můžeme vyjádřit jako: 

 

 VRd,s = VRd,c2 (4.11)  

  

Vlivem vzniku normálových i smykových napětí v tlačené části prvku může dojít  

ke snížení pevnosti betonu v tlaku. Tuto redukci vyjadřujeme pomocí součinitele ψ, který je 

ovlivněn také smykovou štíhlostí prvku a smykovou výztuží. 

 

4.3.2 Smyková únosnost 
 

 Přímé určení smykové únosnosti železobetonového prvku s ohledem na jeho statické 

chování při současném namáhání posouvající silou i ohybovým momentem se neprovádí 

zejména z důvodu své složitosti. Proto se pro určení této únosnosti používá zjednodušení  

ve formě zjednodušené náhradní příhradové soustavy. V tomto modelu jsou proměnné úhly 

tlačených diagonál θ neboli smykových trhlin a smyková výztuž je skloněna pod úhlem α. 
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 Úhel sklonu tlačených diagonál závisí na typu prvku a způsobu jakým je namáhán. 

V případě běžně ohýbaného nosníku by měl být v rozmezí 1 ≤ cotgθ ≤ 1,75. A úhel sklonu 

smykové výztuže v rozmezí 45° − 90°. U třmínků volíme nejčastěji úhel 90° a zároveň  

při kombinaci třmínků a ohybů by mělo být vždy dodrženo pravidlo, že třmínky přenáší 

minimálně 50 % velikosti posouvající síly působící na prvek. 

 

 
 

Obr. 4 - 8: Model náhradní příhradoviny [3]. 

 Únosnost železobetonového prvku ve smyku je charakterizována únosností tažené 

diagonály nebo svislice VRs nebo pomocí únosnosti tlačené diagonály VRmax. Menší z těchto 

hodnot uvažuje do výsledného posouzení. Při stanovení těchto únosností a přídavných sil 

vznikajících na prvku je možné využít model jednoduché příhradoviny. 

 

 
 

Obr. 4 - 9: Příklad jednoduché příhradoviny zatížené pomocí osamělého břemene působícího 

v polovině rozpětí nosníku [4]. 
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4.3.3 Únosnost tlačené diagonály 
 

 Mezní šikmá síla v této diagonále se stanovuje pro nejmenší šířku jejího průřezu bw 

mezi tlačeným a taženým pásem a pro rozměr 𝑎𝑑 = 𝑧(cot 𝜃 + cot 𝛼) ∗ sin 𝛼. Při neměnícím 

se tlakovém napětí v prvku jako: 

 

 Fcw,max = αcw ∙ bw ∙ z(cot θ + cot α) ∙ sin θ ∙ νl ∙ fcd. (4.12)  

 

kde αcw je stav napětí v tlačeném pásu, u nepředpjatých prvků je uvažován hodnotou   

                           1,0. 

 νl je součinitel sloužící k redukci pevnosti betonu v tlaku při porušení smykem, je  

uvažován hodnotou 𝜈𝑙 = 𝜈. 
  

Únosnost šikmé smykové výztuže neboli tlačené diagonály je pak stanovena na 

základě hodnoty této šikmé síly při sin2 θ = 1/(1 + cot2 θ) pomocí vztahu: 

 

 VRmax = Fcw,max ∙ sin θ

= αcw ∙ bw ∙ z ∙ νl ∙ fcd(cot θ + cot α)/(1 + cot2 θ), 

(4.13)  

 

 V případě prvků vyztužených pomocí svislé smykové výztuže ve formě třmínků je 

únosnost stanovena takto: 

 

 VRmax = αcw ∙ bw ∙ z ∙ νl ∙ fcd ∙ cot θ /(1 + cot2 θ) =

                                 = αcw ∙ bw ∙ z ∙ νl ∙ fcd/(cot θ + tan θ). 

(4.14)  

 Smysl jednotlivých veličin je vyjádřen na obr. 4-10. 

 

 
 

Obr. 4 - 10: Znázornění veličin vystupujících v rovnicích 4.12 - 4.14 [4]. 
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4.3.4 Únosnost tažené diagonály 
 

 Mezní šikmá síla v tažené diagonále neboli ve smykové výztuži v šikmé trhlině  

pro jedno pole, které je rovno součtu svislých délek obou diagonál, je vyjádřena pomocí 

únosností všech částí smykové výztuže prvku působících v tomto poli. Tuto únosnost je 

možné vyjádřit pomocí měrné plochy smykové výztuže Asw/s na délku jednoho pole a. 

Hodnota s značí vzdálenost jednotlivých větví výztuže a Asw je plocha všech větví výztuže 

v jednom bodě. Pro napětí působící ve výztuži je tedy síla popsána pomocí vztahu: 

 

 Fsw,max = (𝐴𝑠𝑤/𝑠) ∙ fywd ∙ z ∙ (cot θ + cot α), (4.15)  

 

kde fywd je napětí působící ve smykové výztuži (σswd). 
 

 Únosnost ve smyku pro šikmou smykovou výztuž je pak opět vyjádřena na základě 

velikosti této síly pomocí vztahu: 

 

 VRs = Fsw,max ∙ sin α = (Asw/s) ∙ fywd ∙ z ∙ (cot θ + cot α) ∙

sin α, 

(4.16)  

 

 V případě svislých třmínku je vztah zjednodušen do tvaru: 

 

 VRs = (Asw/s) ∙ fywd ∙ z ∙ cot θ. (4.17)  

 

 
 

Obr. 4 - 11: Znázornění veličin vystupujících v rovnicích 4.15 - 4.17 [4]. 

Síly v tlačené i tažené diagonále mají při rozložení kromě svislých složek i složky 

vodorovné. Součet těchto přídavných sil můžeme vyjádřit hodnotou Ve ∗ (cot θ − cot α), 

která se rovnoměrně dělí mezi tlačený beton a taženou podélnou výztuž: 
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 ∆Ft = ∆Fc = 0,5VE(cot θ − cot α). (4.18)  

 

 Také zde jsou speciálním případem prvky zatížené na horním povrchu osamělými 

břemeny ve vzdálenosti 0,5d ≤ αv ≤ 2d, měřené od líce uložení. I v tomto případě je možné 

působící zatížení zredukovat pomocí redukčního součinitele β = αv/2d. Čímž dojde  

i k redukci velikosti posouvající síly VEd. Tato výsledná síla by pak měla splňovat podmínku: 

 

 VEd ≤ Asw ∙ fywd ∙ sin α, (4.19)  

 

kde Asw ∙ fyw  je únosnost smykové výztuže, která protíná trhlinu vzniklou mezi  

                                        zatíženými částmi konstrukce (smykovou výztuž přitom ale uvažujeme  

                                        pouze ve střední části rozměru 0,75𝛼v (viz obr. 3-12). 

 

 V případě, že zatížení působí ve vzdálenosti menší, než je hodnota av < 0,5d, má být 

uvážena hodnota αv = 0,5d. A velikost posouvající síly VEd má i v tomto případě splňovat 

podmínku: 

 

 VEd ≤ 0,5bw ∙ d ∙ ν ∙ fcd. (4.20)  

 

 
 

Obr. 4 - 12: Znázornění smykové výztuže při malých smykových rozpětích s přímým 

působením tlačených diagonál [3]. 

4.3.5 Konstrukční zásady 
 

 Každý prvek, u kterého bylo potřeba navrhnout smykovou výztuž, je následně nutno 

posoudit podle konstrukčních zásad. Na základě tohoto posudku je prokázáno, že navržená 

výztuž splňuje minimální hodnoty potřebné pro její funkčnost stanové normou.  

 1) Asw,max neboli maximální účinná průřezová plocha navržené smykové výztuže.   

                  Tato hodnota se upravuje v případě, že zvolený úhel sklonu výztuže má hodnotu  

                  cot θ = 1. Pro svislou smykovou výztuž: 

 

 Asw,maxfywd

bws
≤

1

2
αcwνlfcd , (4.21)  
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      v případě skloněné smykové výztuže má být uvážena podmínku: 

 

 Asw,maxfywd

bws
≤

0,5αcwνlfcd

sin α
  (4.22)  

 

 2) Stupeň smykového vyztužení 𝜌𝑣 se ověří pomocí podmínky: 

 

 ρw = Asw/(s ∙ bw ∙ sin α), (4.23)  

      s omezením: 

 ρw,min = (0,08√fck)/fyk. (4.24)  

 

 3) Vzdálenost smykové výztuže je další z charakteristik, kterou je potřeba ověřit 

pomocí následujících podmínek: 

 

 a) maximální podélná vzdálenost svislé (třmínkové) výztuže je omezena   

                  hodnotou: 

 

 sl,max = 0,75d(1 + cot α), (4.25)  

  

b) maximální podélná vzdálenost šikmé (ohýbané) výztuže je: 

 

 sb,max = 0,6d(1 + cot α), (4.26)  

  

c) maximální příčná osová vzdálenost větví třmínků: 

 

 sl,max = 0,75d ≤ 600mm. (4.27)  

 

4.3.6 Rozhodující průřezy 
 

 Dle způsobu zatížení dochází následně k určení rozhodujícího průřezu v trhlině. 

V případě, že je prvek zatížen v horní oblasti, rozhodující průřez se nachází na konci šikmé 

trhliny. Ale pokud je prvek naopak zatížen silou působící v jeho dolní části (nepřímé zatížení), 

nachází se rozhodující průřez na začátku smykové trhliny. V případě nepřímého zatížení prvku 

je potřeba výztuž v prvku doplnit pomocí prutů, které budou sloužit k přenesení zatížení  

do horní části prvku. Tuto výztuž navrhneme na základě velikosti posouvající síly působící  

na začátku trhliny. 

  

Umístění rozhodujícího průřezu záleží na několika faktorech, jako je například typ 

zatížení. Pokud posuzujeme únosnost prvku zatíženého pomocí rovnoměrného spojitého 

zatížení působícího po celé délce prvku, je možné provádět úpravu smykové výztuže 

v jakékoliv části prvku, v případě postupu od líce podpory v délkách odpovídajících rozpětí 

jednoho pole analogické příhradové soustavy. 
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Obr. 4 - 13: Rozhodující řezy v nosníku při působení rovnoměrného zatížení [4]. 

 V případě nerovnoměrně zatížených prvků, například při kombinaci působení 

spojitého zatížení a osamělých břemen, je potřeba provádět výpočty vždy ve vzdálenosti 

jednoho pole analogické příhradové soustavy od místa, ve kterém působí osamělé břemeno. 

Pokud je osová vzdálenost jednotlivých břemen menší než délka jednoho pole příhradové 

soustavy, provede se návrh na kratší vzdálenost, přičemž je ale potřeba upravit sklon trhliny 

cot θ. Tento postup platí jen v případě, že je osamělé břemeno, které působí nejblíže 

podpoře, od líce této podpory vzdáleno minimálně na vzdálenost 2d. 

 

 
 

Obr. 4 - 14: Rozhodující řezy v nosníku při působení spojitého zatížení a osamělých břemen 

[4]. 
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 Dalším z faktorů pro určení rozhodujícího nebo významného průřezu je způsob 

uložení prvků společně s kombinací různých typů zatížení. Prvky mohou být uloženy buďto 

přímo, tzn. uložení se nachází přímo na podpírajícím prvku. Nebo mohou být prvky uloženy 

nepřímo, kdy je uložení pod střednicí podporujícího prvku. Umístění kritických průřezů je  

na základě různých kombinací těchto dvou faktorů pak zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

 

 
 

Obr. 4 - 15: Příklady uložení prvků [11]. 

 

 Mimo těchto dvou parametrů ovlivňují umístění rozhodujícího průřezu také tvar prvku 

a způsob jeho vyztužení. 
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5.  Stanovení únosnosti prvku při namáhání posouvající 

silou dle fib Model Code 2010 
  

5.1     Zásady dimenzování 
 

 Při navrhování prvků podle mezního stavu únosnosti dle této normy [5] je možné 

v případě prvků bez smykové výztuže rozlišovat dvě úrovně aproximace a v případě prvků  

se smykovou výztuží tři úrovně aproximace.  

 S každou úrovní aproximace dochází k většímu zpřesnění výsledných hodnot smykové 

únosnosti prvku. 

 

5.1.1 Návrh smykové síly a smykové odolnosti 
 

 Při navrhování betonových prvků podle MC, je možno uvážit vztahy uvedené v této 

kapitole, které jsou určeny pro výpočet smykové únosnosti stojin nosníků, sendvičového 

modelu deskové konstrukce a nezahrnují účinky přírub. Na obrázcích 5-1 a 5-2 je možné vidět 

značení sil působících v jednotlivých oblastech desek a nosníků a v následujících vztazích  

i uvážený smysl těch to sil. U nosníků je nutné zajistit minimální vyztužení. 

 
 

Obr. 5 - 1: (a) Síly v jednotlivých vrstvách v sendvičovém modelu, (b) roznos příčných sil            

v neporušeném jádru a v jádru porušeném trhlinami [5]. 

 
 

Obr. 5 - 2: Síly působící ve stojině nosníku [5]. 

 Obecná rovnice pro stanovení smykové únosnosti stojiny nosníku nebo desky má  

              tvar: 

 VRd = VRd,c + VRd,s ≥ VEd (5.1)  

kde VRd je návrhová smyková únosnost, 
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 VRd,c je návrhová smyková pevnost betonu, 

 VRd,s je návrhová smyková pevnost oceli, 

 VEd je návrhová posouvající síla. 

 

 Dimenzování prvků podle Model Codu může být založeno na analýze pole napětí 

v prvku nebo na užití modelu vzpěra-táhlo. Tyto modely se využívají především pro návrh 

v oblastech nespojitosti (D-oblasti) u podpor nebo příčně působících sil. Případně může být 

použita metoda návrhu průřezu.  

 

5.1.2 Návrh průřezu 
 

 Pro tuto metodu návrhu musí být návrhová posouvající síla obecně stanovena  

pro rozhodující řezy v místech vzdálených o hodnotu d od líce podpory (viz obr. 5-3),  

od geometrických nespojitostí a působícího zatížení.  

 
 

Obr. 5 - 3: Zobrazení rozhodujícího řezu pro návrh průřezu [5]. 

 Hodnota d zde označuje efektivní ohybovou výšku, která je definována jako 

vzdálenost od nejvíce tlačených vláken v betonu k výslednici tahové síly, která působí v těžišti 

betonářské a předpínací výztuže. 

 Pro efektivní smykovou výšku průřezu z lze uvažovat hodnotu 0,9d. Můžou zde být 

vyžadovány další rozhodující řezy, například v případě měnících se šířek stojiny v délce 

rozpětí, pro nespojité nebo významné soustředné zatížení, nebo v řezech blízko bodů redukce 

plochy výztuže.  

 Tento rozměr může být také formulován z posouzení na ohyb, jako rameno sil 

působících v řezu, kde může být výška tlačeného pásu vypočtena vzhledem k místu působení 

maximálního ohybu a napětí, znázorněného na obr. 5-4.  

 
Obr. 5 - 4: Obdélníkové rozdělení napětí [5]. 
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 U nepředpjatých prvků musí být hodnota z ≥ 0,9d. V případě, kdy se v prvku vyskytuje 

betonářská i předpínací výztuž je možné efektivní výšku z vyjádřit jako: 

 𝑧 =
𝑧𝑠

2𝐴𝑠 + 𝑧𝑝
2𝐴𝑝

𝑧𝑠𝐴𝑠 + 𝑧𝑝𝐴𝑝
 (5.2)  

 

kde zs a zp označují vzdálenosti mezi osou tlačeného pásu a osami výztuže a předpínacích 

lan. 

 Řezy, které jsou umístěny k podporám blíže, než je vzdálenost d, mohou být navrženy 

na působení stejné posouvající síly jako v rozhodujícím řezu za předpokladu, že je prvek 

přímo podepřen. 

 Pokud nejsou používány přesnější techniky modelování, které by zohledňovaly 

zatížení přímo na podpěru pomocí působení vzpěry nebo klenby, platí následující pravidla: 

 - příspěvek bodových zatížení působících ve vzdálenosti d ≤ 𝑎𝑣 ≤ 2𝑑 od líce podpory  

   k návrhové posouvající síle 𝑉𝐸𝑑 může být snížen o hodnotu součinitele: 

 β =
av

2d
. (5.3)  

 - V případě bodového zatížení působícího ve vzdálenosti av ≤ d od líce podpory, musí 

být návrhová posouvající síla vypočítána s využitím hodnoty β = 0,5, jako kdyby zatížení 

působilo ve vzdálenosti av = d. 

 

 V místech, kde je na desku v blízkosti podpory aplikováno soustředné zatížení, je 

potřeba ověřit protlačení na kontrolním obvodu kolem zatížené plochy a také je potřeba 

ověřit smyk v rozhodujícím řezu rovnoběžném s linií podpory, jak je zobrazeno na obr. 5-5. 

  

 
 

Obr. 5 - 5: Umístění a délka rozhodujícího řezu, bw, pro určení smykové únosnosti desek          

s působícím bodovým zatížením umístěným blízko linie podpory; (b) prostá podpora, (c) 

vetknutí [5]. 

 Vliv redistribuce vnitřních sil u desek s bodovým zatížením může mít za následek vyšší 

smykovou únosnost ve srovnání s jednostranně upnutými deskami nebo s nosníky 

vystavenými rovnoměrnému spojitému zatížení. Tento účinek může být zohledněn pomocí 

předpokladu rovnoměrného rozložení posouvající síly podél rozhodující šířky bw, jak je 

znázorněno na obr. 5-5. 

 

 Rozhodující řez je umístěn ve vzdálenosti, která se rovná menší z hodnot d a av / 2 od 

líce podpory. Úhel roznosu zatížení je uvažován jako α =  45 ° pro případ vetknutí  

a α =  60 ° pro prosté uložení. 
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 Pro stanovení VEd může být posouvající síla z výpočtu VEd0 snížena příznivě 

působícími příspěvky, vyvozenými pomocí libovolných šikmých tažených pásů (VEtd), 

tlačených pásů (VEcd)   

a předpínací výztuže (VEpd) - viz obr. 5-6. Při určování VEpd je potřeba vzít v úvahu případné 

snížení předpětí s ohledem na kotvení předpínací výztuže.  

 Jakékoli nepříznivé příspěvky z působení šikmých pásů a předpínací síly musí být 

přidány k VEd0. 

 
 

Obr. 5 - 6: Zobrazení příspěvků sil působících v šikmých pásech, potřebných pro návrh 

posouvajících sil (MEdo,VEd0  a NEd0 - značí ohybový moment, smykové a normálové síly, které 

jsou získány z výpočtu) [5]. 

 Při návrhu smyku v nosnících a deskách by měly být v případě potřeby zohledněny 

také účinky osového napětí způsobeného dotvarováním, smršťováním a teplotními účinky  

u deformovaných prvků.  

 Návrh a analýza prvků ve smyku může vyžadovat zohlednění stavu přetvoření. V rámci 

návrhu průřezu se přetvoření (obr. 5-7) určí ve středu efektivní smykové výšky nebo vrstvy 

jádra, jako: 

 

 εx =
1

2EsAs
(

MEd

z
+ VEd + NEd (

1

2
±

Δe

z
)). (5.4)  

 

 
 

Obr. 5 - 7: Definice geometrie a působících sil [5]. 
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Při použití rovnice (5.4) platí následující podmínky: 

 - MEd i VEd jsou uvažovány kladnými hodnotami a NEd je uvažováno kladnou 

hodnotou pro tah a zápornou hodnotou v případě tlaku. 

 - Je možné pro výpočet použít hodnotu εx, která je větší než polovina hodnoty meze 

kluzu podélných prutů (εsy/2 ), ale následně je nutné provést podrobnější analýzu průřezu. 

Hodnota přetvoření εx nesmí být větší než 0,003. 

 - Pokud je hodnota εx záporná, musí být považovaná za nulovou. 

- Při výpočtu řezů umístěných k líci podpory blíže, než je hodnota d může být použita     

   hodnota εx, která byla stanovena v bodě vzdáleném o hodnotu d od líce podpory. 

 - Pro řezy, umístěné ve vzdálenosti z/2 od výrazného snížení plochy výztuže, musí být  

  vypočtená hodnota εx zvýšena o hodnotu součinitele 1,5. 

 - Plocha As je plochou hlavní podélné výztuže v taženém pásu; jakákoliv konstrukční  

                výztuže se zanedbává. 

 - Při výpočtu As (a Ap) musí být plocha prutů výztuže, které jsou kratší než jejich 

kotevní délka v uvažovaném úseku, snížena s ohledem na jejich nedostatečnému zakotvení. 

 - Je-li osové napětí dostatečně velké na to, aby došlo k porušení tlačené části průřezu 

vlivem ohybu, musí být vypočtená hodnota εx vynásobena koeficientem 2,0. 

 

 Pro prvky s předem předepnutými soudržnými kabely, lze εx stanovit dle vztahu: 

 

 

εx =

(
MEd

z + VEd + NEd

(zp − ep)
z )

2 (
zs

z EsAs +
zp

z EpAp)
. 

(5.5)  

 

5.2    Prvky bez smykové výztuže 
 

 Návrhová smyková únosnost stojiny nebo desky bez smykového vyztužení je dána 

vzorcem: 

 VRd,c = kv

√fck

γc
zbw, 

(5.6)  

kde  √𝑓𝑐𝑘 nesmí být uváženo vetší než 8 MPa. 

  

 V případě, že podpora zasahuje do nosníku nebo desky a snižuje jejich výšku, je 

z nahrazeno efektivní výškou d. 

 

 Podélná tažená výztuž v každé řešené části musí být schopná odolávat dodatečné 

silové složce, která vzniká vlivem smyku: 

 ΔFtd = VEd, (5.7)  

 Množství celkové potřebné výztuže nemá přesahovat množství výztuže potřebné pro 

přenesení maximálního ohybového momentu. 
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5.2.1 Aproximace úrovně I 
 

 Pro prvky bez významného osového zatížení, s fyk ≤ 600 MPa, fck ≤ 70 MPa  

a s maximální velikostí zrna kameniva větší, než 10 mm platí: 

 kv =
180

1000 + 1,25z
, (5.8)  

kde  z  je dosazováno v mm. 

 

 V případě, že dg ≈ 10 mm, pak kv = 1,25.  
 Rovnice úrovně I je odvozena z obecnější aproximace úrovně II za předpokladu,  

že v polovině výšky rozhodujícího průřezu může být uvažované přetvoření bráno hodnotou  

εx = 0,00125, což odpovídá polovině meze kluzu výztuže s fyk = 500 MPa (εx ≈
fyk

2Es
)). 

 

5.2.2 Aproximace úrovně II 
 

 Pro aproximace úrovně II je součinitel smykové odolnosti určen jako: 

 kv =
0,4

1 + 1500εx
∙

1300

1000 + kdgz
, (5.9)  

 

kde  z  je dosazováno v mm. 

 

 U betonů vyšších pevností a betonů z lehčeného kameniva může docházet k jevu,  

při kterém místo porušení prochází spíše skrz částice kameniva než kolem nich, čímž dochází 

ke snižování drsnosti trhlin. 

 Smyková odolnost prvků bez smykové výztuže je ovlivněna maximální velikosti částic 

kameniva dg. Pokud se použije beton s maximální velikostí kameniva jinou, než je 16 mm, 

hodnota kdg může být vypočtena jako: 

 kdg =
32

16 + dg
≥ 0,75. (5.10)  

  

Za předpokladu, že velikost maximálních částic kameniva dg, je větší než 16 mm, kdg 

v této rovnici, může být zjednodušeně uvažováno hodnotou 1,0. 

 Pro betony s pevností vyšší než 70 MPa a pro lehčený beton, by mělo být dg v této 

rovnici rovno nule, aby se zohlednila ztráta hmoždinkového účinku kameniva v trhlinách 

způsobených lomem částic kameniva. 

 

5.3 Prvky se smykovou výztuží 
 

 Tento odstavec se vztahuje k prvkům, které splňují požadavky pro minimální smykové 

vyztužení dané podmínkou: 

 ρw ≥ 0,08
√fck

fyk
, 

(5.11)  



49 

 

hodnoty fck a fyk jsou dosazovány v MPa. Poměr vyztužení stojiny betonového prvku daný 

touto rovnicí odpovídá minimální hodnotě, v případě, že podmínka minimálního vyztužení 

není splněna, prvek je řešen postupem uvedeným v čl. 5.2. 

 Návrhová smyková únosnost prvků vyztužených smykovou výztuží je vyjádřena dle 

rovnice 5.1 s omezením dle rovnice 5.12 v případě třmínků kolmých ke střednici prvku. 

 

 VRd,max = kc
fck

γc
bwz sin θ cos θ, (5.12)  

 

kde θ označuje sklon pole tlakového napětí, 

 𝑘𝑐 je součinitel redukce tlakové pevnosti a jeho hodnota je definována jako: 

 

 kc = kεηfc, (5.13)  

 

kde 𝑘𝜀 vyjadřuje stav napětí ve stojině nosníku nebo ve vrstvách jádra desek a jeho   

                           hodnota je definována níže (viz 5.28),  

 𝜂𝑓𝑐 je součinitel vyjadřující vliv křehkého lomu betonu s pevností větší než 30 MPa  

                           a určí se pomocí rovnice: 

 ηfc = (
30

fck
)

1

3
≤ 1,0, 

(5.14)  

 

 hodnota fck je dosazována v MPa. 

 Smysl jednotlivých veličin je zřejmý z obr. 5-8. 

 

 

 
 

 

Obr. 5 - 8: Geometrie prvku se šikmými třmínky [5]. 

 V případě užití třmínků, které jsou skloněny vzhledem k ose nosníku pod úhlem α, 

nabývají rovnice (5.13) a (5.18) tvaru: 

 VRd,max = kc

fck

γc
bwz

cot θ + cot α

1 + cot2 θ
 (5.15)  
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 VRd,s =
Asw

sw
zfywd(cot θ + cot α) sin α, (5.16)  

 

kde 𝛼 je úhel naklonění třmínků, viz obr. 5-8. 

 Návrhová smyková únosnost třmínků je: 

 VRd,s =
Asw

sw
zfywd cot θ, (5.17)  

kde fywd označuje návrhovou mez kluzu smykové výztuže. 

 

 

 Návrhová smyková únosnost betonu může být v souladu s odstavcem 5.2 vyjádřena 

jako: 

 

 VRd,c = kv

√fck

γc
bwz, 

(5.18)  

 

kde √fck nesmí být větší než 8 MPa. 

 

 Efektivní šířka stojiny bw je určena jako minimální šířka betonové stojiny v oblasti 

efektivní smykové výšky průřezu 𝑧. 

 Omezení √fck je prováděno z důvodu většího pozorovaného rozptylu výsledků  

ve smykové pevnosti prvků s vyšší pevností betonu, zejména pro prvky bez třmínků, jako jsou 

například desky. 

 V případě předepnuté výztuže s průměrem kabelu o hodnotě ϕd ≥ bw/8, musí být 

mezní únosnost tlakových vzpěr vypočtena na základě upravené hodnoty šířky stojiny: 

 bw,nom = bw − kDΣϕd, (5.19)  

kde  Σϕd je určeno pro nejméně příznivou konfiguraci předpínací výztuže s ohledem  

na oslabení šířky stojiny. 

 

 Hodnoty součinitele kd závisí na materiálu kabelu a na to, zda je injektovaný. 

Uvažované hodnoty pro návrh jsou pak: 

 - injektovaný ocelový kanálek   0,5, 

 - injektovaný plastový kanálek  0,8, 

 - volný kabelový kanálek  1,2. 

Tento součinitel může být v případě přítomnosti příčné výztuže v rovině stojiny snížen. 

 

 Podélná tahová výztuž v každém sledovaném úseku má být navržena tak, aby byla 

schopna bezpečně přenést (nad rámec namáhání od ohybového momentu) dodatečnou sílu 

vznikající vlivem smyku: 

 ΔFtd =
VEd

2
cot θ. (5.20)  

 

 Celková hodnota požadované podélné výztuže by neměla přesáhnout hodnotu 

výztuže potřebné v místě maximálního ohybového namáhání, navržené na maximální 

ohybový moment. 
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 V případě třmínků, které jsou nakloněny vzhledem k ose nosníku rovnice (5.21) 

nabývá tvaru: 

 ΔFtd =
VEd

2
(cot θ − cot α). (5.21)  

 

 V postupu výpočtu aproximace úrovně III, kde je uvažován příspěvek betonu  

VRd,c ≠ 0 , je návrhová smyková síla 𝑉𝐸𝑑 v rovnicích (5.21) a (5.22) nahrazena hodnotou VEd
∗  

,kde: 

 VEd
∗ = VEd + VRd,c. (5.22)  

 Omezení sklonu působení tlakového napětí (úhel θ) vzhledem k podélné ose prvku 

zobrazené na obr. 5-8 je: 

 θmin ≤ θ ≤ 45° (5.23)  

kde  θ  může být zvoleno libovolně v tomto rozmezí určeném pro návrh. Hodnota  

  minimálního θ musí být uvážen s ohledem na úroveň aproximace. 

 

5.3.1 Aproximace úroveň I 
 

 Aproximace úrovně I představuje model příhradové soustavy s variabilním úhlem 

sklonu. V metodě úrovně I je návrhová smyková odolnost dána vztahem: 

 VRd = VRd,s ≤ VRd,max (5.24)  

výsledná hodnota návrhové smykové únosnosti nesmí být menší, než je velikost únosnosti 

stejného prvku ale bez smykové výztuže (VRd,c). 
 

Minimální sklon pole tlakového napětí je: 

θmin = 25°  pro prvky s významným osovým tlakem nebo předpětím, 

θmin = 30°  pro železobetonové prvky, 

θmin = 40° pro prvky s významným osovým tahem. 

 

 Šířka nosníku nebo desky musí být ověřena (posouzení VRd,max dle 5.13) pro zvolený 

sklon tlakového napětí θ, kdy kε = 0,55.  

 Rovnice (5.25) a hodnota kε = 0,55 se uplatní v případě průřezu s podélným 

přetvořením 𝜀𝑥 < 0,001.  

 

5.3.2 Aproximace úrovně II 
 

 Aproximace úrovně II je založena na metodě zobecněného pole napětí. V této metodě 

je návrhová smyková únosnost vyjádřena jako: 

 VRd = VRd,s ≤ VRd,max, (5.25)  

s podmínkou, že hodnota návrhové smykové únosnosti nesmí být menší než únosnost 

stejného prvku bez smykové výztuže (VRd,c). 
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 Sklon tlakového napětí θ pro návrh může být libovolně zvolen nebo analyticky určen 

v intervalu dle rovnice 5.24. 

 Postup pomocí pole napětí, který je potvrzen pomocí experimentálního pozorování, 

umožňuje zvolit naklonění vzpěry bez omezení. 

 Minimální sklon tlakového pole je určen jako: 

 

 θmin = 20° + 10000εx, (5.26)  

kde 𝜀𝑥 vyjadřuje podélné přetvoření ve středu efektivní výšky smyku (viz obr. 5-7.  

  a  vztah (5.4). 

 

 Návrhová smyková únosnost betonu se zanedbává, tzn. 𝑘𝑣 = 0. Šířka nosníku nebo 

desky by měla být ověřena VRd,max pro příslušný sklon tlakových napětí, kde 𝑘𝜀 má být 

stanoveno jako: 

 kε =
1

1,2 + 55ε1
≤ 0,65 (5.27)  

kde 

 ε1 = εx + (εx + 0,002) cot2 θ. (5.28)  

  

Podélné přetvoření εx ve středu efektivní výšky smyku je vypočítáno na základě rovnic 

(5.4) a (5.5). 

 Variabilní hodnota kε zohledňuje vliv aktuálního stavu napětí na prvku. Tento vliv je 

důležitý  

u předepjatých prvků nebo u prvků s převládajícím tlakovým namáháním. Méně významný je 

pro vyztužené prvky s vyššími hodnotami θ a εx. 

 

5.3.3  Aproximace úrovně III 
 

 Aproximace úrovně III představuje obecnou formu jednotlivých smykových rovnic a je 

založena na zjednodušené modifikované teorii tlakového pole. 

 V přístupu úrovně III je návrhová smyková odolnost dána pomocí vzorce: 

 

 VRd = VRd,s + VRd,c, (5.29)  

s omezením: 

 VRd < VRd,max(θmin), (5.30)  

kde  VRd,max(θmin)  je vypočteno z rovnice (4.13) pro θ = θmin. 

 

 V rozmezí VRd ≥ VRd,max(θmin) je odolnost stanovena jako u aproximace úrovně II  

tzn. zanedbává se příspěvek betonu VRd,c. 
 Sklon θmin se uvažuje hodnotou vyjádřenou pomocí rovnice (5.27). 

 

 Pro stanovení návrhové smykové odolnosti betonu VRd,c by měl být použit následující 

výraz: 
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 kv =
0,4

1 + 1500εx
(1 −

VEd

VRd,max(θmin)
) ≥ 0 (5.31)  

 

 Přetvoření εx ve středu efektivní smykové výšky je vypočteno podle rovnic (5.4) a (5.5). 

Porovnání relativní přesnosti výpočtu dle úrovní I až III je ukázáno na obr. 5-9. 

 
 

Obr. 5 - 9: Porovnání výsledků úrovní I, II a III pro prvky s fck=50 MPa [5]. 

5.3.4 Aproximace úrovně IV 
 

 Únosnost prvků namáhaných smykem, nebo smykem kombinovaným s kroucením, 

může být stanovena na základě splnění příslušných podmínek rovnováhy a kompatibility 

deformací a na základě užití vhodných deformačních modelů pro ocel a pro beton diagonálně 

porušený smykovými trhlinami. 

 Užití nástrojů založených na pokročilých metodách analýzy často pro obdržení 

spolehlivých výsledků vyžaduje rozsáhlé zkušenosti. 

 

5.4    Desky s dutým jádrem 
 

 U desek s dutým jádrem bez smykové výztuže předpjatém v jednom směru může dojít 

k porušení smykem ve chvíli, kdy hlavní tahové napětí na desce přesáhne pevnost betonu 

v tahu. 

U desek s dutým jádrem a u prvků s podobnou konstrukcí může být návrhová smyková 

únosnost vypočtena na základě čl. 5.2; vyšší z výsledků může být uvažován jako výsledná 

únosnost. 

 

5.4.1 Aproximace úrovně I 
 

 Návrhová smyková únosnost může být v tomto případě určena podle rovnice: 

 VRd,ct = 0,8
Icbw

Sc
√fctd

2 + 𝛼lσcpfctd, (5.32)  

 

kde 𝐼𝑐 je moment setrvačnosti průřezu, 
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 𝑆𝑐 je statický moment průřezu nad a kolem těžištní osy, 

 𝑏𝑤 je šířka průřezu v ose, 

 𝜎𝑐𝑝 je tlakové napětí v betonu v ose v důsledku předpětí v oblasti, kde plně působí  

  předpínací síla, 

 αl = lx/lbpt,95%, (5.33)  

kde  𝑙𝑥 je délka znázorněna na obr. 5-10, která značí polohu posuzovaného řezu, 

 lbpt,95% =
0,15ϕsσpi

fctd
 je délka předpínací výztuže.  

 

 
 

Obr. 5 - 10: Znázornění délky lx [5]. 

 

5.4.2 Aproximace úrovně II 
 

 V aproximaci úrovně II je návrhová smyková únosnost určena jako: 

 VRd,ct =
lcbw(y)

Sc(y)
[√fctd

2 + α1σcp(y)fctd − τcp(y)] (5.34)  

 

kde 𝐼𝑐 je moment setrvačnosti průřezu, 

 𝑆𝑐(𝑦)  je statický moment průřezu nad výškou y a kolem těžištní osy, 

 𝑏𝑤(𝑦) je šířka průřezu ve výšce y, 

 𝑦 je výška kritického bodu v ose porušení, 

 𝜎𝑐𝑝(𝑦) je tlakové napětí betonu ve výšce y a ve vzdálenosti lx, 

 𝜏𝑐𝑝(𝑦) je smykové napětí v betonu, které vzniká v důsledku přenosu přetvoření  

  ve výšce y a vzdálenosti lx.  

 

 Tlakové napětí v betonu ve výšce 𝑦 a ve vzdálenosti 𝑙𝑥 je vyjádřeno jako: 

 σcp(y) = [
1

Ac
+

yc−y

I
] Fp(lx), (5.35)  

 

a smykové napětí v betonu v důsledku přenosu předpětí určíme z rovnice: 

 τcp(y) =
1

bw(y)
[
Ac(y)

Ac
−

Sc(y) ∙ (yc − ypt)

I
]

dFp(lx)

dx
 

(5.36)  

 

kde  𝑦𝑐 je výška těžištní osy betonu, 

 𝐴𝑐 je plocha betonového průřezu, 
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 𝐴𝑐(𝑦) je plocha betonového průřezu na výškou y, 

 𝑦𝑝𝑡 je výška těžištní osy předpjaté výztuže, 

 𝐹𝑝(𝑙𝑥) je předpínací síla působící ve vzdálenosti 𝑙𝑥. 

 

 Pomocí změn hodnoty y ve výpočtu můžeme nalézt minimální hodnotu 𝑉𝑅𝑑,𝑐𝑡, která 

se vypočítá podle rovnice (5.35). 

 

5.5    Smyk mezi stěnou a přilehlými deskami průřezu tvaru T 
 

 Zavedení tahových nebo tlakových sil do přírub způsobuje vznik smykových sil na 

přechodu mezi deskou a přírubami, které vyvolávají odpovídající příčné tahové a tlakové síly 

v přírubách. Roznos tlakových sil v přírubách se musí ověřit za pomoci polí napětí. 

Doporučené hodnoty úhlu roznosu jsou: 

 

25° ≤ θf ≤ 45°  pro tlakové příruby, 

35° ≤ θf ≤ 50°  pro příruby v tahu. 

 

 Pokud není provedena detailnější analýza, má být výztuž potřebná k přenesení sil  

do přírub přidána k výztuži vyžadované pro přenesení ohybového namáhání v desce kolmo 

na trám. Vyztužení podélné příruby musí být zakotveno v souladu s předpokládanými 

požadavky pro pole napětí a musí splňovat podmínky pro minimální vyztužení. 

 

 
 

Obr. 5 - 11: Model vzpěry a táhla pro zavedení působící síly do příruby [5]. 
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6.     Parametrická studie 
 

 

 V poslední části bakalářské práce byla pro zhodnocení jednotlivých návrhových 

přístupů provedena parametrická studie, jejímž cílem je ověřit vliv vstupních parametrů, 

ovlivňujících výpočet, na predikované hodnoty smykové únosnosti prvků bez smykové výztuže 

nebo se smykovou výztuží. 

 Zvolenými parametry jsou různé vstupní hodnoty výpočtu, které jsou ovlivnitelné 

projektantem v závislosti na reálných situacích při návrhu konstrukce na působení 

posouvajících sil. V tomto případě jsou zkoumanými proměnnými parametry: třída betonu, 

sklon tlačené diagonály, sklon třmínkové výztuže a míra vyztužení prvku. 

 Parametrická studie byla provedena pro zjednodušenou formu vazníku řešeného 

v praktické části bakalářské práce, a to z toho důvodu, aby bylo možné porovnat hodnoty 

získané ve všech stupních aproximace dle Model Code 2010 [5] s ostatními návrhovými 

přístupy (vysvětlení viz. příloha P3, článek 4.5.2.4).  

 Uvažovanou změnou je způsob statického uložení vazníku na sloup, který v tomto 

případě není uložen na sloup excentricky. Geometrie vazníku zůstává stejná. Mění se tedy 

pouze výsledné kombinační hodnoty vnitřních sil, které jsou v místě maximální posouvající 

síly (podpory) uvažovány takto:  

 

Ved = 206,64 kN,  

Med = 0,00 kNm. 

 

Geometrie vazníku: 

 

 

 
 

 

Řez v řešeném místě nad podporou: 
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Statické schéma: 
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6.1    Závislost únosnosti prvku bez smykové výztuže na třídě 

         betonu 
 

 Graf znázorňuje průběh závislosti únosnosti prvku bez smykové výztuže na třídě 

betonu, kdy byla postupně zvyšována pevnost betonu v tlaku i tahu podle tříd uvedených 

v jednotlivých normách [1], [3] a [5]. Do grafu byly použity pouze třídy betonu, které mají 

odpovídající si hodnoty ve všech návrhových přístupech [16].  

 V případě užití všech zvolených tříd betonu jsou hodnoty únosnosti prvku vypočítané 

dle první aproximace MC [5] nejméně příznivé (nejnižší). Naopak nejpříznivějších hodnot 

únosnosti prvku je dosaženo při řešení pomocí EC [3] a to až do třídy C20/25. Od tohoto bodu 

se jako nejpříznivější jeví řešení dle druhé aproximace MC. Hodnoty únosnosti získané 

pomocí obou metod dle ČSN jsou totožné. 

 

Vstupní parametry: 

Ocel: B500B (10 505 R) 

Podélná výztuž:  4 x ∅ 20; Asl = 12,57 ∙ 10−4 m2 
Smyková výztuž:  ∅ 8/200; Ast = 1,01 ∙ 10−4 m2 

Sklon smykové výztuže: α = 90° 

Sklon tlačené diagonály: θ = 35° 
VEd > VRd,c 

 

 

 
 

Graf 7 - 1: Závislost únosnosti prvku bez smykové výztuže na třídě betonu. 
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6.2    Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na třídě 

         betonu 
 

 V tomto případě graf znázorňuje průběh závislosti únosnosti prvku se smykovou 

výztuží na třídě betonu, kdy byla opět postupně zvyšována pevnost betonu v tlaku i tahu 

podle tříd uvedených v jednotlivých normách [1], [3] a [5]. Do grafu byly použity pouze třídy 

betonu, které mají odpovídající si hodnoty ve všech návrhových přístupech [16]. 

 Opět zde můžeme pozorovat, že nejvyšší únosnosti bylo dosaženo pro všechny 

zvolené třídy pevnosti, mimo C12/15, při výpočtu pomocí nejpřesnějšího (třetího) stupně 

aproximace dle MC. V případě betonu pevnostní třídy C12/15 je nejvyšší hodnota pevnosti 

získána pomocí postupu dle EC a nejnižších dvou stupňů aproximace dle MC a zároveň je 

pomocí těchto přístupů dosaženo nejnižších hodnot únosnosti při užití třídy C35/45 a vyšších. 

Tyto tři přístupy nabývají v tomto grafu totožných hodnot a jsou zároveň konstantní ve všech 

bodech grafu, jelikož nezávisí na třídě betonu.  

 Nejnižších hodnot je pro třídy betonu C20/25 a nižší dosaženo pomocí přesnější 

metody posouzení dle ČSN. 

 

Vstupní parametry: 

Ocel: B500B (10 505 R) 

Podélná výztuž:  4 x ∅ 20; Asl = 12,57 ∙ 10−4 m2 
Smyková výztuž:  ∅ 8/200; Ast = 1,01 ∙ 10−4 m2 

Sklon smykové výztuže: α = 90° 

Sklon tlačené diagonály: θ = 35° 
VEd > VRd,c 

 

 
 

Graf 7 - 2: Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na třídě betonu. 
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6.3    Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na sklonu  

         tlačené diagonály 
 

 Na tomto grafu je znázorněna závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží  

na zvoleném sklonu tlačené diagonály. Tento případ je zpracován pouze pro návrhové 

přístupy EC a MC, jelikož ve výpočtu dle ČSN tento parametr nevystupuje a interval sklonů 

tlačené diagonály je zvolen tak, aby splňoval omezující podmínky III. aproximace MC, 

odpovídá převážně ohýbaným železobetonovým prvkům bez významné tlakové normálové 

síly. 

 Únosnost tažené diagonály prvku je obou případech (EC a MC) stejná a se zvětšujícím 

se úhlem tlačené diagonály postupně klesá.  

 Únosnost tlačené diagonály se oproti tomu liší ve všech případech, kdy nejnižší 

hodnoty jsou určeny na základě II. aproximace dle MC a nejvyšších hodnot je i v tomto 

případě dosaženo při výpočtu pomocí III. aproximace MC. Se zvětšujícím se úhlem únosnost 

stoupá. 

 

Vstupní parametry: 

Beton: C25/30 (B30) 

Ocel: B500B (10 505 R) 

Podélná výztuž:  4 x ∅ 20; Asl = 12,57 ∙ 10−4 m2 
Smyková výztuž:  ∅ 8/200; Ast = 1,01 ∙ 10−4 m2 

Sklon smykové výztuže: α = 90° 
VEd > VRd,c 

 
Graf 7 - 3: Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na zvoleném sklonu tlačené 

diagonály. 
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6.4    Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na sklonu  

          třmínků 
 

 Graf znázorňuje průběh závislosti únosnosti prvku se smykovou výztuží na sklonu 

třmínků. I v tomto případě je graf zpracován pouze pro návrhové přístupy EC a MC, přestože 

tento parametr vystupuje i ve výpočtu podle přesnější metody ČSN, kde ovšem způsobuje jen 

minimální změny ve výsledné únosnosti a z toho důvodu zde není znázorněna. 

 Opět je zde možnost vidět že únosnost tažené diagonály je pro oba návrhové přístupy 

totožná a se zvětšujícím se úhlem mírně klesá. Oproti tomu únosnost tlačené diagonály je 

v tomto případě ve všech bodech grafu nejvyšší při výpočtu podle II. aproximace MC a nejnižší 

je při výpočtu podle nejvyššího (III.) stupně aproximace dle MC. Se zvětšujícím se úhlem 

únosnost klesá. 

 

Vstupní parametry: 

Beton: C25/30 (B30) 

Ocel: B500B (10 505 R) 

Podélná výztuž:  4 x ∅ 20; Asl = 12,57 ∙ 10−4 m2 
Smyková výztuž:  ∅ 8/200; Ast = 1,01 ∙ 10−4 m2 
Sklon tlačené diagonály: θ = 35° 
VEd > VRd,c 

 

 
 

Graf 7 - 4: Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na zvoleném sklonu třmínků. 
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6.5    Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na míře  

         vyztužení 
 

 V posledním případě byla sledována závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží  

na míře vyztužení neboli poměru plochy smykové výztuže se vzdáleností jednotlivých prvků 

smykové výztuže od sebe. Tato závislost je opět zpracována pro všechny tři uvažované 

návrhové přístupy. 

 Z grafu je jasně zřetelné, že nejvyšších hodnot smykové únosnosti je dosaženo  

při řešení pomocí přesnější metody dle ČSN. A nejnižších hodnot je dosaženo při řešení 

pomocí zjednodušené metody ČSN. Únosnosti určené na základě postupu pro EC a MC jsou 

totožné. 

 

Vstupní parametry: 

Beton: C25/30 (B30) 

Ocel: B500B (10 505 R) 

Podélná výztuž:  4 x ∅ 20; Asl = 12,57 ∙ 10−4 m2 

Sklon smykové výztuže: α = 90° 

Sklon tlačené diagonály: θ = 35° 
VEd > VRd,c 

 

 

 

Graf 7 - 5: Závislost únosnosti prvku se smykovou výztuží na míře vyztužení. 
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7.     Závěr 
 

Teoretická část bakalářské práce měla za úkol blíže specifikovat jednotlivé návrhové přístupy 

a identifikovat jednotlivé parametry výpočtů. Na základě této části byl následně proveden 

v praktické části výpočet zaměřený na smykovou únosnost prvků. 

 Porovnání jednotlivých návrhů přineslo zajímavé různorodé výsledky, přestože na 

počátku byly vloženy do posouzení a výpočtu stejné vstupní parametry. První rozdíl vznikl již 

u maximálních kombinačních hodnot vnitřních sil vypočtených na základě postupů dle 

příslušných norem, které následně způsobily rozdíly v potřebných mírách vyztužení dle 

jednotlivých přístupů.  

 Velmi zajímavé bylo například porovnání potřebné míry smykové výztuže, respektive 

vzdálenosti jednotlivých třmínků v místě maximální posouvající síly. Kdy byly při řešení dle 

všech návrhových přístupů navrženy stejné třmínky. Ovšem při řešení dle ČSN 73 1201 (86) 

[1] bylo dosaženo potřebné smykové únosnosti již při vzdálenosti mezi třmínky rovné 0,4 m. 

Zatímco při řešení dle ČSN EN 1992-1-1 [3] bylo potřeba třmínky uložit ve vzdálenosti 0,2 m 

od sebe, aby bylo dosaženo potřebné smykové únosnosti. Nejzajímavější bylo ovšem 

porovnání s jednotlivými stupni aproximace dle Model Code 2010 [5]. A to především protože 

v případě druhé úrovně aproximace by bylo potřeba navrhnout třmínky ve vzdálenosti 0,2 m 

od sebe, pro získání potřebné únosnosti, zatímco při řešení pomocí třetího (nejpřesnějšího) 

stupně aproximace se vzdálenost mezi třmínky zvedla na hodnotu 0,4 m, pro dosažení 

potřebné únosnosti. Toto bylo způsobeno především započítáním smykové únosnosti 

betonového prvku, která se v druhém stupni aproximace neuvažuje. 
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