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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
𝐴 průřezová plocha

𝐴ch průřezová plocha pásu členěného prutu

𝐴s plocha šroubu účinná v tahu

𝐴w průřezová plocha stojiny

𝐵P,Rd návrhová smyková únosnost při protlačení hlavy nebo matice šroubu

𝐶dir součinitel směru

𝐶e součinitel expozice

𝐶0(𝑧) součinitel orografie

𝐶r(𝑧) součinitel drsnosti

𝐶t tepelný součinitel

𝐹b,Rd návrhová únosnost šroubu v otlačení

𝐹Ed návrhová působící síla

𝐹t,Rd návrhová únosnost šroubu v tahu

𝐸 Modul pružnosti v tahu, tlaku

𝐺 Modul pružnosti ve smyku

𝐼t moment setrvačnosti v kroucení

𝐼w výsečový moment setrvačnosti

𝐼y moment setrvačnosti průřezu k ose y

𝐼z moment setrvačnosti průřezu k ose z

𝐿 délka svaru

𝐿cr,T vzpěrná délka při vybočení zkroucením

𝐿cr,z kritická vzpěrná délka kolmo k ose z

𝐿min minimální délka svaru

𝑀c,Rd návrhová únosnost v ohybu



𝑀Ed návrhový ohybový moment

𝑀el,Rd návrhová elastická momentová únosnost

𝑀Rk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu v ohybu

𝑁b,Rd vzpěrná únosnost

𝑁cr kritická síla

𝑁cr,y pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose y

𝑁cr,z pružná kritická síla při rovinném vzpěru k ose z

𝑁Ed návrhová hodnota osové síly

𝑁pl,Rd návrhová únosnost neoslabeného průřezu

𝑁R počet cyklů do porušení

𝑁Rk charakteristická únosnost rozhodujícího průřezu při působení osové síly

𝑁t,Rd návrhová únosnost v tahu

𝑁u,Rd návrhová únosnost oslabeného průřezu

𝑅 výslednice sil

𝑉E,d návrhová smyková síla

𝑉pl,Rd plastická smyková únosnost

𝑊el,y elastický modul průřezu k ose y

𝑊el,z elastický modul průřezu k ose z

𝑊pl,y plastický modul průřezu k ose y

𝑊pl,z plastický modul průřezu k ose z

𝑎 účinná výška svaru

𝑏 šířka průřezu

𝑑 hloubka konstrukce(délka povrchu rovnoběžného se směrem větru)

𝑑 výška rovné části stojiny

𝑑 jmenovitý průměr šroubu



𝑑0 průměr otvoru pro šroub

𝑒 excentricita normálové síly

𝑒 vzdálenost šroubů od okraje

𝑓cd výpočtová hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku

𝑓ck charakteristická hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku

𝑓y mez kluzu

𝑓u mez pevnosti

𝑓ub mez pevnosti materiálu šroubu

ℎ výška průřezu

ℎ výška konstrukce

𝑖0 polární poloměr setrvačnosti

𝑖y poloměr setrvačnosti k ose y

𝑖z poloměr setrvačnosti k ose z

𝑘r součinitel terénu

𝑘w součinitel vzpěrné délky

𝑘yy součinitel interakce

𝑘yz součinitel interakce

𝑘z součinitel vzpěrné délky

𝑘zy součinitel interakce

𝑘zz součinitel interakce

𝑘T součinitel napětí

𝑙eff efektivní délka

𝑛 počet střihových rovin

𝑞p(𝑍) maximální hodnota dynamického tlaku větru

𝑞p(𝑍) maximální hodnota dynamického tlaku větru



𝑠 charakteristická hodnota zatížení sněhem(rovnoměrné spojité zatížení)

𝑠k základní tíha sněhu

𝑡 tloušťka

𝑢 průhyb

𝑢max maximální hodnota průhybu

𝑣b,0 výchozí hodnota základní rychlosti větru

𝑣m střední rychlost větru

𝑤 tlak větru(rovnoměrné spojité zatížení)

𝑧0 parametr drsnosti terénu

𝑧0,II parametr drsnosti terénu

𝑧 výška nad zemí

𝑧min minimální výška

𝜑 hodnota pro výpočet součinitele vzpěrnosti

𝜑LT hodnota pro výpočet součinitele klopení

𝛼 součinitel

𝛼1 součinitel imperfekce

𝛼LT součinitel imperfekce pro klopení

𝛽 součinitel vzpěrné délky

𝛽W korelační součinitel pro svary závislý na druhu oceli

𝛾M1 dílčí součinitel spolehlivosti materiálu

𝛾M2 dílčí součinitel spolehlivosti pro spoje

𝜖 součinitel závisející na 𝑓y

𝜅Wt bezrozměrný parametr kroucení

𝜆 štíhlost

𝜆y štíhlost k ose y



𝜆z štíhlost k ose z

𝜆T poměrná štíhlost při klopení

𝜆 poměrná štíhlost při vybočení zkroucením

𝜆W poměrná štíhlost stěny

𝜆y poměrná štíhlost k ose y

𝜆z poměrná štíhlost k ose z

𝜇cr bezrozměrný kritický moment

𝜇i tvarový součinitel zatížení sněhem

𝜋 Ludolfovo číslo

𝜌 měrná hmotnost vzduchu

𝜏 smykové napětí

𝜒LT součinitel klopení

𝜒T součinitel vzpěrnosti při prostorovém vzpěru

𝜒y součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose y

𝜒z součinitel vzpěrnosti při rovinném vzpěru k ose z
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