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ABSTRAKT  

Práce je zaměřena na optimalizaci tvaru průřezu železobetonového vazníku. Byl 

vytvořený optimalizační algoritmus v programu Microsoft Office Excel, který 

optimalizuje tvar a vyztužení železobetonového vazníku, tak aby vazník byl 

co nejlevnější a zároveň vyhověl na mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti 

– průhyb. Algoritmus využívá nástroj Řešitel, který je doplňkem programu Microsoft 

Office Excel. Byly vytvořeny dvě varianty vazníku. Jedna má tvar příčného řezu 

vazníku navrženým podle empirických vztahů a druhá obsahuje optimalizovaný tvar 

příčného řezu pomocí vytvořeného algoritmu. Vnitřní síly vazníku byly zjištěny pomocí 

programu Scia Engineer. Obě varianty byly staticky posouzeny. Při srovnání variant 

se prokázalo, že při optimalizaci tvaru příčného řezu je možné ušetřit značnou část 

nákladů na materiál.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

Optimalizace železobetonového vazníku, optimalizace průřezu, Microsoft Office Excel, 

Scia Engineer, Řešitel, Gradientní metoda, účelová funkce, proměnné modelu, 

omezující podmínky, optimální návrh, cena, optimalizační algoritmus, vícelodní hala, 

zatížení, kombinace zatížení, vnitřní síly, ohyb, smyk, průhyb, vyztužení, mezní stav 

únosnosti, mezní stav použitelnosti, ideální průřez.  

ABSTRACT  

The thesis is focused on optimization of cross-section shape of reinforced concrete 

truss. An optimization algorithm was created in Microsoft Office Excel which optimizes 

the shape and reinforcement of the reinforced concrete truss. The truss is as cheap 

as possible while complying with the ultimate limit state and serviceability limit state 

- deflection. The algorithm uses the Solver tool which is a supplement program 

Microsoft Office Excel. Two truss variants were created. One has a cross-sectional 

shape of a truss designed according to empirical relationships and the second comprises 

an optimized cross-sectional shape using the algorithm formed. The internal truss forces 

were detected using Scia Engineer. Both options were statically assessed. When 

comparing the variants, that a considerable part of the material cost can be saved when 

optimizing the cross-sectional shape.  

KEYWORDS  

Reinforced Concrete Truss Optimization, cross-section optimization, Microsoft Office 

Excel, Scia Engineer, Solver tool, Gradient Method, purpose function, model variables, 

restrictive conditions, optimal design, price, optimization algorithm, multi-storey hall 

load, load combination, internal forces, bend, skid, deflection, reinforcement, ultimate 

limit state, serviceability limit state, ideal cross-section.  
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1 Úvod 

1.1  Předmět řešení 

V rámci bakalářské práce bude představen algoritmus v programu Microsoft Office 

Excel 2019 (dále jen Excel) pro optimalizaci tvaru (příčného řezu) střešního vazníku, 

který je součástí jednopodlažní haly. Budou navrženy dvě varianty vybraného typu 

vazníku. Jedna varianta bude mít zoptimalizováno vyztužení a tvar příčného řezu vazníku 

(uprostřed rozpětí a u podpory) vyvinutým algoritmem. Optimalizace bude spočívat 

v nalezení nejnižší ceny vazníku. U druhého vazníku bude navržen tvar příčného řezu 

podle empirických vztahů. Na obou vaznících bude proveden výpočet vnitřních sil ve 

výpočetním programu SCIA Engineer 18.1 (dále jen SCIA), který bude ručně ověřen. 

Následně budou oba vazníky staticky posouzeny na MSÚ (mezní stav únosnosti) a 

MSP (mezní stav použitelnosti) – průhyb. V závěru budou obě varianty vazníku 

porovnány. Montážní stavy nejsou řešeny. 

 

1.2  Optimalizační algoritmus 

Veškeré navrhované konstrukce ve stavebnictví musí být navržené tak, aby během 

své životnosti dokázaly odolávat veškerým vlivům, které na ně působí. Zejména 

geometrie (rozpětí, způsob podepření) a zatížení konstrukcí ovlivňuje návrh dimenzí 

konstrukce. 

Běžně se předběžný návrh rozměrů nosných prvků konstrukce navrhuje podle 

empirických vztahů a konečný návrh i vyztužení vyplyne ze statického posouzení. Na 

celý postup návrhu výztuže a posouzení spolehlivosti dnes už existuje mnoho 

softwarových produktů. Avšak takovýto návrh není zpravidla ekonomický, ať z hlediska 

ceny nebo jiného kritéria. Dále ani náhodná změna dimenze průřezu nezaručuje lepší 

výsledky návrhu. 

Nejvhodnější návrh tedy přinese pouze optimalizační algoritmus, který nalezne ze 

všech možných řešení, které splňují požadavky zadavatele, právě takové řešení, které je 

z hlediska ceny nebo jiného požadavku nejlepší. Rozhodl jsem se ve své bakalářské práci 

zaměřit na problém z finančního hlediska a navrhnout algoritmus, který hledá 

nejoptimálnější tvar a vyztužení z pohledu ceny. Přitom algoritmus bude hledat řešení, 

které splní všechny požadavky pro mezní stav únosnosti a průhyb.[1] 

Optimalizační algoritmus jsem vytvořil v programu Microsoft Office Excel 2019 a 

tudíž veškeré postupy jsou vysvětlovány na tuto verzi programu.  

 

1.3  Popis objektu a vazníků 

Hala, která je využívána jako obchodní centrum, nacházející se ve městě Svitavy, se 

stala hlavním objektem této bakalářské práce. Jedná se o železobetonovou skeletovou 

konstrukci, která se skládá ze sedmi lodí o jednom podlaží. Nosná konstrukce je řešena 

příčným rámem, který se skládá z patek, sloupů a vazníku. Spoje mezi vazníkem a 

sloupem jsou navrženy kloubově. 

Rozpětí jednotlivých polí se liší, avšak návrh vazníku je proveden pro rozpětí 

15 metrů. Tvar průřezu vazníků je ve tvaru písmene T. Vazníky jsou opatřeny náběhy 

délky 4,7 m z obou stran vazníku. 

Svislé zatížení je přenášeno ze střešního pláště na vazník, dále přechází na sloupy, 

pokračuje do patek. Nakonec se roznáší v základové spáře. 



 

 

Vodorovné zatížení od větru a příčných vazeb je přenášeno tuhostí příčného rámu. 

Střešní plášť je uvažován jako netuhý. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Příklad tvaru vazníku s náběhy 

2 Optimalizace průřezu 

„Matematická úloha optimalizace je snahou o nalezení takových hodnot 

proměnných, pro které daná cílová či účelová funkce nabývá minimální nebo maximální 

hodnoty. Mnoho teoretických úloh i úloh z reálného světa vede na řešení úlohy 

optimalizace.“ [1] 

 

2.1 Vymezení požadavků 

Cílem bylo navrhnout algoritmus pro optimalizaci tvaru průřezu vazníku, jehož 

výsledkem bude optimalizovaný návrh rozměrů tzn. výšky a šířky vazníku a jeho 

vyztužení. 

Hodnotícím kritériem vytvořeného algoritmu je cena vazníku. Výsledný návrh bude 

co nejlevnější a bude splňovat všechny tyto omezující podmínky: 

- MSÚ průřezu namáhaného ohybovým momentem, 

- MSÚ průřezu namáhaného posouvající silou, 

- MSP průhyb vazníku, 

- další omezující podmínky uživatele jako jsou např. horní a dolní mez hledaných 

proměnných. 

MSÚ vychází z normy ČSN EN 1992-1-1[3]. 

MSP posuzuje dlouhodobý průhyb pro dané kombinace zatížení. Tyto kombinace 

jsou závislé na pravidlech pro kombinování zatížení, na předepsaných hodnotách 

součinitelů spolehlivosti a na nejúčinnější poloze zatížení pro získání hledaného extrému. 

Proto i optimalizační algoritmus zahrnuje všechny zatěžovací stavy, které následně 

kombinuje, a nakonec vazník posoudí na nejhorší kombinaci z nich. 

Omezení šířky trhlin a mezní přetvoření není cílem této práce, a proto takovéto 

omezující podmínky v algoritmu nefigurují. Lze je dodatečně řešit a následně posoudit. 

 

2.2  Obecná formulace úlohy optimalizace 

„Optimalizační úloha je definována následovně: hledá se takové řešení zapsané 

pomocí vektoru optimalizovaných návrhových proměnných x = {x1; x2; …; xn}
T, které 

minimalizuje nebo maximalizuje účelové funkce (tj. sledovaná kritéria) 

min nebo max 

fi(x),  pro i = 1, 2, …, k 

při splnění omezujících podmínek ve tvaru nerovností 

gj(x) ≤ 0, pro j = 1, 2, …, m 

anebo rovností 

hj(x) = 0, pro j = 1, 2, …, l 



 

 

kde fi(x) je i-tá účelová funkce, gj(x) je j-tá omezující podmínka ve formě 

nerovnosti, hj(x) je j-tá omezující podmínka ve formě rovnice. 

Omezující podmínky ohraničující prostor všech řešení pouze na tzv. ta řešení, 

která splňují předepsané požadavky“ [4] 

 

2.3 Účelová funkce 

Účelová funkce vyjadřuje kritérium, podle kterého je výsledný návrh posuzován. 

Pokud je ve vztahu pouze jedna účelová funkce, potom představuje jedno kritérium a 

takovou úlohu nazýváme jednokriteriální optimalizační problém. Pokud zhodnocení 

problému vyžaduje více kritérií (tzn. více účelových funkcí), pak takovou úlohu nazýváme 

multikriteriální úlohu optimalizace. Výsledkem často bývá nekonečná množina řešení. 

Není tedy možné najít všechna řešení, proto se zavádí vhodná aproximace. 

Účelová funkce optimalizačního souboru 

 

 𝐶𝑡𝑜𝑡 = 𝐶𝑐 + 𝐶𝑠, 
 

(1)   

 

𝐶𝑡𝑜𝑡 – celková cena vazníku, 

𝐶𝑐 – cena za beton vazníku, 

𝐶𝑠 – cena za výztuž vazníku. 

 

 𝐶𝑐 = 𝑉𝑐 + 𝑐𝑐, 
 

(2)   

 

𝑉𝑐 – objem betonu vazníku, 

𝑐𝑐 – cena betonu na m3. 

 

 𝐶𝑠 = 𝐶𝑠𝑙 + 𝐶𝑠𝑡, 
 

(3)   

 

𝐶𝑠𝑙 – cena podélné výztuže vazníku, 

𝐶𝑠𝑡 – cena smykové výztuže vazníku. 

Jelikož výstavba haly a montáž vazníku do konstrukce je komplikovaný proces, těžko 

lze definovat veškeré faktory, které ovlivňují konečnou cenu vazníku, jako např. množství 

a cena spotřebované energie strojů, dělníků atd. Proto se v této práci věnuji pouze ceně 

použitého materiálu, konkrétně ceny betonu, podélné a smykové výztuže. 

 

2.4 Optimalizované proměnné 

Úkolem optimalizace je nalézt rozměry průřezu vazníku a jeho vyztužení. Jelikož 

průřez vazníku může mít různý tvar, který se bude skládat z jednoduchých geometrických 

tvarů tzn. obdélníku, trojúhelníku nebo kruhu, je průřez pro účely optimalizace rozdělen 

na více elementů stejné výšky. To usnadní zejména nalezení polohy neutrálné osy a 

tlačené části betonu při řešení rovnováhy sil na průřezu. 

Optimalizované proměnné vyšetřovaného vazníku viz Obr. 2 mohou být: 

- celková výška jednoose symetrického průřezu uprostřed vazníku ℎ1 nebo nad 

podporou ℎ2 (hlavní osa setrvačnosti je vždy totožná s osou y souřadného 

systému), 

- celková šířka 𝑏 průřezu vazníku, 

- dílčí výšky ℎ𝑖 či šířky 𝑏𝑖 průřezu vazníku v poměru s výškou ℎ1, ℎ2 nebo šířkou 𝑏, 

- vyztužení jednotlivých vrstev v předdefinované výšce 𝑑1,𝑖 a tedy plochy výztuže. 



 

 

 𝐴𝑠,𝑖  𝑝𝑟𝑜  𝑖 = 1,2, . . . , 𝑘, (4)   

 

𝑖 – i-tá vrstva výztuže, 

𝑘 – celkový počet výztužných vrstev. 

Poloha každé výztužné vrstvy je vztažená k dolnímu či hornímu okraji průřezu 𝑑1,𝑖. 

Poloha výztuže je nadefinována uživatelem a musí zajišťovat minimální krycí vrstvu 

betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2 Optimalizované proměnné průřezu uprostřed rozpětí a nad podporou 

Objem betonu vazníku 𝑉𝑐 lze vypočítat 

 

 𝑉𝑐 = 𝐴𝑐1(𝑙 − 2𝑙𝑛) +
𝑙𝑛

3
2(𝐴𝑐1 + √𝐴𝑐1 + 𝐴𝑐2), 

 

(5)   

 

𝐴𝑐1 – plocha průřezu uprostřed vazníku, 

𝐴𝑐2 – plocha průřezu nad podporou, 

𝑙 – délka vazníku, 

𝑙𝑛 – je délka náběhu. 

 

Celkový objem výztuže Vs je 

 

 𝑉𝑠 = 𝐴𝑠𝑙𝑠 + (
𝑙−2𝑙𝑛

𝑠1
𝑙𝑤1) 𝐴𝑠𝑤 + (2

𝑙𝑛

𝑠2
𝑙𝑤𝑝) 𝐴𝑠𝑤, 

 

(6)   

 

𝐴𝑠 – celková plocha podélné výztuže vazníku, 

𝑙𝑠 – celková délka podélné výztuže, 

l – délka vazníku, 

𝑙𝑛 – délka náběhu, 

𝑠1 – vzdálenost třmínků v části s náběhy, 

𝑠2 – vzdálenost třmínků v části mezi náběhy, 

𝑙𝑤1 – celková délka jednoho třmínku v průřezu uprostřed vazníku, 

𝑙𝑤𝑝 – celková délka jednoho průměrného třmínku v náběhu. 



 

 

2.5 Omezující podmínky vyplývají z požadavku spolehlivosti  

Norma ČSN EN 1990 [5] uvádí hlavní zásady a principy navrhování, podle kterých 

se navrhuje v ČR. V této normě se konstrukce posuzují podle mezních stavů. Tyto mezní 

stavy vychází z modelů konstrukce a zatížení. Do modelů vstupují základní veličiny, jako 

jsou údaje o vlastnosti materiálů, zatížení a geometrické údaje. 

Model pro řešení mezního stavu únosnosti průřezu namáhaného momentem a 

normálovou silou vychází z následujících předpokladů (dle EC2)[6]: 

- průřez po přetvoření zůstává rovinný 

- konstrukční materiály, tj. beton a ocel, jsou považovány za homogenní 

- výztuž je dokonale spojena s jí obklopujícím betonem, pracovní diagramy 

betonu a oceli jsou dány příslušnými ustanoveními normy, pro ocel je uvažován 

návrhový diagram oceli bez zpevnění v plastické části a pro beton    

parabolicko-rektangulární pracovní diagram 

- mezního stavu únosnosti je na průřezu dosaženo, pokud je dosaženo mezního 

poměrného přetvoření alespoň jednoho z materiálů, tj. betonu 𝜀𝑐𝑢 nebo výztuže 

𝜀𝑢𝑑 

Mezní únosnost průřezu namáhaného kombinací normálové síly a momentu je 

kontrolovaná pomocí podmínky 

 

 𝑀𝑅𝑑(𝒙) − 𝑀𝐸𝑑(𝒙) ≥ 0, 
 

(7)   

 

za předpokladu, že 

 

 𝑁𝑅𝑑(𝒙) − 𝑁𝐸𝑑(𝒙) = 0, 
 

(8)   

 

𝑀𝑅𝑑(𝒙) – moment na mezi únosnosti, 

𝑁𝑅𝑑(𝒙) – normálová síla na mezi únosnosti, 

𝑀𝐸𝑑(𝒙) –  moment způsobený vnějším zatížením, 

𝑁𝐸𝑑(𝒙) –  normálová síla způsobená vnějším zatížením, 

𝒙 – je vektor optimalizovaných proměnných. 

 

Omezující podmínky dle vztahů (7) a (8) jsou na konstrukci kontrolovány v řezu 

uprostřed vazníku. 

Zatížení je uvažováno pro nejhorší kombinaci zatěžovacích stavů dle rovnic 

v ČSN EN 1990 [5] 6.10a a 6.10b. 

Moment a normálovou sílu na mezi únosnosti lze spočítat podle vztahů 

 

 𝑁𝑅𝑑(𝒙) = ∫ 𝜎𝑐(𝜀𝑐(𝑧))𝑑𝛺𝑐𝛺𝑐
+ ∑ 𝜎𝑠,𝑖 (𝜀𝑠,𝑖(𝑧𝑠,𝑖)) 𝐴𝑠,𝑖

𝑘
𝑖=1 , 

 

(9)   

 

 𝑀𝑅𝑑(𝒙) = ∫ 𝜎𝑐,𝑗(𝜀𝑐(𝑧))𝑧𝑑𝛺𝑐𝛺𝑐
+ ∑ 𝜎𝑠,𝑖 (𝜀𝑠,𝑖,𝑗(𝑧𝑠,𝑖)) 𝐴𝑠,𝑖𝑧𝑠,𝑖

𝑘
𝑖=1 , 

 

(10)   

 

𝜎𝑐 – napětí v betonové části průřezu, 

𝛺𝑐 – betonová část průřezu, 

𝜀𝑐 –  poměrné přetvoření betonu, 

z – souřadnice poměrného přetvoření betonu, 

𝜎𝑠,𝑖 – napětí v i-té vrstvě výztuže, 



 

 

𝐴𝑠,𝑖 –  plocha i-té vrstvy výztuže, 

𝜀𝑠,𝑖 – poměrné přetvoření i-té vrstvy výztuže, 

𝑧𝑠,𝑖 – souřadnice poměrného přetvoření i-té vrstvy výztuže. 

 

Omezujících podmínky vyjádřené pomocí vztahů (7) a (8) jsou nelineární funkce 

vektoru návrhových proměnných 𝑥. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Průběh přetvoření průřezu při zatížení 𝑁𝐸𝑑 a 𝑀𝐸𝑑 s pracovními diagramy oceli a 

betonu 



 

 

2.6 Deformační omezující podmínky (MSP) 

Průhyb vazníku je kontrolován uprostřed rozpětí. Omezující podmínka může být 

zapsána ve tvaru 

 

 𝑤𝑙𝑖𝑚(𝑡) − 𝑤(𝒙, 𝑡) ≤ 0, 
 

(11)   

 

𝑤(𝒙, 𝑡) – přetvoření vazníku v čase 𝑡, 

𝑤𝑙𝑖𝑚(𝑡) – mezní hodnota přetvoření, (předpokládá se kladná hodnota pro zatížení 

působící směrem dolů). 

Pro účely optimalizace je průhyb počítán od kvazistálé kombinace zatížení na konci 

životnosti, tj. v čase 𝑡∞. Podle EC2 [6] lze vliv dotvarování na přetvoření vyjádřit pomocí 

efektivního modulu pružnosti betonu 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 

 

 𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 =
𝐸𝑐,𝑚

1+𝜑(𝑡0,𝑡∞)
, 

 

(12)   

 

𝐸𝑐,𝑒𝑓𝑓 – efektivní modul pružnosti betonu, 

𝐸𝑐,𝑚 – sečnový modul pružnosti betonu, 

𝜑 – součinitel dotvarování betonu, 

𝑡0 – čas ve kterém začalo působit zatížení, 

𝑡∞ – čas konce životnosti vazníku. 

 

Vliv smršťování nebyl uvažován. 

Tuhost vazníku je počítána pro průřez, kde působí maximální moment (uprostřed 

rozpětí). Dále pro zjednodušení výpočtu je předpokládáno, že takto spočítaná tuhost bude 

po celé délce nosníku stejná, tímto je zanedbán vliv snižující se výšky průřezu vazníku 

směrem k podporám. 

Průhyb vazníku o konstantní tuhosti zatíženého rovnoměrným zatížením gr lze 

spočítat podle vztahu  

 

 wr =
5

384

grl4

EI
, 

 

(13)   

 

𝑤𝑟 – průhyb vazníku od rovnoměrného zatížení, 

𝑔𝑟 – rovnoměrné zatížení vazníku, 

𝑙 – délka vazníku, 

𝐸 – modul pružnosti průřezu, 

𝐼 – moment setrvačnosti průřezu. 

 

Průhyb vazníku o konstantní tuhosti zatíženího lichoběžníkovým zatížením (vlastní 

tíha s náběhy sahajícími do třetiny rozpětí) lze spočítat podle vztahu 

 

 wl =  
grl4

1920EI
 [25 −  40 (

l
3⁄

l
)

2

+ (
l

3⁄

l
)

4

], 
 

(14)   

 

𝑤𝑙 – průhyb vazníku od lichoběžníkového zatížení, 

𝑔𝑟 – rovnoměrné zatížení vazníku, 



 

 

𝑙 – délka vazníku, 

𝐸 – modul pružnosti průřezu, 

𝐼 – moment setrvačnosti průřezu. 

 

Výpočet průhybu 𝑤 je proveden pomoci křivosti tak, aby nemusely být vyčísleny 

průřezové charakteristiky 

 

 w =
(𝑤𝑟𝐸𝐼+𝑤𝑙𝐸𝐼)

𝑀𝑟+𝑀𝑙

(𝑀𝑟+𝑀𝑙)

𝐸𝐼
=

(𝑤𝑟𝐸𝐼+𝑤𝑙𝐸𝐼)

𝑀𝑟+𝑀𝑙

1

𝑟
, 

 

(15)   

 

𝑤 – rovnoměrné zatížení vazníku, 

𝑤𝑟 – průhyb vazníku od rovnoměrného zatížení, 

𝑤𝑙 – průhyb vazníku od lichoběžníkového zatížení, 

𝑀𝑟 – moment uprostřed nosníku od rovnoměrného zatížení, 

𝑀𝑙 – moment uprostřed nosníku od lichoběžníkového zatížení, 

𝐸 – modul pružnosti průřezu, 

𝐼 – moment setrvačnosti průřezu. 

 

Vlivem nízké pevnosti betonu v tahu vznikají při působení ohybového momentu v 

tažené oblasti betonu trhliny (když je dosažena pevnost betonu v tahu 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓). V průřezu 

působí pouze část betonu neporušená trhlinou a výztuž, tím dojde ke snížení tuhosti. 

V místech mezi trhlinami, kde není porušena soudržnost mezi výztuží a betonem, působí 

beton v tahu a tuhost snížená není. Výsledná tuhost závisí na míře porušení trhlinami.  

Model výpočtu tuhosti uvedený v EC2 vychází z modelu CEBFIB [8]. Dle tohoto 

modelu střední hodnota křivosti  1 𝑟𝑚⁄  lze vypočítat ze vztahu 

 

 
1

r
=

1

rm
=

εs,m−εc,m

d
, 

 

(16)   

 

𝜀𝑠,𝑚 – střední hodnota přetvoření výztuže, 

𝜀𝑐,𝑚 – střední hodnota přetvoření tlačeného okraje betonu prvku porušeného 

trhlinami, 

d – účinná výška průřezu. 

 

Závislost mezi momentem od zatížení a křivostí při působení ohybového momentu a 

normálové síly je znázorněna Obr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4 Závislost mezi křivostí a ohybovým momentem od zatížení [8] 



 

 

Celkový průhyb vazníku 𝑤 lze spočítat takto 

 

 𝑤 = (1 − 𝜉)𝑤𝑖 + 𝜉𝑤𝑖𝑟, 
 

(17)   

 

𝑤𝑖 – průhyb vazníku neporušeného trhlinami vypočítaný podle vztahu (15) pro 

křivost 
1

𝑟𝑖
, 

𝑤𝑖𝑟 – průhyb vazníku porušeného trhlinami vypočítaný podle (15) pro křivost 
1

𝑟𝑖𝑟
. 

 

Obecně lze křivost 1 𝑟⁄  spočítat z přetvoření průřezu podle vztahu 

 

 1

𝑟
=

𝜀𝑐,𝑐

𝑥
, (18)  

 

𝜀𝑐,𝑐 – přetvoření krajních tlačených vláken betonu a 𝑥 je poloha neutrálné osy 

měřená od tlačených vláken betonu. 

Pro výpočet křivost 
1

𝑟𝑖
  ideálního trhlinami neporušeného průřezu při zatížení  𝑁𝐸(𝒙) 

a 𝑀𝐸(𝒙) lze přetvoření krajních tlačených vláken betonu a polohu neutrálné osy 𝑥𝑖 získat 

z následujících rovnic za předpokladu pružného působení obou materiálů 

 

 𝑁𝐸(𝒙) = ∫ 𝜎𝑐(𝜀𝑐(𝑧))𝑑𝛺𝑐𝛺𝑐
+ ∑ 𝜎𝑠,𝑖 (𝜀𝑠,𝑖(𝑧𝑠,𝑖)) 𝐴𝑠,𝑖

𝑘
𝑖=1 , 

 

(19)   

 

 

 𝑀𝐸(𝒙) = ∫ 𝜎𝑐,𝑗(𝜀𝑐(𝑧))𝑧𝑑𝛺𝑐𝛺𝑐
+ ∑ 𝜎𝑠,𝑖(𝜀𝑠,𝑖,𝑗(𝑧𝑠,𝑖))𝐴𝑠,𝑖𝑧𝑠,𝑖

𝑘
𝑖=1 , 

 

(20)   

 

𝜎𝑐 – napětí v betonové části průřezu, 

𝛺𝑐 – betonová část průřezu, 

𝜀𝑐 –  poměrné přetvoření betonu, 

z – souřadnice poměrného přetvoření betonu, 

𝜎𝑠,𝑖 – napětí v i-té vrstvě výztuže, 

𝐴𝑠,𝑖 –  plocha i-té vrstvy výztuže, 

𝜀𝑠,𝑖 – poměrné přetvoření i-té vrstvy výztuže, 

𝑧𝑠,𝑖 – souřadnice poměrného přetvoření i-té vrstvy výztuže. 

 

Křivost 
1

𝑟𝑖
  stanovenou pro ideální plně potrhaný průřez při zatížení 𝑁𝐸(𝒙) a 𝑀𝐸(𝒙) 

lze spočítat na základě přetvoření krajních tlačených vláken betonu a polohy neutrálné 

osy 𝑥𝑖𝑟 získaných řešením rovnic (19) a (20) za předpokladu pružného působení oceli a 

pružného působení betonu v tlaku (v tažené oblasti je beton plně porušen trhlinami). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Součinitel 𝜉 lze spočítat podle vztahu 

 

 𝜉 = 1 − 𝛽 (
𝑀𝑐𝑟

𝑀𝐸
)

2

, 
 

(21)   

 

𝛽 – součinitel charakterizující vliv délky trvání zatížení nebo opakování zatížení 

(pro krátkodobá zatížení je 𝛽 = 1 a pro dlouhodobě působící nebo opakovaná zatížení je 

𝛽 = 0,5), 

𝑀𝑐𝑟 – moment na mezi vzniku trhlin, 

𝑀𝐸 – moment od kvazistálá kombinace zatížení. 

 

Pokud bude platit následující vztah dojde ke vzniku trhlin. 

 

 𝑀𝐸(𝒙) > 𝑀𝑐𝑟(𝒙), 
 

(22)   

 

𝑀𝐸 – ohybový moment od kvazistálá kombinace zatížení, 

𝑀𝑐𝑟 – ohybový moment na mezi vzniku trhlin. 

 

Rovnice (19) a (20) představují omezující podmínky optimalizace a jsou řešeny 

numericky pro výpočet křivosti ideálního neporušeného i porušeného průřezu a výpočet 

napětí. Celkem je těchto omezujících podmínek osm pro jednu kombinaci zatížení. 

Tento způsob výpočtu průhybu pomocí křivosti je využit v algoritmu pro výpočet 

mezní únosnosti. Zmíněný způsob je pouze modifikován pro jiné pracovní diagramy. 

Díky tomuto způsobu není třeba vytvářet algoritmy pro výpočet průřezových 

charakteristik ideálního potrhaného a nepotrhaného průřezu při namáhání kombinací 𝑀𝐸 

a 𝑁𝐸 pro složené průřezy.  

 

2.7 Konstrukční zásady 

Navržená výztuž a její uspořádání musí být zhotoveno tak, aby splňovalo požadavky 

vyplývající z normy ČSN EN 1992-1-1 [6] a dále splňovalo i požadavky pro zhotovení 

výztuže a proveditelnosti. 

Jeden z požadavků je množství výztuže vyjádřené plochou v průřezu. Celková 

plocha podélné výztuže průřezu nesmí být větší než maximální přípustná plocha výztuže. 

 

 ∑ 𝐴𝑠,𝑖

𝑘

𝑖=1
≤ 𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥(𝒙) 

 

(23)   

 

𝐴𝑠,𝑖 – plocha výztuže průřezu 

𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 – maximální přípustná plocha výztuže v průřezu 

 

Aby bylo možné vazník považovat za železobetonový, musí být dodržena minimální 

přípustná plocha výztuže nacházející se v tažené části průřezu 

 

 𝐴𝑠 ≥ 𝐴𝑠,𝑡,𝑚𝑖𝑛(𝒙) (24)   

 

𝐴𝑠 – vyztužení průřezu  

𝐴𝑠,𝑡,𝑚𝑖𝑛 – minimální požadované vyztužení průřezu  



 

 

Přesto-že výsledkem návrhu je konkrétní vyztužení dané počtem a velikostí prutů, 

algoritmus nekontroluje minimální vzdálenosti mezi pruty a uživatel si je musí 

zkontrolovat sám.  

Vzdáleností výztuže od líce prvku jsou dané minimální krycí vrstvou betonu. 

Vzdálenosti jednotlivých vrstev výztuže musí dodržet podmínku minimální vzdálenosti 

výztuže, a to platí i pro jednotlivé výztuže v jedné vrstvě výztuže. Po optimalizaci uživatel 

musí vše zkontrolovat a případně přidat omezující podmínku. 

Další omezení velikosti průřezů zadává uživatel sám tak, aby výsledný návrh 

odpovídal rozměrovým požadavkům např. pro výšku průřezu ℎ anebo šířku průřezu 𝑏 

atd. 

 

 ℎ𝑚𝑖𝑛 ≤ ℎ ≤ ℎ𝑚𝑎𝑥 
 

(25)   

 

 𝑏𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑏 ≤ 𝑏𝑚𝑎𝑥 
 

(26)   

 

ℎ𝑚𝑖𝑛 – minimální přípustná výška průřezu 

ℎ – výška průřezu 

ℎ𝑚𝑎𝑥 – maximální přípustná výška průřezu 

𝑏𝑚𝑖𝑛 – minimální přípustná šířka průřezu 

𝑏 – šířka průřezu 

𝑏𝑚𝑎𝑥– maximální přípustná šířka průřezu 

 

2.8 Další omezující podmínky 

Je zřejmé, že většina návrhových proměnných jsou nezáporná čísla. Pokud nejsou 

ohraničeny minimální hodnotou, je třeba úlohu optimalizace doplnit podmínkou 

 

 𝑝 ≥ 0 
 

(27)   

 

𝑝 – návrhová proměnná  

 

2.9 Řešitel 

Řešitel je doplněk pro Excel, který je součástí každého Microsoft Office 2019 i 

většiny nižších verzí. Pomocí Řešitele lze najít optimální hodnotu (minimální nebo 

maximální) pro vzorec v jedné buňce s ohledem na omezující podmínky určené 

hodnotami jiných buněk.  Řešitel pracuje se skupinou buněk podílejících se na výpočtu 

vzorců, které mají vliv na optimální hodnotu.[9]  

 

2.9.1 Zavedení Řešitele 

Ve výchozím nastavení Excelu není zobrazen Řešitel v pásu karet, proto je potřeba 

ho přidat podle následujícího postupu: 

Soubor → Možnosti → Doplňky → Řešitel → Přejít… → Řešitel → OK 

Poté se Řešitel zobrazí v pásu karet na kartě Data → Analýza → 

Obr. 5 Ikona doplňku Řešitel 



 

 

2.9.2 Prostředí Řešitele a zadávání hodnot 

Po spuštění Řešitele se objeví okno Parametry Řešitele pro zadávání parametrů 

Řešitele. Do tohoto okna lze zapisovat pouze buňky z aktuálního listu Excelu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Okno Parametrů Řešitele 

2.9.2.1 Účelová funkce 

Do políčka Účelová funkce je třeba určit buňku, jejíž hodnota se bude vyšetřovat 

(hledat maximum, minimum nebo určitou hodnotu). Aby Řešitel správně fungoval musí 

být obsahem účelové funkce nějaký vzorec, ve kterém jsou ať přímo nebo nepřímo 

zahrnuté proměnné modelu (viz níže). 

Hledá-li se maximum, nechá se v položce Hledat zaškrtnuté políčko Max. Požaduje-

li se minimum, vybere se políčko Min. Hledá-li se přímo určitá hodnota zaškrtne se 

políčko Hodnota a napíše se chtěná hodnota do přilehlého okénka (např. lze požít pro 

řešení systému rovnic). 

 

2.9.2.2 Proměnné modelu 

Řešiteli je potřeba zadat buňky, které se budou měnit, a buňky, díky kterým se bude 

měnit i účelová funkce (hodnota kterou chceme zjistit). Tyto buňky se zadávají do okénka 

Proměnné modelu. Chceme-li zadat více buněk na různých místech, musíme jednotlivé 

buňky oddělit středníkem. 

 



 

 

2.9.2.3 Omezující podmínky 

Do Řešitele je možné ještě přidat tzv. Omezující podmínky, jenž doplňují podmínky, 

které chceme dodržet. Omezovat lze např. proměnné modelu, účelovou funkci nebo 

buňku A, která musí být větší než buňka B atd.  

Na práci s podmínkami slouží tlačítka Přidat, Změnit, Odstranit. Pokud je potřeba 

podmínka přidat, klikne se na tlačítko Přidat. Otevře se okno Přidat omezující podmínku, 

viz Obr. 7, kde je na výběr jedna z šesti možností zavedení omezení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7 Okno, kde lze přidávat omezující podmínky 

Levá strana Operace Pravá strana Akce 

buňka A 

<= 

buňka B 

Buňka A bude menší nebo rovna buňce B 

= Buňka A bude rovna buňce B 

>= Buňka A bude větší nebo rovna buňce B 

celé celé_číslo 
Buňka A bude celé číslo 

(buňka A musí být proměnná modelu) 

binární binární_číslo 

Buňka A bude buď 0 nebo 1 

(pro tuto buňku A nesmí být zadány žádné jiné 

omezující podmínky a je třeba nastavit 

v Možnostech Řešitele hodnotu pro Optimalitu 

celých čísel (%) např. na 0,000001) 

různé Vše_různé 
Buňka A bude neměnná 

(buňka zůstane ve výchozím stavu) 

Tab. 1 Možnosti omezujících podmínek 

Pozn.: Buňkou A se rozumí jakákoliv buňka na aktuálním listu. Buňkou B se myslí 

jakákoliv buňka na aktuálním listu kromě buňky A. 

Po nadefinování omezující podmínky ji lze jednoduše zavést do Řešitele tlačítkem 

Přidat. Je-li to poslední omezující podmínka klikne se na tlačítko Ok, čímž dojde 

k návratu zpátky do Parametrů Řešitele. 

 

2.9.2.4 Vynulovat vše, Načíst nebo uložit 

Tlačítko Vynulovat vše všechny parametry Řešitele smaže a vrátí okno Parametry 

Řešitele do výchozího stavu, viz Obr. 6. 

Tlačítko Načíst nebo uložit otevře nové okno, které umožňuje načítat nebo ukládat 

doposud nadefinovaný Řešitel z nebo na určené místo v Excelu. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 8 Okno kde lze načítat nebo ukládat parametry Řešitele 

Klikne-li se na tlačítko Uložit, tak se hodnoty parametrů Řešitele zapíší do a pod 

zadanou buňku. V případě potřeby načíst takto uložené parametry, je nutné vybrat oblast 

s uloženými parametry Řešitele a kliknout na tlačítko Načíst. Excel nás vyzve oknem, viz 

Obr. 9, jestli je požadováno zadané hodnoty Nahradit nebo je Sloučit s aktuálně 

nastavenými parametry. Po vybrání jedné z možností nás vrátí zpět na Parametry 

Řešitele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Okno s výzvou pro načítání modelu 

Pozn.: Pokud máme načíst parametry Řešitele a jeden z parametrů je buňka se 

změněným názvem a ten končí tečkou, načtení se nepovede a vyskočí chybová hláška. 

Stejně tak pokud máme u nějaké z buněk (které řeší Řešitel) vytvořené Makro může dojít 

k téže zmíněné chybě. 

V Parametrech Řešitele pod seznamem omezujících podmínek je umístěn checkbox 

Nastavit podmínky nezápornosti viz Obr. 10. Je-li tento checkbox zaškrtnutý znamená 

to, že všechny proměnné modelu nebudou nabývat záporných hodnot. 

Výjimkou jsou však proměnné, u kterých je zadána záporná dolní mez, na takovéto 

proměnné se tento checkbox nevztahuje. Pokud checkbox zaškrtnutý není, proměnné 

modelu mohou nabývat i záporných hodnot.  

 

 

Obr. 10 Checkbox pro nastavení podmínek nezápornosti 

2.9.2.5 Metody řešení algoritmu 

Řešitel nabízí tři možnosti řešících algoritmů: 

- Gradientní metodu 

- Simplexovou metodu 

- Evoluční algoritmus 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obr. 11 Nabídka s možnostmi metod řešení 

2.9.2.5.1  Gradientní metoda 

Tato metoda se používá pro řešení hladkých nelineárních funkcí. Příklad takovéto 

funkce může vypadat takto: 2X1
2 + X2

3 + logX3. 

Nelineární funkce, na rozdíl od lineárních funkcí, mohou zahrnovat proměnné, které 

jsou násobeny nebo děleny jinými proměnnými. Mohou také používat transcendentní 

funkce jako exp, log, sinus a cosinus. 

Gradientní metoda vyžaduje nelineární funkce spojité a obvykle dále vyžaduje 

funkce, které jsou hladké. To znamená, že derivace těchto funkcí s ohledem na každou 

rozhodovací proměnnou tj. funkční gradienty, jsou spojité. 

Nelineární funkce mohou být konvexní nebo nekonvexní. Pokud je funkce 

nekonvexní, Gradientní metodou nalezne Řešitel obvykle pouze lokálně optimální řešení 

v blízkosti počátečního bodu optimalizace dané uživatelem. Často je možné, ale podstatně 

obtížnější, najít globálně optimální řešení.[10] 

Tato metoda se hodí pro optimalizaci střešního vazníku řešenou v této bakalářské 

práci, proto ji ve svém optimalizačním souboru využívám. Při nevhodně zvolených 

výchozích hodnotách hledaných proměnných mohou při řešení nastat potíže (řešení není 

nalezeno), proto je dobré vycházet z blízkých hodnot předpokládaného řešení 

optimalizace. 

 

2.9.2.5.2  Simplexová metoda 

Tato metoda se používá pro řešení lineární úlohy optimalizace. Takové funkce jsou 

podstatně snazší řešit než nelineární funkce. Jedna z výhod funkce je jistá konvexnost, 

zatímco nelineární funkce může být (a často bývá) nekonvexní. Další výhoda lineárních 

funkcí tkví v tom, že optimální řešení vždy leží v „krajním bodě“ nebo „rohovém bodě“, 

kde se protínají dvě nebo více omezení. (V některých problémech může být více řešení 

se stejnou objektivní hodnotou, všechny leží na čáře mezi dvěma rohovými body.) To 

znamená, že Simplexová metoda řešení Řešitele musí zvážit mnohem méně bodů než 

Gradientní metoda a je vždy možné určit jednoznačný výsledek. 

 

Možné výsledky simplexové metody: 

(i) Nemá proveditelné řešení 

(ii) Má nekonečno řešení 

(iii) Má globálně optimální řešení[11] 

Simplexová metoda se nehodí pro moji optimalizaci střešního vazníku, protože 

řeší pouze lineární úlohy. 

 

 

 



 

 

2.9.2.5.3  Evoluční algoritmus 

Tato metoda se používá k řešení nejsložitějších typů funkcí. Takovými funkcemi 

můžou být nejen hladké ale i nespojité funkce. Informace o derivátech (kde funkce roste 

nebo klesá) říká jen velmi málo informací o tom, kde hledat lepší řešení. 

Pro jednoduché funkce je nepraktické používat Evoluční algoritmus, protože ten 

nachází všechna možná řešení a z nich vybere to nejlepší, což značně zpomaluje daný 

proces. 

Výhodou tohoto algoritmu je to, že udržuje populaci kandidátských řešení, a to mu 

pomáhá vyhnout se „zachycení“ v místním optimu i v případě, kdy lze nalézt ještě lepší 

optimum mimo okolí stávajícího řešení. [12] 

Tato metoda se hodí pro optimalizaci střešního vazníku řešené v této bakalářské 

práci, avšak hledání řešení je velmi dlouhé a velmi často nenalezne žádný výsledek. Proto 

jsem tuto metodu nezvolil. 

 

2.9.2.6 Možnosti Řešitele 

Při kliknutí na tlačítko Možnosti v Parametrech Řešitele se otevře okno se třemi 

záložkami. 

Všechny metody 

Gradientní metoda 

Evoluční algoritmus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Okno s Možnostmi Řešitele 



 

 

2.9.2.6.1  Možnosti – Všechny metody 

Na této záložce se nastavují parametry algoritmů a omezení pro aplikaci veškerých 

algoritmů, které jsou k dispozici v Řešiteli (Lineární, Gradientní a Evoluční).  

Lze zde například zaškrtnout políčko Zobrazovat výsledky iterací, což zapříčiní, že 

každé pokusné řešení Řešitele se při řešení zobrazí. Dále je možné Ignorovat celočíselné 

omezující podmínky, tzn., že se na omezující podmínky, kde je v podmínce celé číslo 

(celé_číslo), nebude brát ohled. V sekci Omezení řešení se nastavuje maximální doba 

řešení, případně maximální počet pokusů o nalezení optimálního řešení. 

 

2.9.2.6.2  Možnosti – Gradientní metoda 

Na této záložce se nastavují parametry Gradientní metody algoritmu. Např. zda 

vyžadovat u proměnných nastavení horní a dolní meze. To by znamenalo, že Řešitel 

nebude problém řešit, pokud u všech proměnných modelů nejsou zavedené tyto omezující 

podmínky. 

 

2.9.2.6.3  Možnosti – Evoluční algoritmus 

Na této záložce se nastavují parametry Evolučního algoritmu. Stejně jako u 

Gradientní metody se zde dá nastavit, aby Řešitel vyžadoval u proměnných modelu meze. 

 

2.9.3 Spuštění Řešitele 

Jsou-li všechny Parametry Řešitele vyplněny podle našich požadavků, lze spustit 

Řešitele tlačítkem Řešit. Řešitel začne hledat optimální řešení zadanou metodou. Dílčí 

výsledky účelové funkce je možné sledovat v levém dolním rohu Excelu. 

Hledání optimálního řešení může trvat různou dobu. Záleží hlavně na složitosti 

vstupů do účelové funkce, počtu omezujících podmínek a rychlosti počítače. 

U jednoduchých úloh nalezne Řešitel řešení prakticky okamžitě, avšak u složitějších úloh 

to může trvat až několik minut. Pokud Řešitel nenalezne řešení ani po pěti minutách, je 

velmi pravděpodobné, že nenalezne řešení vůbec. V takovém případě bych doporučil 

zastavit Řešitele (klávesou ESC), změnit vstupní hodnoty a Řešitele spustit znovu. 

 

2.9.4 Výsledek Řešitele 

Po nalezení/nenalezení přípustného řešení se nám objeví okno Výsledky Řešitele. 

V tomto okně jsou informace o nalezeném řešení Řešitele. Vybírat lze ze dvou až tří akcí, 

které nám okno nabídne. 

 

Zvolená možnost Akce 

Uchovat řešení Řešitele Zachová výsledek Řešitele 

Obnovit původní hodnoty 
Zachová původní hodnoty a výsledky Řešitele 

nebudou brány v potaz 

Vyřešit bez celočíselných 

omezujících podmínek 

Spustí znovu Řešitel, ale tentokrát bude 

ignorovat celočíselné omezující podmínky 

Tab. 2 Možnosti akcí ve Výsledkách Řešitele 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Okno s Výsledky Řešitele 

 

Časté výsledky Řešitele: 

- Řešitel nalezl optimální řešení. 

- Řešitel nenalezl přípustné řešení. 

- Řešitel nalezl celočíselné řešení v rámci tolerance. Všechny omezující podmínky 

jsou splněny. 

- Dolní a horní meze proměnných neumožňují žádné přípustné řešení. 

- Konflikt mezí proměnných v omezující podmínce binární_číslo nebo Vše_různé. 

 

2.10 Vytvořený soubor s algoritmem 

Algoritmus byl vytvářen v programu Excel. Řešení úlohy (účelové funkce) je 

prováděno nástrojem Řešitel pomocí Gradientní metody. Vytvořený soubor (dále 

optimalizační soubor) byl vypracován tak, aby jeho použití bylo co nejintuitivnější. Proto 

jsem do celého souboru zavedl opatření a značky usnadňující práci se souborem. 

První zavedené opatření je uzamčení všech buněk, které nemají být přepsány. 

Zamezuje uživateli změnu nebo smazání buňky potřebné pro výpočet a funkčnost 

optimalizačního souboru. 

Dále jsem zavedl barevné označení buněk. 

a) Zelená barva 

Představuje buňky s účelovou funkcí (hledanou hodnotu) viz Obr. 14. 

Obr. 14 Příklad zelené buňky zobrazující účelovou funkci 



 

 

b) Oranžová barva 

Představuje buňky, které mají být vyplněny (vstupní hodnoty), viz Obr. 15. 

 

Obr. 15 Příklad oranžových buněk sloužícím k vyplnění 

 

c) Modrá barva 

Představuje buňky, které se mohou optimalizovat, viz Obr. 16. Avšak vždy 

se nemusí všechny takto označené buňky optimalizovat, záleží na vstupu do 

Řešitele. 

 

Obr. 16 Příklad modrých buněk, které se můžou optimalizovat 

 

d) Různé barvy buněk s barevným textem 

Zelené se zeleným textem, červené s červeným textem a žluté se žlutým 

textem.  

Jedná se o buňky s podmíněným formátováním. Buňky informují uživatele o 

splnění případně nesplnění podmínek. 

 

Obr. 17 Příklad buněk informujících uživatele 

 

U některých buněk je možnost vybrat data z rolovacího seznamu. Vedle takovýchto 

buněk je vždy šedý čtverec znázorňující tlačítko pro rolovací nabídku viz Obr. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18 Příklad označení buňky pro zobrazení nabídky 



 

 

Většina buněk v optimalizačním souboru je přejmenována podle hodnoty, kterou 

obsahuje. To značným způsobem zvyšuje přehlednost výpočtů v jednotlivých buňkách. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 Ukázka přejmenované buňky obsahující vzorec z přejmenovaných buněk 

 

Další opatření, které zlepšuje orientaci v souboru, jsou listy. Optimalizační soubor je 

rozdělen na 14 listů z nichž 6 listů obsahuje databáze a pomocné výpočty. V každém listu 

je řešen určitý problém. Shrnutí a příprava pro Řešitele se nachází na prvním listu Excelu 

s názvem Optimalizace. 

 

2.10.1.1 Geometrie 

Tvary střešních vazníků mohou nabývat různých podob a v mnohých variantách by 

bylo velmi obtížné takovéto tvary zoptimalizovat. Proto jsem v optimalizačním souboru 

vytvořil list „Geometrie“, kde je možné nadefinovat jakýkoliv jednoose symetrický 

průřez, který se může skládat až z 20-ti jednoduchých geometrických útvarů (obdélník, 

trojúhelník, čtverec, kruh). 

Jelikož optimalizační algoritmus umí řešit pouze jednoose symetrické průřezy, 

zadává se pouze pravá polovina průřezu a druhou polovinu algoritmus automaticky 

dopočítá a stranově převrátí. Vše je vidět na obrázcích v listu Geometrie viz Obr. 20 a 

Obr. 21. 

Optimalizační algoritmus hledá nejvhodnější výšku a šířku průřezu. Proto chceme-li 

zoptimalizovat jakýkoliv rozměr či souřadnici prvku vazníku, je ho třeba zadat 

v závislosti na dvou vyšetřovaných hodnotách (výšce nebo šířce). 

V listu Geometrie jsou obrázky, které ukazují aktuální zadaný tvar vazníku. Jeden 

představuje nadefinovaný průřez vazníku i se stranově převrácenou částí (skutečný tvar), 

jak můžeme vidět na Obr. 20, a druhý ukazuje obrys vazníku v podélném směru   

viz Obr. 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obr. 20 Zobrazení a příklad nadefinovaného průřezu z pěti prvků 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 Zobrazení a příklad nadefinovaného vazníku v podélném směru 

 

2.10.1.1.1 Definování průřezu 

Nejdříve musíme vědět, z kolika geometrických tvarů se bude skládat pravá půlka 

průřezu. A tuto hodnotu napsat do buňky Počet prvků viz Obr. 22 nebo ji vybrat 

z rolovací nabídky. 

 

 

 

Obr. 22 Buňka pro zadání počtu prvků v průřezu 

Po zadání počtu tvarů se zpřístupní nadefinování všech prvků jednotlivě. 

První určující hodnotou prvku je jeho geometrický tvar. U každého z prvků lze 

vybírat z šesti geometrických tvarů ▄, ●, ◣, ◢, ◤, ◥. Dále se je možno rozhodnout, zdali 

se jedná o otvor či nikoli. 
U obdélníku a trojúhelníku je potřeba zadat šířku 𝑎 a výšku (ℎ pro obdélník, 𝑣 pro 

trojúhelník) prvku. U kružnice je to jednoduché, definuje se pouze poloměr 𝑟. 

Poslední parametr, který je potřeba zadat u prvku, je souřadnice referenčního bodu. 

Poloha referenčního bodu prvku pro jednotlivé geometrické tvary je zobrazena na  Obr. 

23.  

 

 

 

 

 

Obr. 23 Znázornění referenčních bodů jednotlivých geometrických tvarů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24 Buňky pro nadefinování jednoho prvku průřezu 



 

 

Poslední nezanedbatelná podmínka určuje nejspodnější bod průřezu, jenž musí mít 

souřadnici y rovnou nule. 

 

2.10.1.1.2 Definování podélného obrysu vazníku 

V podélném směru zadáváme pouze délku vazníku 𝑙 a délku náběhů 𝑙𝑛. Výšku 

průřezu ℎ1 a ℎ2 pak můžeme definovat na listě Optimalizace. 

 

 

 

 

Obr. 25 Buňky pro nadefinování podélného obrysu vazníku 

2.10.1.2 Charakteristiky materiálu 

V listu Charakteristiky materiálu je možné nadefinovat charakteristiky použitých 

materiálů tzn. betonu a oceli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26 Ukázka listu Charakteristiky materiálu 

 

2.10.1.3 Zatížení a vnitřní síly 

Tento list se zabývá výpočtem a kombinacemi vnitřních sil optimalizovaného 

vazníku. Statický model vazníku je uvažován jako prostý nosník s podporami v ose 

sloupů, zanedbává přímou část vazníku v místě sloupu a počítá s náběhy už od podpor. 

Optimalizační souboru sám spočítá vlastní tíhu vazníku, ale zbylé zatížení už je potřeba 

nadefinovat. 



 

 

Definovat lze zatížení od střešního pláště (ostatní stálé zatížení), dále od sněhu, větru 

a užitného zatížení. Pro užitné zatížení můžeme pomocí rolovací nabídky vybrat kategorii 

zatěžovacích ploch dle ČSN EN 1991-1-1 [3]. Také u zatížení sněhem se vybírá 

z nabídky, kde se určí poloha nebo nadmořská výška našeho řešeného objektu. Z těchto 

buněk pak vychází kombinační součinitelé pro MSÚ a MSP, které jsou automaticky 

doplněny. Dílčí součinitelé zatížení γg a γq jsou přednastaveny doporučenými hodnotami 

na γg = 1,35 a γq = 1,5, ale uživatel má možnost si je upravit dle potřeby. 

Všechny vnitřní síly se zkombinují podle 6.10a a 6.10b ČSN EN 1991-1-1 [3] a 

algoritmus z nich vybere tu nejhorší kombinaci. Jedinou vnitřní sílu, kterou musí uživatel 

nadefinovat je normálová síla pro MSÚ a normálová síla od kvazistálé kombinace pro 

MSP. Tu uživatel může získat v jiném softwaru, v mém případě to byla SCIA. Při 

zadávání normálové síly je třeba hodnotu zadat se znaménkem mínus, jedná-li se o tlak. 

Výsledkem tohoto listu jsou zkombinované zatížení a výsledné vnitřní síly pro MSÚ 

a MSP. 

 

2.10.1.4 Ohyb 

Na tomto listě jsou vypočtené a uvedené parametry ohybové únosnosti. Ohybové 

momenty jsou počítány k těžišti betonového průřezu. 

 

2.10.1.5 Smyk 

V tomto listu je řešen výpočet smykové únosnosti. Nejprve je zjišťováno, jestli je 

třeba navrhovat smykovou výztuž. Pokud ano, je dále počítána únosnost tlačené 

diagonály. Zde si může uživatel navolit předpokládaný úhel trhliny θ nebo součinitel 

zohledňující stav napětí v tlakovém pásu αcw. 

Ve výpočtu je zanedbávaný účinek šikmé hlavní výztuže (v oblasti náběhu) → 

výpočet je počítán na stranu bezpečnou. 

Ve spodní části tohoto listu je prostor pro nadefinování délky jednoho třmínku. Tam 

je potřeba zkontrolovat vypočtenou délku smykové výztuže 𝑙𝑤0𝑖 (i = 1 pro třmínek 

uprostřed pole a i = 2 pro třmínek nad podporou) a případně ji přidat či úplně změnit. 

K tomu slouží rolovací nabídka, která nabízí tři možnosti. Buď počítat jenom 

s vypočtenou délkou třmínku 𝑙𝑤0𝑖 nebo kalkulovat s vypočtenou délkou třmínku 𝑙𝑤0𝑖 a 

naší zadanou přídavnou (fixní) délkou 𝑙𝑖+. Třetí možností je s vypočtenou délkou 𝑙𝑤0𝑖 

vůbec nepočítat a použít pouze naší zadanou délkou 𝑙𝑠𝑝𝑒𝑖. 

Vypočtená délka třmínku koresponduje s obrázkem na tomto listu. 

 

2.10.1.6 MSP 

Mezní stav použitelnosti ideálního neporušeného nebo porušeného průřezu trhlinami 

je počítán v listě MSP. Z charakteristik ideálních průřezů je pak určen průhyb nosníku 

jak u porušeného, tak i u neporušeného průřezu trhlinami. 

Tuhost vazníku je počítána pro průřez, kde působí maximální moment (uprostřed 

rozpětí). Dále pro zjednodušení výpočtu je předpokládáno, že takto spočítaná tuhost bude 

po celé délce nosníku stejná, tímto je zanedbán vliv snižující se výšky průřezu vazníku 

směrem k podporám. 

Průhyb je počítán dlouhodobý, je pro něj třeba na tomto listu zadat součinitel 

dotvarování 𝜑(𝑡∞;𝑡0) a součinitel 𝛽 charakterizující vliv délky trvání zatížení nebo 

opakování zatížení (pro krátkodobá zatížení je 𝛽 = 1 a pro dlouhodobě působící nebo 

opakovaná zatížení je 𝛽𝑏 = 0,5). 



 

 

 

 

2.10.1.7 Krytí výztuže 

Posledním listem, na kterém nejsou databáze ani pomocné výpočty je list krytí 

výztuže. Uživatel má možnost zadat stupeň vlivu prostředí, ve kterém se řešený vazník 

bude nacházet dle ČSN EN 1992-1-1 [6]. 

Dále je možnost přidat podmínky prostředí, kde musíme vybrat třídu konstrukce 

(dle ČSN EN 1992-1-1 [6]) a můžeme definovat, zdali bude prováděna zvláštní kontrola 

kvality krytí výztuže, jestli požadujeme životnost vazníku alespoň 100let nebo se jedná o 

deskovou konstrukci. Poté je možné se zabývat i ostatními okolnostmi, které mohou 

ovlivnit krytí betonu jako například: třída obrusu, nerovný povrch, betonáž na srovnanou 

zeminu, betonáž na srovnané podloží. Je třeba zadat i přípustnou odchylku krytí výztuže 

∆𝑐𝑑𝑒𝑣. 

Poslední součinitelé ovlivňující krytí výztuže jsou součinitelé pro: 

- Přídavnou bezpečnostní složku krytí 

- Korozivzdornou výztuž 

- Přídavnou ochranu výztuže 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27 Výřez z optimalizačního souboru se součiniteli pro krytí výztuže 

Výsledkem tohoto listu jsou hodnoty minimálního krytí pro podélnou a smykovou 

výztuž. 

Pozn. Pokud má uživatel nadefinováno více řad výztuže s jinými průměry výztuže, 

tak se krytí výztuže počítá pro největší průměr navržené podélné výztuže. 

 

2.10.1.8 Optimalizace 

Na prvním listu zvaném Optimalizace jsou uvedeny všechny proměnné modelu, 

jejich omezující podmínky, účelová funkce i další omezující podmínky modelu. Téměř u 

každé proměnné je možné nastavit dolní a horní mez proměnné. 

 

 

 

Obr. 28 Příklad pro nastavení dolní a horní meze proměnné (v tomto případě pro 

proměnnou h1) 

Na tomto listu se nacházejí také všechny vypočtené omezující podmínky pro 

MSÚ i pro MSP. Je to rovnováha sil, smyková únosnost, minimální stupeň vyztužení, 

ohybová únosnost a průhyb. U všech těchto podmínek je buňka zobrazující splnění či 

nesplnění podmínky, a tak uživatel ihned vidí, zda jsou všechny vypočtené omezující 

podmínky splněny. 

 



 

 

 

 

 

Obr. 29 Příklad vypočtené omezující podmínky s informativní buňkou o splnění či 

nesplnění podmínky 

Na tomto listu je možné nadefinovat cenu metru krychlového betonu a cenu za kilo 

výztuže, kterou chce uživatel uvažovat pro optimalizaci. 

Ve spodní části tohoto listu se nachází prostor pro nadefinování zejména počtu a 

polohy vrstev podélné výztuže. Při definování polohy vrstvy podélné výztuže bych 

doporučil výztuž definovat v závislosti na výšce ℎ1, aby nezůstala výztuž po optimalizaci 

mimo průřez nebo aby byla dodržena minimální krycí vrstva. 

 

Příklad buňky polohy výztuže blízké k hornímu líci průřezu 

 

  = 𝑐𝑠𝑡𝑖 +
∅𝑖

2
 

 

(28)   

 

𝑐𝑠𝑡𝑖 – minimální krytí i-té podélné výztuže, 

∅𝑖 – průměr i-té podélné výztuže. 

 

Příklad buňky polohy výztuže blízké k hornímu líci průřezu 

 

  = ℎ − 𝑐𝑠𝑡𝑖 −
∅𝑖

2
 

 

(29)   

 

ℎ – výška průřezu, 

𝑐𝑠𝑡𝑖 – minimální krytí i-té podélné výztuže, 

∅𝑖 – průměr i-té podélné výztuže. 

 

Aby uživatel měl jednoduší práci s nastavováním Řešitele, jsou na tomto listě 

předpřipravené hodnoty proměnných pro Řešitele, které si uživatel může jednoduše načíst 

a ihned spustit optimalizaci (Řešitele). Předpřipravené hodnoty pro Řešitele jsou pro 

optimalizaci jedné až šestnácti vrstev výztuže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 30 Ukázka části buněk obsahující hodnoty pro načtení do Řešitele 



 

 

Po optimalizaci průřezu vazníku zde také najdeme výslednou cenu celého vazníku, 

ceny dílčích částí vazníku a základní údaje pro výpočet ceny vazníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 Výřez z optimalizačního souboru s dílčími cenami vazníku, výslednou 

celkovou cenou vazníku (účelovou funkcí) a základní údaje pro výpočet ceny vazníku 

 

2.10.1.9 Databáze a pomocné výpočty 

Posledních pět listů optimalizačního souboru jsou databáze a pomocné výpočty 

optimalizačního souboru. V listu s názvem DATABÁZE jsou všechny tabulky, které jsou 

potřebné pro výpočet. 

Na listě DATABÁZE pro obrázky se nacházejí všechny pomocné výpočty pro 

zobrazování obrázků v optimalizačním souboru. Dále se zde počítají průřezové 

charakteristiky navrženého průřezu. 

Další tři listy DAT dílky betonu, DAT dílky bet ideal a DAT dílky bet ideal potrh se 

zejména věnují rozdělení průřezu na malé obdélníčky. Díky tomu je pak možné zjistit 

polohu neutrální osy i jiné hodnoty. 

Poslední list DAT výztuž řeší veškeré hodnoty týkající se hlavní podélné výztuže, je 

však definována na prvním listu Optimalizace. 

 

 

 



 

 

3 Srovnání variant 

Cena betonu je uvažována 2880 Kč/m3[13]. Cenu výztuže uvažuji 28 Kč/kg. 

Neoptimalizovaná varianta má rozměry vazníku ℎ1 = 1150 𝑚𝑚 a 𝑏 =  500 𝑚𝑚. 

Navržená výztuž je ve dvou vrstvách dohromady se čtyřmi profily průměru 22 mm. 

Třmínky jsou dvojstřižné o Ø10 mm. Výsledná cena neoptimalizovaného vazníku je 

15900,22 Kč. 

Optimalizovaná varianta má rozměry vazníku ℎ1 = 960 𝑚𝑚 a 𝑏 =  350 𝑚𝑚. 

Navržená výztuž je ve dvou vrstvách se čtyřmi profily průměru 20 mm. Třmínky jsou 

dvojstřižné o Ø10 mm. Výsledná cena optimalizovaného vazníku je 11584,94 Kč. 

Je patrné, že po optimalizaci příčného řezu vazníku došlo k výraznému snížení 

nákladů na materiál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 32 Neoptimalizovaný a optimalizovaný průřez vazníku 

V tomto případě se při optimalizaci ušetří 4315,28 Kč, což činí asi 30% původní ceny. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 Závěr 

Cílem této práce bylo navrhnout optimalizační algoritmus pro optimalizaci tvaru 

příčného řezu vazníku a staticky jej posoudit. 

Byly zhotoveny dvě varianty návrhu tvaru vazníku s neoptimalizovaným a 

optimalizovaným tvarem příčného řezu vazníku. Na obou variantách se zjišťovali vnitřní 

síly pomocí programu SCIA, které byly ověřeny ručním výpočtem a následně posouzeny 

na MSÚ a MSP (průhyb). 

Optimalizační algoritmus nalezl optimální řešení z hlediska ceny, což se při 

porovnání prokázalo. Na optimalizovaném vazníku bylo ušetřeno 4315,38 Kč. 

Ve srovnání variant je také vidět, že optimalizováním se zmenšuje velikost průřezu 

vazníku. Proto jsem předpokládal větší vyztužení na optimalizovaném vazníku. To ale 

nenastalo, a naopak se vyztužení snížilo. Nejspíše je to zapříčiněno velkým vlivem 

zatížení od vlastní tíhy, které při zmenšování průřezu klesá. 

Dle mého názoru tato práce potvrdila, že optimalizace průřezu má smysl a dokáže 

nalézt výhodné a levnější řešení. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů 

VELKÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 

A mimořádné zatížení 

A průřezová plocha  

Ac průřezová plocha betonu 

As průřezová plocha betonářské výztuže 

As,min minimální průřezová plocha betonářské výztuže 

Asw průřezová plocha smykové výztuže 

ČR Česká republika 

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

E účinek zatížení 

Ec, Ec(28) tečnový modul pružnosti obyčejného betonu při napětí σc = 0 a ve stáří 28 dní 

Ec,eff účinný modul pružnosti betonu 

Ecd návrhová hodnota modulu pružnosti betonu 

Ecm sečnový modul pružnosti betonu  
Es návrhová hodnota modulu pružnosti betonářské oceli 

EI ohybová tuhost 

F zatížení 

Fd návrhová hodnota zatížení 

Fk charakteristická hodnota zatížení 

Gk charakteristická hodnota stálého zatížení 

I moment setrvačnosti průřezu 

L délka 

M ohybový moment 

MEd návrhová hodnota působícího vnitřního ohybového momentu  

N normálová síla  

NEd návrhová hodnota působící normálové síly (tah nebo tlak) 

Qk charakteristická hodnota proměnného zatížení 

Qfat charakteristická hodnota únavového zatížení 

R únosnost; odolnost 

S  vnitřní síly a momenty 

MSP  mezní stavy použitelnosti 

T krouticí moment 

MSÚ mezní stavy únosnosti 

V  posouvající síla 

VEd návrhová hodnota posouvající síly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALÁ PÍSMENA LATINSKÉ ABECEDY 

a vzdálenost 

b celková šířka průřezu, popř. skutečná šířka příruby průřezu T nebo L  

bw šířka stojiny průřezu T nebo I  

d průměr; hloubka 

d účinná výška průřezu 

dg největší jmenovitý rozměr zrna kameniva 

fc pevnost betonu v tlaku 

fcd návrhová pevnost betonu v tlaku 

fck charakteristická válcová pevnost betonu v tlaku ve stáří 28 dní 

fcm průměrná hodnota válcové pevnosti betonu v tlaku 

fctk charakteristická pevnost betonu v dostředném tahu 

fctm průměrná hodnota pevnosti betonu v dostředném tahu 

fy mez kluzu betonářské výztuže 

fyd návrhová mez kluzu betonářské výztuže 

fyk charakteristická mez kluzu betonářské výztuže 

fywd návrhová mez kluzu betonářské smykové výztuže 

h výška 

h celková výška průřezu  

i poloměr setrvačnosti 

k součinitel 

l (nebo L) délka; rozpětí 

r poloměr 

1/r křivost ohybové čáry v určitém průřezu 

t tloušťka 

t uvažovaný časový okamžik 

t0 stáří betonu v okamžiku zatížení 

u,v,w složky přemístění bodu 

x vzdálenost neutrální osy od nejvíce tlačeného okraje 

x,y,z souřadnice 

z  rameno vnitřních sil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MALÁ PÍSMENA ŘECKÉ ABECEDY 

 úhel; poměr 

 úhel; poměr; součinitel  

 dílčí součinitel 

A dílčí součinitel mimořádného zatížení A 

C dílčí součinitel betonu 

F dílčí součinitel zatížení F 

G dílčí součinitel stálého zatížení G 

M dílčí součinitel vlastnosti materiálu, zahrnující nejistoty vlastností materiálu, 

geometrických odchylek a použitého výpočetního modelu 

Q dílčí součinitel proměnného zatížení Q 

S dílčí součinitel betonářské nebo předpínací oceli 

g dílčí součinitel stálého zatížení bez uvažování modelových nejistot 

m dílčí součinitel vlastnosti materiálu zahrnující pouze nejistoty vlastnosti 

materiálu 

 redukční součinitel; rozdělovací součinitel 

c poměrné stlačení betonu 

c1 poměrné stlačení betonu při dosažení maximálního napětí fc 

cu mezní poměrné stlačení betonu 

u poměrné přetvoření betonářské nebo přepínací oceli při maximálním zatížení 

uk charakteristické poměrné přetvoření betonářské nebo předpínací oceli při 

maximálním zatížení 

 úhel 

 štíhlostní poměr 

 součinitel tření předpínací vložky o stěny kanálků (trubek) 

 součinitel redukce pevnosti betonu v tlaku při porušení smykovou trhlinou 

 poměr pevností v soudržnosti předpínací a betonářské výztuže 

 objemová hmotnost vysušeného betonu v kg/m3 

l stupeň vyztužení podélnou výztuží 

w stupeň vyztužení smykovou výztuží 

c tlakové napětí v betonu 

cu tlakové napětí v betonu při mezním poměrném stlačení cu 

 průměr prutu betonářské výztuže nebo kanálku pro přepínací vložku 

n náhradní průměr svazku prutů betonářské výztuže 

(t, t0) součinitel dotvarování, kterým se definuje dotvarování mezi okamžiky t a t0, 

vztažený k pružné deformaci betonu ve stáří 28 dní 

(, t0) konečná hodnota součinitele dotvarování 

 součinitele, kterými se definují reprezentativní hodnoty proměnného zatížení 

 0 pro kombinační hodnoty 

 1 pro časté hodnoty 

 2 pro kvazistálé hodnoty 
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