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Abstrakt 
Cílem této práce je vytvoření programu s automatickým návrhem a posouzením spojů 

s kolíkovými spojovacími prostředky. Program využívá postupů uvedených v ČSN 73 1702 a 
tzv. Johansenových vztahů pro výpočet únosnosti. 

Vytvořený program je vhodný zejména pro ušetření času při zdlouhavém návrhu 
zmíněných spojů. Dopomáhá ke snadnému posouzení spoje na mezní stav únosnosti a 
použitelnosti. 

 

Klíčová slova 
kolíkový spoj, Johansenovy vztahy, MS excel, hřebík, svorník, závitová tyč 

  
  
Abstract 

The object of this work is to create a program with automatic design and assessment of 
joints with pin connections. The program uses procedures ČSN 73 1702 and the Johansen 
relations to calculate capacity. 

The program is particularly appropriate for saving time during a lengthy draft of these 
connections. It helps to easily assess connections to the ultimate limit state and serviceability. 

 

Keywords 
pin connection, Johansen relations, MS excel, nail, bolt, threaded rod  
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obsáhnout velkou variabilitu zadání, a dokázal navržené spoje po

Kolíkové spoje dřevěných prvků 

na bázi dřeva. Spoje 

, dle počtu spojovaných prvků. V mé práci jsem se zaměřil pouze na 

Jako spojovací prostředky jsou nejčastěji používány ocelové

V případě použití hřebíků

předvrtání otvoru pro spojovací prvek (za podmínek dodržen

otvoru daného normou).

Návrh a posouzení spoje na první mezní stav únosnosti
návrhové únosnost

, kterou je schopen jeden spojovací prvek bezpečně přenést z

Tato síla musí být větší než působící silové účinky na konstrukci, vzniklé od jejího zatížení.

Spoj je obecně zatížen normálovou silou, posouvající silou a 

Tyto vnitřní síly jsou vztaženy k těžišti spoje (středu otáčení spoje).

zatížení jednotlivých spojovacích prostředků poté 

působící ve středu spoje, lze 

tlivé spojovací prvky: 

,� � ��� 
vků 

návrhem a posouzení

jsem se převážně na tzv. protézování tr

obecné spoje tohoto

Základní postup výpočtu byl použit dle české státní normy ČSN EN 73 1702, přičemž vz

knihy Step/Eurofortech 2 – Iniciativa v

Microsoft Excel pro přehlednou a rychlou práci 

něm navrhnout a posoudit obecný kolíkový spoj, případně

Program byl vytvořen tak, aby dokázal 

obsáhnout velkou variabilitu zadání, a dokázal navržené spoje posoudit na mezní stav únosnosti a

Spoje mohou být jednostřižné,

mé práci jsem se zaměřil pouze na 

ocelové kolíkové pr

případě použití hřebíků 

předvrtání otvoru pro spojovací prvek (za podmínek dodržen

otvoru daného normou). 

Návrh a posouzení spoje na první mezní stav únosnosti
únosnosti spojovacího prvku. Tedy 

ně přenést z jednoho

Tato síla musí být větší než působící silové účinky na konstrukci, vzniklé od jejího zatížení.

Spoj je obecně zatížen normálovou silou, posouvající silou a smykovou 

těžišti spoje (středu otáčení spoje).

poté platí následující 

působící ve středu spoje, lze 

 

a posouzením kolíkového spoje 

protézování trámů

tohoto typu. 

Základní postup výpočtu byl použit dle české státní normy ČSN EN 73 1702, přičemž vz

Iniciativa v rámci 

Microsoft Excel pro přehlednou a rychlou práci 

něm navrhnout a posoudit obecný kolíkový spoj, případně návrh a 

Program byl vytvořen tak, aby dokázal 

soudit na mezní stav únosnosti a

mohou být jednostřižné,

mé práci jsem se zaměřil pouze na 

kolíkové prvky, tedy 

 je možné, za účelem 

předvrtání otvoru pro spojovací prvek (za podmínek dodržen

Návrh a posouzení spoje na první mezní stav únosnosti (1.MSÚ)
i spojovacího prvku. Tedy 

jednoho prvku na druhý.

Tato síla musí být větší než působící silové účinky na konstrukci, vzniklé od jejího zatížení.

smykovou silou vyvolanou 

těžišti spoje (středu otáčení spoje).

následující 
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kolíkového spoje 

ámů, 

Základní postup výpočtu byl použit dle české státní normy ČSN EN 73 1702, přičemž vztahy 

rámci 

Microsoft Excel pro přehlednou a rychlou práci 

návrh a 

Program byl vytvořen tak, aby dokázal 

soudit na mezní stav únosnosti a 

mohou být jednostřižné, 

mé práci jsem se zaměřil pouze na 

ky, tedy 

za účelem 

předvrtání otvoru pro spojovací prvek (za podmínek dodržení 

(1.MSÚ) 
i spojovacího prvku. Tedy 

prvku na druhý. 

Tato síla musí být větší než působící silové účinky na konstrukci, vzniklé od jejího zatížení. 

silou vyvolanou 

těžišti spoje (středu otáčení spoje). 

 



 

Průměr dříku 

 

b) Smyková síla vyvolaná ohybovým momentem

způsobem:

Ze statických podmínek rovnováhy 

lze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden 
spojovací prvek ve 

ri = vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem

2.2.2. Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího pr
Výslednou únosnost spojovacího pr

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

parametrů:  

• Průměr 

dané českou státní normou 

• Délka spojovacího pr

stanoveny normalizované délky dle

spojovacích prvků typu

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečn

Průměr dříku 

4,0 

6,3 

7,1 

Tab 1. –

• Pevnost v 
únosnost
vstupuje v
jiného vzorce.

 

Smyková síla vyvolaná ohybovým momentem

způsobem: 

Ze statických podmínek rovnováhy 

ze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden 
spojovací prvek ve spoji, a to 

= vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem

Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího pr
Výslednou únosnost spojovacího pr

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

parametrů:   

 dříku spojovacího pr

dané českou státní normou 

Délka spojovacího pr

tanoveny normalizované délky dle

spojovacích prvků typu

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečn

Průměr dříku d [mm] 

 

 

 

– normalizované rozměry 

Pevnost v otlačení spojovaných materiálů 
únosnost spojovaného
vstupuje v charakteristických hodnotách. Pro různé 
jiného vzorce. 

 

Smyková síla vyvolaná ohybovým momentem

Ze statických podmínek rovnováhy 

ze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden 
spoji, a to �	

= vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem

Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího pr
Výslednou únosnost spojovacího pr

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

spojovacího prvku

dané českou státní normou ČSN 02 2825

Délka spojovacího prvku l [mm]. 

tanoveny normalizované délky dle

spojovacích prvků typu svorníky a závitové tyče, tato délka není 

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečn

Délka hřebíku 

100

110

120

180

200

200

210

22

normalizované rozměry 

otlačení spojovaných materiálů 
spojovaného prvku v otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 

charakteristických hodnotách. Pro různé 

 

Smyková síla vyvolaná ohybovým momentem

Ze statických podmínek rovnováhy 
 � ∑�
ze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden � 
 ∗ �∑�� 

= vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem

Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího pr
Výslednou únosnost spojovacího prvku ovlivňuje řada faktorů, nejdůležitější z

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

ku d [mm]. Výrobci

ČSN 02 2825, které je 

[mm]. Zde jsou též

tanoveny normalizované délky dle průměru

svorníky a závitové tyče, tato délka není 

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečn

Délka hřebíku l [mm] 

100 

110 

120 

180 

200 

200 

210 

220 

normalizované rozměry hřebíků dle 

otlačení spojovaných materiálů fh,i,k

otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 
charakteristických hodnotách. Pro různé 

Smyková síla vyvolaná ohybovým momentem, lze určit tímto 

�	 ∗ �	  a   
��� �

ze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden 
 

= vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem

Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího pr
ovlivňuje řada faktorů, nejdůležitější z

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

Výrobci využívají tzv. normalizované průměry

, které je vhodné

Zde jsou též českou státní normou ČSN 02 2825 

u prvku, které 

svorníky a závitové tyče, tato délka není 

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečn

 Průměr hlavy hřebíku 

hřebíků dle [1] 

h,i,k [MPa]. Tato hodnota udává maximální 
otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 

charakteristických hodnotách. Pro různé případy

lze určit tímto 

� �����. 
ze odvodit vzorec pro výpočet smykové síly působící na jeden 

= vzdálenost mezi středem spoje a spojovacím prostředkem 

Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího prvku
ovlivňuje řada faktorů, nejdůležitější z

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

využívají tzv. normalizované průměry

vhodné při návrhu 

českou státní normou ČSN 02 2825 

, které je třeba respektovat. U 

svorníky a závitové tyče, tato délka není důležitá

provádí celkové provrtání spojovaných prvků a přebytečné konce se odstraní.

Průměr hlavy hřebíku 

10 

13,5 

15,5 

[MPa]. Tato hodnota udává maximální 
otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 

případy se tato hodn

ku 
ovlivňuje řada faktorů, nejdůležitější z nich jsou 

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

využívají tzv. normalizované průměry

při návrhu dodržovat. 

českou státní normou ČSN 02 2825 

respektovat. U 

důležitá, jelikož se 

se odstraní. 

Průměr hlavy hřebíku D [mm]

 

13,5 

15,5 

[MPa]. Tato hodnota udává maximální 
otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 

odnotu stanovuje dle 

10 

nich jsou 

vlastní rozměry a typ spojovacího a spojovaného prvku. Zde je výpis těch nejdůležitějších 

využívají tzv. normalizované průměry 

 

českou státní normou ČSN 02 2825 

respektovat. U 

, jelikož se 

[mm] 

[MPa]. Tato hodnota udává maximální 
otlačení, při dosažení limitního přetvoření. Do výpočtů 

otu stanovuje dle 
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Spojovaný 
materiál 

Spojovací prvky 
hřebíky kolíky/svorníky/závitové tyče 

jehličnaté dřevo 
- předvrtané 

��,� � 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ !)#� ��,∝,� � ��,%,��&% ∗ �'�( ∝ +*��( ∝ 

jehličnaté dřevo 
- nepředvrtané 

��,� � 0,082 ∗ #� ∗ !+%,, ----- 

listnaté dřevo 
- předvrtané 

��,� � 0,082 ∗ (1 − 0,01 ∗ !)#�  ��,∝,� � ��,%,��&% ∗ �'�( ∝ +*��( ∝ 

listnaté dřevo 
- nepředvrtané 

��,� � 0,082 ∗ #� ∗ !+%,, ----- 

OSB desky 
- předvrtané 

��,� � 50 ∗ !%,. ∗ �%,( ��,� � 50 ∗ !%,. ∗ �%,( 

OSB desky 
- nepředvrtané 

��,� � 65 ∗ !%,0 ∗ �%,� ----- 

překližky 
- předvrtané 

��,� � 0,11 ∗ (1 − 0,01 ∗ !) ∗ #� ��,� � 0,11 ∗ (1 − 0,01 ∗ !) ∗ #� 

překližky 
- nepředvrtané 

��,� � 0,11 ∗ #� ∗ !%,, ----- ρ2 � charakteristická	hustota	[kg/m,] 
Tab 2. – vzorce pro výpočet pevnosti v otlačení dle [2] 

• Tloušťka spojovaných prvků ti [mm]. Ta se různí dle typu spoje: 

Pro jednostřižné hřebíkové spoje platí: 

t1 označuje tloušťku krajního spojovacího prvku 

t2 značí hloubku zaražení konce hřebíku 

Pro dvoustřižné hřebíkové spoje platí: 

t1 označuje menší z krajních tlouštěk prvků a hloubky zaražení konce hřebíku 

t2 značí tloušťku středního spojovaného prvku 

Pro ostatní jednostřižné spoje platí: 

t1 označuje tloušťku krajního spojovacího prvku 

t2 značí tloušťku druhého spojovacího prvku 

Pro ostatní dvoustřižné spoje platí: 

t1 označuje menší z krajních tlouštěk prvků  

t2 značí tloušťku středního spojovaného prvku 

V případě použití hřebíkových spojovacích prvků bez předvrtání otvoru, jsou tyto 

tloušťky limitovány minimální hodnotou dle normy: � � EFG H14 ∗ !; (13 ∗ ! − 30) ∗ #�200L 
2.2.3. Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku 

Po zadání výše popsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

to dle tzv. Johansenových vztahů. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil v prvku 

odvozeny v roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

prvku (ocelového kolíku) zatíženého silou v rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

stanovena její únosnost. 



 

Pro jednostřižné spoje
odvozeny tyto

střihovou spáru

Znázornění možností porušení:

Obr 1. -

Varianta porušení G.1 (obr. a)

M� � ��NO � 1,
Varianta porušení G.2 (obr. b)

M� � ��NO � 1,
Varianta porušení G.

M� � ��
NO � 1,

Varianta porušení G.

M� � ��
NO � 1,

Varianta porušení G.5 (obr. e

M� � ��
NO � 1,

Varianta porušení G.6 (obr. f

M� � P
NO � 1,

Uvedené vzorce převzaty z 

Pro jednostřižné spoje
odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich 

střihovou spáru: 

Znázornění možností porušení:

- Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Varianta porušení G.1 (obr. a)

�,�,� ∗ �� ∗ ! ,3 

Varianta porušení G.2 (obr. b)

�,�,� ∗ �( ∗ !,3 

porušení G.3 (obr. c

�,�,� ∗ �� ∗ !1 + Q,3 

Varianta porušení G.4 (

�,�,� ∗ �� ∗ !2 + Q,2 

Varianta porušení G.5 (obr. e

�,�,� ∗ �( ∗ !1 + 2 ∗ Q,2 

Varianta porušení G.6 (obr. f

P2 ∗ Q1 + Q ∗ R2,1 

Uvedené vzorce převzaty z 

Pro jednostřižné spoje prvků na bázi dřeva 

vzorce pro výpočet jejich 

Znázornění možností porušení: 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Varianta porušení G.1 (obr. a) 

 

Varianta porušení G.2 (obr. b) 

∗ Q 

3 (obr. c) 

∗ SPQ + 2 ∗
(obr. d) 

∗ TP2 ∗ Q ∗
Varianta porušení G.5 (obr. e) 

∗ TP2 ∗ Q( ∗
Varianta porušení G.6 (obr. f) 

R ∗ 
U,� ∗ ��,�
Uvedené vzorce převzaty z [2] 

prvků na bázi dřeva 

vzorce pro výpočet jejich charakteristických

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

∗ Q( ∗ V1 + ��

(1 + Q) + 4

∗ (1 + Q) +

�,� ∗ ! 

prvků na bázi dřeva jsou možné

charakteristických 

 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek [a]

�(�� + W�(��X
(Y +

4 ∗ Q ∗ (2 + Q��,�,� ∗ !

) 4 ∗ Q ∗ (1 +��,�,�

jsou možné tyto varianty porušení

únosností Rk

 

[a] 

W X + Q, ∗ W�(��X
(

( Q) ∗ 
U,�! ∗ ��( −

( + 2 ∗ Q) ∗ 
U∗ ! ∗ �((

tyto varianty porušení

k[kN] pro jednu 

W X( − Q ∗ W1 +

QZ 

U,� − QZ 
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tyto varianty porušení a byly 

pro jednu 

W + �(��X[ 



 

• 

Pro dvoustřižné spoje
odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich 

střihovou spáru

Znázornění možností porušení:

Obr 2. -

Varianta porušení G.7 (obr. g

M� � ��NO � 1,
Varianta porušení G.8 (obr. h

M� � 0,NO � 1,
Varianta porušení G.

M� � ��
NO � 1,

Varianta poruše

M� � P
NO � 1,

Uvedené vzorce převzaty z 

Ostatní vstupující členy vzorců:

 Moment na mezi kluzu oceli spojovacího prvku 

prvku, při kterém dochází k

Výpočet pro spojovací prvky kruhového průřezu:

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu:

Pro dvoustřižné spoje
odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich 

střihovou spáru: 

Znázornění možností porušení:

- Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Varianta porušení G.7 (obr. g

�,�,� ∗ �� ∗ ! ,3 

Varianta porušení G.8 (obr. h

,5 ∗ ��,�,� ∗ �,3 

Varianta porušení G.9 (obr. j

�,�,� ∗ �� ∗ !2 + Q,2 

Varianta porušení G.10

P2 ∗ Q1 + Q ∗ R2,1 

Uvedené vzorce převzaty z 

stupující členy vzorců:

Moment na mezi kluzu oceli spojovacího prvku 

, při kterém dochází k

Výpočet pro spojovací prvky kruhového průřezu:

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu:

Pro dvoustřižné spoje prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich 

Znázornění možností porušení: 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Varianta porušení G.7 (obr. g) 

 

Varianta porušení G.8 (obr. h) 

�( ∗ ! ∗ Q 

9 (obr. j) 

∗ TP2 ∗ Q ∗
10 (obr. k) 

R ∗ 
U,� ∗ ��,�
Uvedené vzorce převzaty z [2] 

stupující členy vzorců:

Moment na mezi kluzu oceli spojovacího prvku 

, při kterém dochází k jeho trvalým 

Výpočet pro spojovací prvky kruhového průřezu:

d = průměr spojovacího prostředku

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu:

d = délka (kratší) strany spojovacího prostředku

prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

(1 + Q) + 4

�,� ∗ ! 

stupující členy vzorců: 

Moment na mezi kluzu oceli spojovacího prvku 

trvalým deformacím.

Výpočet pro spojovací prvky kruhového průřezu:
U,� � 0,3
= průměr spojovacího prostředku

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu:
U,� � 0,5
= délka (kratší) strany spojovacího prostředku

prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

charakteristických 

 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek [a]

4 ∗ Q ∗ (2 + Q��,�,� ∗ !

Moment na mezi kluzu oceli spojovacího prvku My,k [Nmm]. 

deformacím. 

Výpočet pro spojovací prvky kruhového průřezu: 3 ∗ �\,� ∗ !(,.
= průměr spojovacího prostředku

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu:5 ∗ �\,� ∗ !(,.
= délka (kratší) strany spojovacího prostředku

prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

únosností Rk

[a] 

( Q) ∗ 
U,�! ∗ ��( −

[Nmm]. Tato hodnota udává napětí

. 

= průměr spojovacího prostředku 

Výpočet pro spojovací prvky čtvercového (obdélníkového) průřezu: . 

= délka (kratší) strany spojovacího prostředku 

prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

k[kN] pro jednu 

QZ 

Tato hodnota udává napětí
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prvků na bázi dřeva jsou možné tyto varianty porušení a byly 

pro jednu 

Tato hodnota udává napětí v 
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• Charakteristická hodnota pevnosti v tahu oceli fu,k [N/mm2]. Jde o tabulkovou hodnotu 

pevnosti oceli. 

• Poměr pevností v otlačení spojovaných prvků β [-]. Jedná se o pevnostní poměr 

spojovaných materiálů. 

Q � ��,(,���,�,� 

• Součinitel spolehlivosti ɤM [-]. Součinitel vyjadřující spolehlivost materiálu. Je určen 

zvlášť ke každé variantě porušení spoje. 

• Modifikační součinitel kmod [-]. Jedná se o součinitel zavádějící do výpočtů dobu trvání 

zatížení a třídu použité konstrukce: 

Třída použité konstrukce charakterizuje klimatické poměry okolního prostředí a rozděluje je 

do následujících 3 tříd: 

a) Třída použití 1: Vlhkost dřevěných konstrukcí odpovídá teplotě prostředí 20OC a relativní 

vlhkost vzduchu přesahující 65% pouze po několik týdnů v roce. 

b) Třída použití 2: Vlhkost dřevěných konstrukcí odpovídá teplotě prostředí 20OC a relativní 

vlhkost vzduchu přesahující 85% pouze po několik týdnů v roce. 

c) Třída použití 3: Zahrnuje výše nezařaditelné klimatické podmínky. 

Třída trvání zatížení uvádí dobu působení zatížení a rozděluje ji tak na 5 tříd: 

a) Stálé: Zatížení konstrukce trvá déle než 10let. 

b) Dlouhodobé: Zatížení konstrukce trvá v rozmezí 6 měsíců až 10 let. 

c) Střednědobé: Zatížení konstrukce trvá v rozmezí 1 týden až 6 měsíců. 

d) Krátkodobé: Zatížení konstrukce trvá méně než 1 týden 

e) Velmi krátkodobé: Zatížení konstrukce trvá méně než 1 minutu. 

Materiál/třída 
trvání zatížení 

Třída vlhkosti 

1 2 3 

stálé 0,60 0,60 0,50 

dlouhodobé 0,70 0,70 0,55 

střednědobé 0,80 0,80 0,65 

krátkodobé 0,90 0,90 0,70 

velmi krátkodobé 1,10 1,10 0,90 

Tab 3. – hodnoty součinitele kmod  dle [2] 

 

Po spočtení únosností pro jednotlivé případy porušení, se vybere minimální hodnota, 

s kterou se dále počítá: M� � M�,]	� 

Minimální únosnost spojovacího prvku se poté převede na hodnotu návrhovou dle vzorce: 

M^ � �]_^ ∗ M�NO 
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Posouzení na 1.MSÚ končí jednotkovým posudkem, ve kterém se ověří, zda únosnost 
prvku je větší než jeho namáhání. Tato nerovnost musí vždy platit: 

M`M^ ≤ 1,0 

2.3. Posouzení spoje na druhý mezní stav použitelnosti (2.MSP) 
Mezní stav použitelnosti značí prověření mezního průhybu a trvanlivosti konstrukce. 

Každý prvek (konstrukce), na který působí zatížení, se jeho vlivem deformuje. Proto je 

důležité tyto deformace sledovat a správným návrhem konstrukčních prvků jim předejít, 

případně minimalizovat. 

2.3.1. Vliv spoje na tuhost prvku 
Každý prvek (nosník) má svou vlastní tuhost o hodnotě E*I [kNm] (modul pružnosti 

vynásoben momentem setrvačnosti), která vyjadřuje odpor tohoto prvku vůči jeho 

deformacím.  

V případě spojení dvou konstrukčních prvků, je v místě napojení jejich tuhost nulová a 

veškeré namáhání (odpor konstrukce vůči deformacím) přebírají spojovací prostředky. Proto 

jsou velmi důležité tuhostní charakteristiky spoje, jelikož výrazně ovlivňují výslednou tuhost 

celé konstrukce, a tím pádem i její deformace (průhyby). 

Základní tuhostní charakteristiky spoje jsou: 

a) Normálová tuhost [kN/m]: Udává potřebnou normálovou (ve směru osy x) sílu v kN, 

působící ve středu spoje, pro vyvolání vzájemného vodorovného (ve směru osy x) posunu 

spojovaných prvků o 1 metr. 

b) Příčná tuhost [kN/m]: Udává potřebnou posouvající (příčnou, kolmou, ve směru osy z) 

sílu v kN, působící ve středu spoje, pro vyvolání vzájemného příčného (kolmého, ve 

směru osy z) posunu spojovaných prvků o 1 metr. 

c) Ohybová tuhost [kNm/rad]: Udává potřebný ohybový moment v kNm, působící ve středu 

spoje, pro vyvolání vzájemného pootočení spojovaných prvků o 1 radián. 

 

Stanovení tuhostí spoje: 

a) Normálová tuhost [kN/m]: Pro její výpočet jsou stanoveny empirické vzorce vztažené pro 

jednu střihovou rovinu a jeden spojovací prvek. 

  



 

2.3.2.

Spojovací prostředek

kolík, přesný svorník, svorník a závitová 

hřebík a vrut do dřeva v

hřebík a vrut do dřeva v

prstencový hmoždík typu A1 a talířový 

ozubené hmoždíky typu C1 a C5

ozubené hmoždíky typu C10, C11d � průměrρ2 � charakteristická
Tab 4. –

b) Příčná tuhost 

c) Ohybová tuhost 

s předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

tuhosti spojovacího prvku:

Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

výpočetních programů.

2.3.2. Výpočet průhybu namáhaného nosníku
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

Obr 3. –

Spojovací prostředek

kolík, přesný svorník, svorník a závitová 

tyč 

hřebík a vrut do dřeva v

otvorech

hřebík a vrut do dřeva v

otvorech

sponky

prstencový hmoždík typu A1 a talířový 

hmoždík typu B1

ozubené hmoždíky typu C1 a C5

ozubené hmoždíky typu C10, C11průměr	kolíkucharakteristická
– vzorce pro výpočet modulu posunutí K

Příčná tuhost [kN/m]:

Ohybová tuhost [kNm/rad]:

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

tuhosti spojovacího prvku:

� � hi!
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

výpočetních programů.

Výpočet průhybu namáhaného nosníku
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

– Průběh proměnného

Spojovací prostředek 

kolík, přesný svorník, svorník a závitová 

hřebík a vrut do dřeva v předvrtaných 

otvorech 

hřebík a vrut do dřeva v nepředvrtaných 

otvorech 

sponky 

prstencový hmoždík typu A1 a talířový 

hmoždík typu B1 

ozubené hmoždíky typu C1 a C5

ozubené hmoždíky typu C10, C11kolíku	[mm] charakteristická	hustota	
vzorce pro výpočet modulu posunutí K

[kN/m]: Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti.

[kNm/rad]: Z geometrických podmínek byl odvozen vzorec 

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

tuhosti spojovacího prvku: 

hi!ájk����	�l�m�hF*
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

výpočetních programů. 

Výpočet průhybu namáhaného nosníku
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

Průběh proměnného zatížení Q v

Spoj dřevo 

kolík, přesný svorník, svorník a závitová 

předvrtaných 

nepředvrtaných 

prstencový hmoždík typu A1 a talířový 

ozubené hmoždíky typu C1 a C5 

ozubené hmoždíky typu C10, C11 

	[kg m,⁄ ] 
vzorce pro výpočet modulu posunutí K

Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti.

geometrických podmínek byl odvozen vzorec 

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

o_�Up �	�l�m�hF*íq�
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

Výpočet průhybu namáhaného nosníku
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

zatížení Q v čase t 

Spoj dřevo - dřevo, dřevo 

na bázi dřeva, dřevo 

#
#
0,
0,0,45

]
vzorce pro výpočet modulu posunutí Kser dle [2]

Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti.

geometrických podmínek byl odvozen vzorec 

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

� o�_] ∗ �(�	l�h�r	�!	
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

Výpočet průhybu namáhaného nosníku 
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

čase t [b] 

dřevo, dřevo 

na bázi dřeva, dřevo #��,s20 ∗ ! 

#��,s20 ∗ ! 

#��,s25 ∗ !%,t 

#��,s60 ∗ !%,t 

,6 ∗ !u ∗ #� 

,3 ∗ !u ∗ #� 45 ∗ !u ∗ #� 

[2] 

Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti.

geometrických podmínek byl odvozen vzorec 

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z

( 	��řk!r	�l�mk
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto ho

 
Dle průběhu charakteristického (proměnného) zatížení konstrukce Q 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace. 

dřevo, dřevo - materiál 

na bázi dřeva, dřevo - ocel 

 

 

 

Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti.

geometrických podmínek byl odvozen vzorec 

předpokládaným pootočením spojovaných prvků o 1 rad, který vychází z normálové 

�l�mk	[E] 
Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

prostředků. Poté lze s výslednou tuhostí spoje dále počítat, např. zadáním těchto hodnot do 

 v čase t, lze stanovit 

kombinace zatížení, pro které je nutno ověřit jejich výsledné deformace.  
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materiál 

Zde platí stejné vzorce jako pro výpočet hodnot normálové tuhosti. 

normálové 

Výsledné tuhosti spoje vzniknou vynásobením jednotlivých tuhostí počtem spojovacích 

dnot do 

, lze stanovit 
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a) Charakteristická kombinace (vznikají nevratné průhyby konstrukce): 

wx�,y"+"{" + "|�,�" + "w}%,	 ∗ |�,		~�y��  

b) Častá kombinace (nevznikají nevratné průhyby konstrukce): 

wx�,y"+"{" + "}�,� ∗ |�,�" + "w}(,	 ∗ |�,		~�y��  

c) Kvazistálá kombinace (průhyby od dlouhodobého působení zatížení): 

wx�,y"+"{" + "w}(,	 ∗ |�,		��y��  

Gk [kN/m2]… charakteristická hodnota stálého zatížení  

Qk [kN/m2]… charakteristická hodnota proměnného zatížení  

Ψi [-]… kombinační součinitel 

Pro aktuální hodnoty průhybu od daného zatížení jsou odvozeny empirické vzorce, 

přičemž pro nejčastější možnost zatížení, stálé rovnoměrné, platí následující: 

��,	,	��� � 5384 ∗ �� ∗ j�� ∗ �  

Konečný průhyb se následně určí pro každou kombinaci zvlášť: 

a) Charakteristická kombinace: 

Převládající proměnné zatížení ��,�,�	� � ��,�,	��� ∗ (1 + }(,� ∗ �^`�) 
Další proměnné zatížení ��,	,�	� � ��,	,	��� ∗ (}%,	 + }(,	 ∗ �^`�) 

b) Častá kombinace: 

Nevznikají konečné průhyby konstrukce. 

c) Kvazistálá kombinace: ��,	,�	� � }(,	 ∗ ��,	,	��� ∗ (1 + �^`�) 
d) Samotné stálé zatížení ��,�	� � ��,	��� ∗ (1 + �^`�) 

kdef [-] je modifikační součinitel, který zavádí do výpočtů dobu trvání zatížení a třídu 

použité konstrukce. Tyto třídy jsou shodné jako u modifikačního součinitele kmod, který je 

popsán v odstavci 2.2.3. 

Materiál/třída 

trvání zatížení 

Třída vlhkosti 

1 2 3 

stálé 0,60 0,80 2,00 

dlouhodobé 0,50 0,50 1,50 

střednědobé 0,25 0,25 0,75 

krátkodobé 0,00 0,00 0,30 

Tab 5. – hodnoty součinitele kdef  (pro rostlé a lepené lamelové dřevo) dle [2] 
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Výsledný konečný průhyb musí být menší než limitní hodnoty průhybu. 

Kombinace zatížení Nosník Konzola 

charakteristická kombinace ��,	��� ≤ j 300�  ��,	��� ≤ j 150�  

 ��	�+��,	��� ≤ j 200�  ��	�+��,	��� ≤ j 100�  

kvazistálá kombinace ��	�+�% ≤ j 200�  ��	�+�% ≤ j 100�  

l = rozpětí nosníku (vyložení konzoly) [mm] 

Tab 6. –limitní hodnoty průhybu dle [2] 

3. Kolíkové spoje dřevěných a ocelových prvků 

3.1. Popis spoje 
Jedná se o spojení jednoho a více prvků z materiálů na bázi dřeva s jedním nebo více 

prvků z ocelového plechu. Spoje mohou být jednostřižné, dvoustřižné i vícestřižné, dle počtu 

spojovaných prvků. V mé práci jsem se zaměřil pouze na první dva zmíněné typy. 

Jako spojovací prostředky se nejčastěji používají ocelové kolíkové prvky, tedy hřebíky, 

kolíky, svorníky nebo závitové tyče. V případě použití hřebíků je možné, za účelem zvýšení 

únosnosti spoje, předvrtání otvoru pro spojovací prvek (za podmínek dodržení maximálního 

průměru předvrtaného otvoru daného normou). 

3.2. Návrh a posouzení spoje na první mezní stav únosnosti (1.MSÚ) 
V tomto posudku je rozhodující stanovení návrhové únosnosti spojovacího prvku. Tedy 

síly, kterou je schopen jeden spojovací prvek bezpečně přenést z jednoho prvku na druhý. 

Tato síla musí být větší než působící silové účinky na konstrukci, vzniklé od jejího zatížení. 

3.2.1. Silové předpoklady 
Pro tento druh spojů platí stejné předpoklady jako u spojů dřevěných 

prvků, odstavec 2.2.1. 

3.2.2. Hodnoty ovlivňující únosnost spojovacího prvku 
Únosnost spojovacího prvku je ovlivňována mnoha faktory:  

• Průměr spojovacího prvku d [mm]. 

• Délka spojovacího prvku l [mm]. 

• Pevnosti v otlačení spojovaných materiálů fh,i,k [MPa]. 

• Tloušťky spojovaných prvků ti [mm]. 

byly již popsány v odstavci 2.2.2. Pro ocelové spojované části vstupují do výpočtu ještě tyto 

nové parametry: 

• Pevnost v otlačení ocelové spojované části fh,i,k [MPa]. Předpokládá se dřívější porušení 

spojovacího prvku nebo dřevěné části spoje, než samotná ocelová část. Proto se pevnost 

v otlačení oceli ve výpočtech nevyskytuje. 

  



 

3.2.3.

• Tloušťka ocelové části spoje 

rozlišují

3.2.3. Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

to dle tzv. Johansenových vztahů
odvozeny v

prvku (ocelového kolíku) zatíženého silou v

stanovena její únosnost

Pro jednostřižné spoje
varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

únosností R

Znázornění možností porušení:

Obr 4. -

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.1

M� � �√NO � 1,
Varianta porušení G.

M� � RNO � 1,
Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.

M� � ��NO � 1,
 

 

 

 

Tloušťka ocelové části spoje 

í na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku.

Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

Johansenových vztahů
odvozeny v roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

prvku (ocelového kolíku) zatíženého silou v

stanovena její únosnost

Pro jednostřižné spoje
varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

Rk[kN] pro jednu střihovou spáru

Znázornění možností porušení:

- Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.11

�√2 − 1� ∗ ��,3 

Varianta porušení G.12 (obr. b)

R2 ∗ 
U,� ∗ ��,1 

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.13

�,�,� ∗ �� ∗ ! ,3 

Tloušťka ocelové části spoje ti [mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které 

na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku.

� ≤
d = průměr spojovacího prostředku 

Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

Johansenových vztahů. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

prvku (ocelového kolíku) zatíženého silou v

stanovena její únosnost. 

Pro jednostřižné spoje prvků na bázi dřeva

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

pro jednu střihovou spáru

Znázornění možností porušení:  

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

1 (obr. a) 

� �,�,� ∗ �� ∗ ! 

2 (obr. b) 

��,�,� ∗ ! 

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s

13 (obr. c) 

 

[mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které 

na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku.� � ! = tlustý≤ 0,5 ∗ ! = tenký ocelový plech

= průměr spojovacího prostředku 

Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

prvku (ocelového kolíku) zatíženého silou v rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

prvků na bázi dřeva

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

pro jednu střihovou spáru: 

 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s tenkým ocelovým plechem:

 

Jednostřižné spojení dřevěného prvku s tlustým ocelovým plechem:

[mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které 

na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku.

= tlustý ocelový plech

= tenký ocelový plech

= průměr spojovacího prostředku 

Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

prvků na bázi dřeva a ocelového plechu

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek s ocelovými plechy

tenkým ocelovým plechem:

tlustým ocelovým plechem:

[mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které 

na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku.

ocelový plech 

= tenký ocelový plech 

= průměr spojovacího prostředku [mm] 

Výpočet únosnosti jednoho spojovacího prvku 
Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

a ocelového plechu jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

ocelovými plechy

tenkým ocelovým plechem: 

tlustým ocelovým plechem: 

[mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které 

na tenké a tlusté, což ovlivňuje výslednou únosnost spojovacího prvku. 

Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

. Tyto vztahy byly na základě rovnováhy sil v prvku 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

ocelovými plechy[c] 
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[mm]. Jedná se o tloušťky ocelových plechů, které se 

 

Po zadání výše vypsaných údajů, je možné spočíst únosnost jednoho spojovacího prvku a 

prvku 

roce 1949 a platí dodnes. Byly definovány základní možná porušení spojovacího 

rovině spoje a ke každé z variant porušení byla 

jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 



 

Varianta porušení G.

M� � ��
NO � 1,

Varianta porušení G.

M� � √NO � 1,
Uvedené vzorce převzaty z 

Pro dvoustřižné spoje
varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

únosností R

Znázornění možností porušení:

Obr 5. -

Dvoustřižné spojení dřevěných prvků

Varianta porušení G.

M� � ��NO � 1,
Varianta porušení G.17 (obr. g

M� � ��
NO � 1,

Varianta porušení G.

M� � √NO � 1,
Dvoustřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.1

M� � 0,NO � 1,
 

Varianta porušení G.14 (obr. d)

�,�,� ∗ �� ∗ !
,2 

Varianta porušení G.15

√2 ∗ R2 ∗ 
U,1 

Uvedené vzorce převzaty z 

Pro dvoustřižné spoje
varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

Rk[kN] pro jednu střihovou spáru

Znázornění možností porušení:

- Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

střižné spojení dřevěných prvků

Varianta porušení G.16 (obr. f

�,�,� ∗ �� ∗ ! ,3 

Varianta porušení G.17 (obr. g

�,�,� ∗ �� ∗ !
,2 

Varianta porušení G.18 (obr. h

√2 ∗ R2 ∗ 
U,1 

Dvoustřižné spojení dřevěného prvku s

Varianta porušení G.19

,5 ∗ ��,(,� ∗ �,3 

4 (obr. d) 

∗ TP2 + 4��,�
5 (obr. e) 

U,� ∗ ��,�� ∗ !
Uvedené vzorce převzaty z [2] 

Pro dvoustřižné spoje prvků na bázi dřeva 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

pro jednu střihovou spáru

Znázornění možností porušení: 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

střižné spojení dřevěných prvků

16 (obr. f) 

 

Varianta porušení G.17 (obr. g) 

∗ TP2 + 4��,�
18 (obr. h) 

U,� ∗ ��,�� ∗ !
Dvoustřižné spojení dřevěného prvku s

9 (obr. j) 

�( ∗ ! 

4 ∗ 
U,�
�,� ∗ ! ∗ ��( −

! 

prvků na bázi dřeva 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

pro jednu střihovou spáru: 

 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek

střižné spojení dřevěných prvků s ocelovým vnitřním plechem:

4 ∗ 
U,�
�,� ∗ ! ∗ ��( −

! 

Dvoustřižné spojení dřevěného prvku s ocelovým

− 1Z 

prvků na bázi dřeva a ocelových plechů 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

Způsoby porušení pro spoje ze dřeva a desek s ocelovými plechy

s ocelovým vnitřním plechem:

− 1Z 

ocelovými tenkými plechy

a ocelových plechů jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

ocelovými plechy

s ocelovým vnitřním plechem: 

i tenkými plechy: 

jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 

ocelovými plechy[c] 
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jsou možné tyto 

varianty porušení a byly odvozeny tyto vzorce pro výpočet jejich charakteristických 
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Varianta porušení G.20 (obr. k) 

M� � R2 ∗ 
U,� ∗ ��,(,� ∗ ! NO � 1,1 

Dvoustřižné spojení dřevěného prvku s ocelovými tlustými plechy: 

Varianta porušení G.21 (obr. l) 

M� � 0,5 ∗ ��,(,� ∗ �( ∗ ! NO � 1,3 

Varianta porušení G.22 (obr. m) 

M� � √2 ∗ R2 ∗ 
U,� ∗ ��,(,� ∗ ! NO � 1,1 

Uvedené vzorce převzaty z [2] 

Pro tloušťky ocelových plechů, které nespadají do kategorie tenké ani tlusté plechy, lze 
výsledné únosnosti interpolovat podle přímky. 

Následující kroky posouzení jsou shodné s popisem v odstavci 2.2.3.. 

3.3. Posouzení na druhý mezní stav použitelnosti (2.MSP) 
Princip je shodný s popsaným postupem v odstavci 2.3.. 

4. Vady dřevěných prvků 

Tato práce je zaměřena na spoje dřevěných prvků a procesu protézování trámů, proto je 

v tomto odstavci pouze okrajové zmínění o tom, co jsou to vady dřeva a jaké se mohou 

vyskytovat. 

Dřevo je přírodní materiál, snadno obnovitelný a hojně využívaný. Jeho chemické složení a 

mechanické vlastnosti jsou velmi odlišné, v závislosti na typu dřeviny. To dává prostor celé škále 

možných nedostatků materiálu. 

Pojem vada dřeva je obecně brána jako odchylka posuzovaného prvku od ideálního a slouží 

jako kritérium pro roztřídění dřevin do jednotlivých jakostních tříd. 
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Vznik vad dřevin lze zatřídit do 6ti kategorií, dle jejich původu [3]: 

• dědičnost  

• nevhodné pěstební zásahy  

• klimatické vlivy  

• nevhodné stanoviště  

• poškození biologickými činiteli  

• mechanické poškozeni 

Některé vady jsou pouze estetické, jiné mohou mít i fatální následky na únosnost konstrukce. 

Přesné typy vad dřevěných prvků včetně jejich popisů jsou uvedeny v [3]. Zde je jejich výpis: 

Suky       Napadení dřeva houbami 

Čelní trhliny       zbarvení jádra 

dřeňové      zbarvení běli 

odlupčivé      zapaření 

boční trhliny      hniloba 

mrazové      trouchnivost 

výsušné     Ostatní poškození 

Vady tvaru kmene      poškození hmyzem 

sbíhavost      poškození ptactvem 

zbytnění oddenku     cizí tělesa 

zploštění      zuhelnatění 

boulovitost      mechanické poškození 

křivost       plísně 

Nepravidelnosti struktury dřeva    poškození rostlinami 

točitost       poškození živočichy 

křemenitost      prosmol 

dvě dřeně      smolníky 

excentrická dřeň     svalovitost 

zásušek       zbarvení dřeva 

zárost 

rakovina 

nepravé jádro 

vnitřní běl 

5. Protézování trámů 

5.1. Popis 
Proces protézování trámů patří mezi tzv. přímé sanace konstrukcí, tedy takové úpravy 

konstrukce, které jí trvale navrátí její původní vlastnosti (tuhost, pevnost, únosnost). 

Při této metodě dochází k nahrazení části konstrukčního prvku za nový, obvykle stejného 

průřezu a materiálu. To je potřeba v případě poškození původního prvku (napadení škůdci, 

hniloba, mechanické poškození, atd.) nebo v případě jeho poddimenzování a potřeby zvětšit 

jeho únosnost.  
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Kromě tohoto postupu patří mezi přímé sanace i další varianty oprav, jsou to tedy 

alternativní řešení k protézování trámů: 

a) Příložkování: Profil oslabeného nosného trámu je zvětšen pomocí připevněných příložek 

po stranách průřezu (přibitím, přilepením, atd.). Tím je zvětšena jeho průřezová plocha a 

únosnost. 

b) Výškové nadstavení: Jedná se o stejný postup jako je v případě příložkování, ale příložky 

se umisťují na horní respektive spodní okraj oslabeného průřezu. 

c) Aplikace uhlíkových vláken: Při této variantě jsou na tažený povrch řešeného prvku 

instalovány uhlíková vlákna, která mají vysokou pevnost v tahu a minimální elasticitu. 

Působí tak na stejném principu jako ocelová výztuž v železobetonovém prvku a zvyšují 

jeho únosnost bez zvětšení jeho rozměrů. Nevýhodou je však vysoká pořizovací cena a 

náročnost provedení. 

d) Ukotvení do ocelových konzolí: V případě narušení nosného prvku v blízkosti jeho 

podpory (nosné zdi), je možné vykonzolovat z ní vhodný ocelový profil (Ø U, I, L) a 

oslabený prvek na něj uložit. Tím se zmenší rozpětí nosníku a zvýší jeho únosnost. 

Dále existují nepřímé sanace konstrukcí (podepření konstrukce nebo její odlehčení) a 

zpevnění konstrukce pomocí nově vložených prvků (stažení ocelovým táhlem, spřažení 

stávající konstrukce s jiným materiálem, atd.). 

5.2. Postup provádění 
Pro zajištění funkčnosti protézy a dlouhotrvajícímu účinku provedeného řešení, je 

zapotřebí dbát na následující prováděcí kroky: 

a) Prohlídka narušené konstrukce. 

b) Odstranění znehodnocené části dřevěného prvku.  

c) Ošetření zbylé části dřevěného prvku tak, aby později nebyl znovu znehodnocen.  Toho 

se docílí pomocí impregnace konzervačními látkami.  

d) Obnovení statické funkce dřevěného prvku, a tím i celé konstrukce, využitím výše 

popsaných zpevňujících metod.  

5.3. Napojování prvků 
Po odstranění znehodnocené části prvku a ošetření zbylé části, je nutné provést jeho 

spojení s nově vytvořenou protézou, respektive s novou částí trámu. Toto napojení lze 

provést mnoha způsoby, zde jsou uvedeny dvě nejčastější metody. 

  



 

5.3.1.

5.3.2.

5.3.1. Tesařské metody
Tato metoda vychází z

estetické požadavky

Pro tuto 

zajištěním jejich spolup

tlačených prvků,

vhodné použít 

Dřevěný prvek protézov

původnímu prvku před 

nebo jiného vhodného lepidla.

Obr. 6 

5.3.2. Metody s použitím 
Napojení 

spoje tesařské.

spojovaného prvku

V této metodě je nový a starý konstrukční prvek s

tzv. příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

zatížení. 

Tesařské metody
Tato metoda vychází z

estetické požadavky, které jsou často kladené

to metodu jsou nejvhodnější spoje s 

 jejich spolup

tlačených prvků, při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

vhodné použít nůžkový

Dřevěný prvek protézov

původnímu prvku před 

nebo jiného vhodného lepidla.

Obr. 6 – Rovné, nůžkové a křížové plátování 

Metody s použitím 
Napojení prvků za pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnos

spoje tesařské. Ale jsou v

spojovaného prvku. 

této metodě je nový a starý konstrukční prvek s

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

Tesařské metody 
Tato metoda vychází z použití tesařských spojů. Tyto spoje 

, které jsou často kladené

jsou nejvhodnější spoje s 

jejich spolupůsobení svorníky. Rovné plátované spoje 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

ý spoj a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování.

Dřevěný prvek protézovaný vhodnou tesařskou metodou

původnímu prvku před jeho poškozením. 

nebo jiného vhodného lepidla. 

Rovné, nůžkové a křížové plátování 

Metody s použitím příložek
pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnos

le jsou výrazně viditelné

této metodě je nový a starý konstrukční prvek s

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

použití tesařských spojů. Tyto spoje 

, které jsou často kladené architekt

jsou nejvhodnější spoje s rovný

svorníky. Rovné plátované spoje 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování.

aný vhodnou tesařskou metodou

poškozením. Účinnost spoje lze zvýšit použitím epoxidového 

Rovné, nůžkové a křížové plátování 

příložek 
pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnos

viditelné, neestetické a jsou náročnější na

této metodě je nový a starý konstrukční prvek s

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

použití tesařských spojů. Tyto spoje 

architekty a památkář

rovným nebo šikmý

svorníky. Rovné plátované spoje 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování.

aný vhodnou tesařskou metodou, se tuhostí a pevností může 

Účinnost spoje lze zvýšit použitím epoxidového 

Rovné, nůžkové a křížové plátování [d] 

pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnos

, neestetické a jsou náročnější na

této metodě je nový a starý konstrukční prvek spojen pomocí prvku třetího, 

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

použití tesařských spojů. Tyto spoje splňují kromě funkčních i 

a památkáři. 

nebo šikmým plátováním

svorníky. Rovné plátované spoje bývají uplatněny při opravě 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování.

, se tuhostí a pevností může 

Účinnost spoje lze zvýšit použitím epoxidového 

 

pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnos

, neestetické a jsou náročnější na

ojen pomocí prvku třetího, 

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

splňují kromě funkčních i 

m plátováním a se 

bývají uplatněny při opravě 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování.

, se tuhostí a pevností může 

Účinnost spoje lze zvýšit použitím epoxidového 

pomocí příložek je méně pracné a citlivé na nepřesnosti provedení než 

, neestetické a jsou náročnější na prostor kolem 

ojen pomocí prvku třetího, 

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 

24 

splňují kromě funkčních i 

 

bývají uplatněny při opravě 

při výměně konstrukčních prvků namáhaných na kroucení a vzpěr je 

a u prvků namáhaných na ohyb se používá šikmé plátování. 

, se tuhostí a pevností může rovnat 

Účinnost spoje lze zvýšit použitím epoxidového 

ti provedení než 

prostor kolem 

příložky, která je připojena pomocí klasických kolíkových spojů. Samotná příložka 

může být dřevěná nebo ocelová a musí být navržena tak, aby přenesla veškeré přenášené 



 

5.4.

6. 

6.1.

Obr. 

5.4. Protézování beta metodou
Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. 

protézuje pomocí tzv. polymerbetonu v kombinaci s 

sklolaminátu nebo uhlíku

poškozeného prvku bez potřeby 

Obr. 8 

 Vytvořený program

6.1. Popis 
Předkládaný program, který byl naprogramován v 

popsanou problematikou

prostředku 

Dále byla do programu přidána výpočetní část pro 

navrženého spoje 

oslabené části trámu, případně 

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo

kopírovat, a použít jako rov

v programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

spojovacích prvků „6 x 6“, tedy

Obr. 7 – Příklady provedení napojení 

Protézování beta metodou
Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. 

protézuje pomocí tzv. polymerbetonu v kombinaci s 

sklolaminátu nebo uhlíku

poškozeného prvku bez potřeby 

Obr. 8 – Schéma provedení beta protézování 

Vytvořený program

Popis  
Předkládaný program, který byl naprogramován v 

popsanou problematikou

 a jeho posouzením na první 

Dále byla do programu přidána výpočetní část pro 

navrženého spoje (potřebn

oslabené části trámu, případně 

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo

kopírovat, a použít jako rov

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

spojovacích prvků „6 x 6“, tedy

Příklady provedení napojení 

Protézování beta metodou
Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. 

protézuje pomocí tzv. polymerbetonu v kombinaci s 

sklolaminátu nebo uhlíku. Tyto pruty 

poškozeného prvku bez potřeby úplné výměny 

Schéma provedení beta protézování 

Vytvořený program 

Předkládaný program, který byl naprogramován v 

popsanou problematikou. Tedy návrh

a jeho posouzením na první 

Dále byla do programu přidána výpočetní část pro 

(potřebné pro posouzení konstrukce na druhý mezní stav) 

oslabené části trámu, případně dřevěné

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo

kopírovat, a použít jako rovnoprávnou část statického výpočtu.

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

spojovacích prvků „6 x 6“, tedy 6 prvků v

Příklady provedení napojení pomocí příložek

Protézování beta metodou 
Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. 

protézuje pomocí tzv. polymerbetonu v kombinaci s 

o pruty přenáší tahová

úplné výměny jeho části.

Schéma provedení beta protézování 

 

Předkládaný program, který byl naprogramován v 

. Tedy návrhem kolíkového spoje za použití ocelového spojovacího 

a jeho posouzením na první mezní stav (1.MSÚ

Dále byla do programu přidána výpočetní část pro 

é pro posouzení konstrukce na druhý mezní stav) 

řevěné příložky

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo

noprávnou část statického výpočtu.

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

6 prvků v řadě a sloupci spoje.

pomocí příložek

Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. 

protézuje pomocí tzv. polymerbetonu v kombinaci s vloženými

přenáší tahová napětí, čímž zvyšují únosnost 

jeho části. 

Schéma provedení beta protézování [d] 

Předkládaný program, který byl naprogramován v Microsoft Excel

kolíkového spoje za použití ocelového spojovacího 

mezní stav (1.MSÚ). 

Dále byla do programu přidána výpočetní část pro stanovení tuhostních charakteristik 

é pro posouzení konstrukce na druhý mezní stav) 

příložky, na první mezní stav únosnosti.

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo

noprávnou část statického výpočtu.

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

řadě a sloupci spoje.

pomocí příložek [e] 

Tato metoda je vhodná při zásahu do historických budov a objektů. Dřevěný prvek se 

vloženými pruty z betonářské oceli, 

napětí, čímž zvyšují únosnost 

 

Microsoft Excel, se zabývá výše 

kolíkového spoje za použití ocelového spojovacího 

).  

stanovení tuhostních charakteristik 

é pro posouzení konstrukce na druhý mezní stav) 

na první mezní stav únosnosti.

Estetická úprava celého programu je tvořena tak, aby bylo možné libovolnou část výpočtu 

noprávnou část statického výpočtu. Také pro snazší orientaci 

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 

řadě a sloupci spoje. 

Dřevěný prvek se 

pruty z betonářské oceli, 

napětí, čímž zvyšují únosnost 

se zabývá výše 

kolíkového spoje za použití ocelového spojovacího 

stanovení tuhostních charakteristik 

é pro posouzení konstrukce na druhý mezní stav) a posouzení 

na první mezní stav únosnosti. 

možné libovolnou část výpočtu 

Také pro snazší orientaci 

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou.

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 
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Dřevěný prvek se 

pruty z betonářské oceli, 

se zabývá výše 

kolíkového spoje za použití ocelového spojovacího 

stanovení tuhostních charakteristik 

posouzení 

možné libovolnou část výpočtu 

Také pro snazší orientaci 

programu jsou „buňky“ pro vepisování vstupních údajů podloženy šedivou barvou. 

Všechny části programu jsou vytvořeny tak, aby posuzovaly spoje o maximálním počtu 
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6.2. Osnova programu 
• Přehled mechanických vlastností rostlého dřeva 

• Stanovení modifikačního součinitele kmod 

• Výpočet tuhostních charakteristik spoje 

• Návrh a posouzení kolíkového spoje 

6.2.1. Přehled mechanických vlastností rostlého dřeva 
V první části programu je pouze informativní výtah základních vlastností rostlého 

konstrukčního dřeva. Jedná se převážně o pevnostní a tuhostní charakteristiky jehličnatého a 

listnatého řeziva. Uvedeny jsou charakteristické hodnoty včetně jejich přepočtu na hodnoty 

návrhové (spolu s modifikačním součinitelem spolehlivost materiálu ɤM, který je obecně pro 

rostlé řezivo roven 1,3) dle [2]. 

6.2.2. Stanovení modifikačního součinitele kmod 
Ve spodní části prvního listu je umístěno stanovení součinitele kmod. Je to důležitá část 

celého programu, neboť tento součinitel může nabývat hodnot od 0,5 do 1,1 a udává tak, 

s kolikaprocentní pevností materiálu lze ve výpočtu uvažovat. Např. při součiniteli kmod = 0,9 

(označující krátkodobé zatížení a třídu použité konstrukce 1) je odebráno 10% pevnosti 

materiálu. 

Při kombinaci zatížení rozhoduje takový stav, při kterém je hodnota kmod nejnižší. 

6.2.3. Výpočet tuhostních charakteristik spoje 
Na druhém listě programu je samostatný program na určení tuhostních charakteristik 

navrženého spoje, které jsou potřeba pro posouzení konstrukce na mezní stav použitelnosti 

(2.MSÚ). Tato část není provázána s hlavním obsahem programu, neboť v tomto případě lze 

spočíst tuhosti jakéhokoliv spoje, ne pouze toho navrhovaného. 

Postup výpočtu je rozepsán v odstavci 2.3.1.. 

Po zadání spojovacího prostředku, spojovaného materiálu 

 

 

 

 

 

 

320 kg/m3

350 kg/m3

6,3 mm

Charakteristická hustota první spojované části

Charakteristická hustota druhé spojované části

3) Hřebík a vrut do dřeva v nepředvrtaných otvorech

Počet střihů spoje 2) Dvoustřižný spoj

SPOJOVANÝ A SPOJOVACÍ MATERIÁL

Typ spojovacího prostředku

Průměr kolíku/hmoždíku



 

6.2.4.

GEOMETRIE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

a geometrie spojovacích prvků

program automaticky spočte normálovou, příčnou

K programu je přidána 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

V takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

U takovýchto spojů platí princip 

spojů s vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

takovéto kalkulaci je nutné dbát na 

střed spoje

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

prvků stejné,

spoji, neboť se t

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

příklad. 

Obr. 9 – Princip „odčítání“ tuhostních charakteristik spoje

6.2.4. Návrh a posouzení kolíkového spoje
Předchozí části programu 

je tento, nejobsáhlejší a komplexní díl.

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i 

kterým jsem se zabýval.

GEOMETRIE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Počet prvků v řadě

Počet spojovacích prostředků

Počet prvků v sloupci

Vzdálenost prvků ve sloupci

Vzdálenost prvků v řadě

a geometrie spojovacích prvků

program automaticky spočte normálovou, příčnou

programu je přidána 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

U takovýchto spojů platí princip 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

takovéto kalkulaci je nutné dbát na 

střed spoje (bod otáče

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

prvků stejné, v případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

spoji, neboť se tyto hodnoty liší od každého prvku.

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

Princip „odčítání“ tuhostních charakteristik spoje

Návrh a posouzení kolíkového spoje
Předchozí části programu 

je tento, nejobsáhlejší a komplexní díl.

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i 

kterým jsem se zabýval.

GEOMETRIE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Počet prvků v řadě

Počet spojovacích prostředků

Počet prvků v sloupci

Vzdálenost prvků ve sloupci

Vzdálenost prvků v řadě

HODNOTA TUHOSTI SPOJE

a geometrie spojovacích prvků, 

program automaticky spočte normálovou, příčnou

programu je přidána doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

U takovýchto spojů platí princip 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

takovéto kalkulaci je nutné dbát na 

(bod otáčení), pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty!

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

yto hodnoty liší od každého prvku.

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

Princip „odčítání“ tuhostních charakteristik spoje

Návrh a posouzení kolíkového spoje
Předchozí části programu jsou pouze doplňující, hlavní částí mě práce v

je tento, nejobsáhlejší a komplexní díl.

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i 

kterým jsem se zabýval. 

n1

a1

n2

a2

8 Ks

GEOMETRIE SPOJOVACÍCH PRVKŮ

Počet spojovacích prostředků

Vzdálenost prvků ve sloupci

HODNOTA TUHOSTI SPOJE

Normálová a příčná tuhost

Ohybová tuhost

 

program automaticky spočte normálovou, příčnou

doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

U takovýchto spojů platí princip superpozice, tedy možnost spočtení dílčích spojů (tedy 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

takovéto kalkulaci je nutné dbát na to, aby všechny počítané „neúplné“ spoje měly 

, pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty!

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

yto hodnoty liší od každého prvku.

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

Princip „odčítání“ tuhostních charakteristik spoje

Návrh a posouzení kolíkového spoje
jsou pouze doplňující, hlavní částí mě práce v

je tento, nejobsáhlejší a komplexní díl. 

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i 

2 ks

100 mm

4 ks

100 mm

Ks

HODNOTA TUHOSTI SPOJE

Normálová a příčná tuhost

Ohybová tuhost

 

program automaticky spočte normálovou, příčnou a ohybovou tuhost daného spoje:

doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

superpozice, tedy možnost spočtení dílčích spojů (tedy 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

to, aby všechny počítané „neúplné“ spoje měly 

, pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty!

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

yto hodnoty liší od každého prvku. 

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

Princip „odčítání“ tuhostních charakteristik spoje 

Návrh a posouzení kolíkového spoje 
jsou pouze doplňující, hlavní částí mě práce v

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i 

(max 6)

(max 6)

17083,070

256,246

a ohybovou tuhost daného spoje:

doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje.

superpozice, tedy možnost spočtení dílčích spojů (tedy 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

to, aby všechny počítané „neúplné“ spoje měly 

, pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty!

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivý

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, 

jsou pouze doplňující, hlavní částí mě práce v

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

obecného kolíkového spoje, kterým může být mimo jiné provedeno i protézování trámů, 

17083,070 kN/m

256,246 kNm/rad

a ohybovou tuhost daného spoje:

 

doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

takovém případě je nutno tyto vynechané prvky odčítat od „plného“ spoje. 

superpozice, tedy možnost spočtení dílčích spojů (tedy 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

to, aby všechny počítané „neúplné“ spoje měly totožný 

, pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty!

Pro normálovou a příčnou tuhost jsou tuhostní charakteristiky jednotlivých spojovacích 

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

Pro snazší pochopení použitého principu odčítání spojovacích prvků, je přiložen 

jsou pouze doplňující, hlavní částí mě práce v Microsoft Excel 

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

protézování trámů, 

kNm/rad
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a ohybovou tuhost daného spoje:  

doplňující funkce, která je potřebná pro neúplné spoje. Tedy 

spoje, ve kterých nejsou rovnoměrně vyplněny všechny řady a sloupce spojovacích prvků. 

superpozice, tedy možnost spočtení dílčích spojů (tedy 

vynechanými spojovacími prvky) a následné jejich sečtení, případně odečtení. Při 

totožný 

, pokud by tomu tak nebylo, vycházely by chybné hodnoty! 

ch spojovacích 

případě tuhosti ohybové, je potřeba dbát přesné polohy spojovacího prvku ve 

názorný 

 

Microsoft Excel 

Cílem tohoto programu je, za pomocí výpočetní techniky, rychlý návrh a posouzení 

protézování trámů, 
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Celý rozbor narušené konstrukce, kde by byla zapotřebí výměny určité části 

konstrukčního prvku, by vypadala následovně: 

• Vytvoření statického schéma dotčené konstrukce. 

• Stanovení zatížení statického schéma. 

• Určení oblasti znehodnoceného konstrukčního prvku. 

• Pomocí výpočetních programů (SCIA, ANSYS apod.) určení vnitřních sil v místě 

odstranění poškozené části prvku. 

• Použití vytvořeného programu v MS Excel a navržení připojení nové, náhradní části 

konstrukčního prvku a jeho posouzení na 1.MSÚ (mezní stav únosnosti). 

• Po navržení odpovídajícího spoje je vhodné také pomocí tohoto programu spočíst 

tuhostní charakteristiky navrženého spoje. 

• V poslední fázi se zpět ve výpočetním programu (SCIA, ANSYS apod.) vloží pružný 

kloub do místa navrženého spoje, zadají se mu spočtené tuhostní charakteristiky a pomocí 

výpočtu maximálního průhybu v těchto programech posoudíme navržený spoj i na 2.MSP 

(mezní stav použitelnosti). 

Tato část programu je rozdělena do 5ti „listů“, přičemž každý z nich představuje určitou 

část výpočtu. Takto je to uděláno z důvodu větší přehlednost a orientaci v programu. 

a) Zadání spoje 
V první části je nutné zapsat vstupní hodnoty celého výpočtu, mezi ně patří: 

Typ spoje a spojovacího prostředku, 

 

d 7,1 mm

Ano

TYP SPOJE

Průměr 
kolíku/svorníku/tyče

Předvrtání otvoru

Spojovaný materiál

Spojovací prostředek 3) Spoje s hřebíky

1) Na bázi dřeva

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání

Počet střihů spoje 2) Dvoustřižný spoj
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geometrie spojovaných prvků, 

 

a charakteristika spojovaných materiálů. 

 

b) Únosnost jednoho spojovacího prvku 
V této části probíhá výpočet únosnosti pomocí Johansenových vztahů, které jsou uvedeny 

v odstavcích 2.2.3. a 3.2.3.. Přiřazení odpovídajících vzorců k zadanému spoji a materiálu 

probíhá automaticky. Pro větší přehlednost jsou uvedeny všechny vypočtené únosnosti 

spojovacího prvku a poté vybrána ta varianta, která udává nejmenší únosnost. 

  

Prvek č.1

(příložka) b1 120 mm

h1 260 mm

Prvek č.2

b 200 mm

h 260 mm

l 600 mm

120 mm

100 mm

0 o

GEOMETRIE SPOJOVANÝCH PRVKŮ

Úhel svíraný působící silou a směrem vláken

Šířka příložky

Výška příložky

Rozměry prvků

Délka přesahu prvků

Šířka prvku

Výška prvku

V případě hřebíkového spoje

Hloubka zaražení hřebu v prvku č. 1

Hloubka zaražení hřebu v prvku č. 2

Prvek č.1

(příložka) 350 kg/m3

fh,k 26,662

Prvek č.2

560 kg/m3

fh,k 42,660 MPa

ß 1,600 -

fu,k 600 MPa

My,k 29413 Nmm

0,9 -

MPa

Poměr pevností

Mez pevnosti oceli

Platický moment 
únosnosti kolíku

2) Dřevo listnaté

Charakteristická 
hustota dřeva

Charakteristická 
pevnost v otlačení

Hodnota kmod                                         

(dle prvního listu)

Charakteristická 
hustota dřeva

Charakteristická 
pevnost v otlačení

SPOJOVANÉ MATERIÁLY

1) Dřevo jehličnaté



 

c)

 

Pro ilustraci je uveden příklad

c) Návrh a posouzení spoje na 1.MSÚ
Zde je umístěn

potřeba nejprve 

vycházet z 

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

N

N

F∑

   

   

Pro ilustraci je uveden příklad

Návrh a posouzení spoje na 1.MSÚ
je umístěn samotný návrh spoje.

nejprve stanovit účinky zatížení na 

 vnitřních sil, v

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

NN

NN

Fix

=

=−

=

*

* 0

 0

     

 

Pro ilustraci je uveden příklad výpočtu:

Návrh a posouzení spoje na 1.MSÚ
samotný návrh spoje.

stanovit účinky zatížení na 

vnitřních sil, v místě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

     

VV

lqV

Fiz

   

*   

 0

*
+=

+

=∑

 

výpočtu: 

Návrh a posouzení spoje na 1.MSÚ 
samotný návrh spoje. Po spočtení 

stanovit účinky zatížení na celý 

ístě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

lq

Vl

*

0

 0
*

+

=−      

			�	(�			�	(�			
	 �			j � hi!
� �

Po spočtení zatížení

celý spoj. Jak již bylo výše popsáno, je zapotřebí 

ístě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

     

MM

M

M i

   

*
2

1
   

 0

*
=

+

=∑

(�	�) � ���E(�	�) � l���rhFm� �q���hý	E�Ek��hi!ájk����	−� ��h��Eě��

zatížení jednoho spojovacího prvku, je 

spoj. Jak již bylo výše popsáno, je zapotřebí 

ístě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

pomocí statických podmínek rovnováhy přepočítat tyto vnitřní síly z místa napojení k

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

lqM

Vlq

**
2

1

**

 

2

2

+

+

���Eáj�há	�íjF	[l���rhFmí*í	�íjF	[E�Ek��	[��E	��řk!	�l�mk	Eí���	�Fl�mk���é	iF�ížk�

jednoho spojovacího prvku, je 

spoj. Jak již bylo výše popsáno, je zapotřebí 

ístě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

místa napojení k

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní:

lV

Ml

*

0

2

*

+

=−

[��] [��] [��E] �l�mk�Fl�mk�í	[E] k�í	l�h�r	[��
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jednoho spojovacího prvku, je 

spoj. Jak již bylo výše popsáno, je zapotřebí 

ístě napojení, spočtených ve výpočetním programu. Následně 

místa napojení k místu 

středu spoje, což je velmi důležitá podmínka. Tyto statické podmínky rovnováhy zní: 

 

][��/E�] 



 

Příklad z vytvořeného programu:

Následuje informativní tabulka o minimálních roztečích

vytvořeného programu:

informativní tabulka o minimálních roztečích

4) Nenamáhané čelo

5) Namáhaný okraj

Rozměr

Minimální rozteče

6) Nenamáhaný okraj

1) Rovnoběžně s vlákny

2) Kolmo k vláknům

3) Namáhané čelo

vytvořeného programu: 

informativní tabulka o minimálních roztečích

4) Nenamáhané čelo

5) Namáhaný okraj

Rozměr

Minimální rozteče

6) Nenamáhaný okraj

1) Rovnoběžně s vlákny

2) Kolmo k vláknům

3) Namáhané čelo

informativní tabulka o minimálních roztečích

Svírající úhel

Označení

a1

a2

a1,t

a1,c

a2,t

a2,c

informativní tabulka o minimálních roztečích dle 

Svírající úhel 0ᴼ

17,2

21,3

42,5

49,7

21,3

21,3

Hodnota

 spojovacího prostředku,

 

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Hodnota

 

spojovacího prostředku,
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spojovacího prostředku,  



 

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Namáhání okrajů spoje

Celková délka spoje

Celková výška spoje

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

návrhu „pokus omyl“.

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

na efektivní počet prvků ve směru vláken dle vzorce:

To ve výsledku znamená, že ne vždy můžeme počítat s

prvků a výsledné posouzení se může změnit:

Posledním krokem v

spojované pr

Počet prvků ve sloupci

Počet prvků v řadě

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Počet spojovacích prostředků                 
(po odebrání povolených prvků)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

Namáhání okrajů spoje

Celková délka spoje

Celková výška spoje

Čelo

Horní okraj

Spodní okraj

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

návrhu „pokus omyl“. 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

na efektivní počet prvků ve směru vláken dle vzorce:

�`� � V
To ve výsledku znamená, že ne vždy můžeme počítat s

prvků a výsledné posouzení se může změnit:

Posledním krokem v

spojované prvky 

Počet prvků ve sloupci

Počet prvků v řadě

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Počet spojovacích prostředků                 
(po odebrání povolených prvků)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

h

l

Namáhání okrajů spoje

Horní okraj

Spodní okraj

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

na efektivní počet prvků ve směru vláken dle vzorce:

VE'� ��; �%,&
To ve výsledku znamená, že ne vždy můžeme počítat s

prvků a výsledné posouzení se může změnit:

Posledním krokem v této části je ověření, zda 

5 ks

Remax

Rdmin

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Počet spojovacích prostředků                 
(po odebrání povolených prvků)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Vzdálenost prvků ve sloupci

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

202,6

362,5

Nenamáhaný

Namáhané

Nenamáhaný

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

na efektivní počet prvků ve směru vláken dle vzorce:

� & ∗ R F�10 ∗ !� �
To ve výsledku znamená, že ne vždy můžeme počítat s

prvků a výsledné posouzení se může změnit: 

této části je ověření, zda 

n2

a2

a1

ks

13 Ks

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

=

mm

mm

Nenamáhaný

Namáhané

Nenamáhaný

Vyhovuje!

Vyhovuje!

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

na efektivní počet prvků ve směru vláken dle vzorce: 

�Y ∗ 90 − �90 +
To ve výsledku znamená, že ne vždy můžeme počítat s únosností všech spojovacích 

této části je ověření, zda se navržený spoj 

3 ks

80 mm

80 mm

5,430

6,058

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

lze odebrat

=

Vyhovuje!

Vyhovuje!

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

+ � ∗ �90 

únosností všech spojovacích 

navržený spoj „vejde“ na zadané 

2 prvky ze spoje

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

lze odebrat

0,90 ≤

Vyhovuje!

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

únosností všech spojovacích 

„vejde“ na zadané 

prvky ze spoje

1

32 

a předpokládaný návrh počtu a rozteče spojovacích prvků. Zde je možné použít metodu 

 

Pro ověření tohoto návrhu platí kromě posouzení nejvíce namáhaného prvku i posouzení 

únosností všech spojovacích 

 

„vejde“ na zadané 
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d) Posouzení dřevěné příložky (oslabeného průřezu) 
V případě použití popisované metody, je třeba posoudit spojovaný prvek v místě jeho 

oslabení, které je nutné vytvořit z konstrukčních důvodů v místě napojení prvků. Z tohoto 

důvodu je k tomuto programu přidána možnost posouzení oslabeného průřezu. Ten je 

namáhán stejným zatížením, jaké působí na navrhovaný spoj. Předpokládáme tedy správnost 

navržení spoje a přenesení jím celého zatížení. Tento postup platí také pro posouzení 

příložek, které jsou popsaný v odstavci 5.3.2.. 

Geometrie příložky je převzata ze záložky „Zadání spoje“, zatížení ze záložky „Návrh a 

posouzení spoje na 1.MSÚ“. 

Program po té určí průřezové charakteristiky příložky (oslabeného spoje), 

 

a po zadání pevností použitého řeziva posoudí příložku na kombinace zatížení dle normy. 

 

A 7,80E-03 m2

Aef 7,16E-03 m2

Wy 3,38E-04 m3

kred 1 -Součinitel tvaru 

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY PŘÍLOŽKY

fm,k 22 MPa fm,d MPa

f t,0,k 13 MPa f t,0,d MPa

fc,0,k 20 MPa fc,0,d MPa

ve smyku fv,k 2,7 MPa fv,d MPa

Gm,y,d MPa

Gt,0,d MPa

Gc,0,d MPa

ve smyku Tv,d MPa

Ohyb a tah

Gt,0,d Gm,y,d

 f t,0,d fm,d

Ohyb a tlak

(Gc,0,d)
2 Gm,y,d

 (fc,0,d)
2 fm,d

Tv,d

fv,d

=+

Vyhovuje!

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

15,231

kred *

9,000

13,846

1,869

Vyvolaná napětí v prvku

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Návrhové

9,102

0,698

0

1,344

Charakteristické

10,47 ≤

Jednotkový posudek

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu

Vyhovuje!

Smyk za ohybu

= ≤    10,50

Vyhovuje!

+ kred * = 0,41 ≤ 1



 

e)

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

e) Šikmý spoj
Tato část je zaměřena na tzv. šikmé jednostřižné 

napojení. Tento případ vyniká v

hned v několika místech, na obrázku označeny jako 

„kontrolní průřezy“. 

spojovacích prvků.

Zadávání vstupních údajů je společné s

bodem, avšak po zadání zatížení spoje a jeho geometrie, 

je zapotřebí posoudit průřez v

K tomu je zapotřebí stanovení odpovídaj

Kontrolní 
průřez č.

A

Aef

Wy

kred

Kontrolní 
průřez č.

Rdmin

Remax

Re/Rd

Součinitel tvaru 

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

Únosnost nejvíce namáhaného prvku ve sloupci

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

Šikmý spoj 
Tato část je zaměřena na tzv. šikmé jednostřižné 

napojení. Tento případ vyniká v

několika místech, na obrázku označeny jako 

„kontrolní průřezy“. Jsou to oblasti v

spojovacích prvků. 

Zadávání vstupních údajů je společné s

bodem, avšak po zadání zatížení spoje a jeho geometrie, 

je zapotřebí posoudit průřez v

tomu je zapotřebí stanovení odpovídaj

Kontrolní 
1

3,15E-02

3,03E-02

1,68E-03

0,7

Kontrolní 
1

4,833

3,998

0,83

Součinitel tvaru 

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

Únosnost nejvíce namáhaného prvku ve sloupci

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

Tato část je zaměřena na tzv. šikmé jednostřižné 

napojení. Tento případ vyniká v tom, že je třeba posoudit 

několika místech, na obrázku označeny jako 

Jsou to oblasti v

Zadávání vstupních údajů je společné s

bodem, avšak po zadání zatížení spoje a jeho geometrie, 

je zapotřebí posoudit průřez v každém „kontrolním průřezu“.

tomu je zapotřebí stanovení odpovídaj

2

2,77E-02

2,67E-02

1,48E-03

0,7

2

5,402

2,730

0,51

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

Únosnost nejvíce namáhaného prvku ve sloupci

Oslabená průřezová plocha

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

Tato část je zaměřena na tzv. šikmé jednostřižné 

tom, že je třeba posoudit 

několika místech, na obrázku označeny jako 

Jsou to oblasti v místě sloupce 

Zadávání vstupních údajů je společné s předchozím 

bodem, avšak po zadání zatížení spoje a jeho geometrie, 

každém „kontrolním průřezu“.

tomu je zapotřebí stanovení odpovídajících průřezových veličin:

A

Aef

Wy

kred

3

2,40E-02

2,31E-02

1,28E-03

1

3

5,794

2,046

0,35

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

Únosnost nejvíce namáhaného prvku ve sloupci

Tato část je zaměřena na tzv. šikmé jednostřižné 

tom, že je třeba posoudit 

několika místech, na obrázku označeny jako 

místě sloupce 

předchozím 

bodem, avšak po zadání zatížení spoje a jeho geometrie, 

každém „kontrolním průřezu“.

ících průřezových veličin:

[m2]

[m2]

[m3]

-

4

2,03E-02 1,65E-02

1,95E-02 1,59E-02

1,08E-03 8,82E-04

1

4

5,402

1,329

0,25

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

každém „kontrolním průřezu“. 

ících průřezových veličin: 

5

1,65E-02

1,59E-02

8,82E-04

1

Rdmin [kN]

Remax [kN]

5

4,833

2,534

0,52

Vyhovuje!

6

0 m2

0 m2

0 m3

0 -

6

0 kN

0 kN

0 ≤    1

Vyhovuje!

34 
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a následný posudek každého průřezu zvlášť obdobně jako v předchozím bodě: 

 

 

  

fm,k 24 MPa fm,d 14,769 MPa

f t,0,k 14 MPa f t,0,d 8,615 MPa

fc,0,k 21 MPa fc,0,d 12,923 MPa

ve smyku fv,k 2,7 MPa fv,d 1,662 MPa

Gm,y,d [kPa]

Gt,0,d [kPa]

Gc,0,d [kPa]

ve smyku Tv,d [kPa]

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

Gm,y,d 3,216 2,919 2,530 1,997 1,224 0 MPa

Gt,0,d 0 0 0 0 0 0 MPa

Gc,0,d 0 0 0 0 0 0 MPa

Tv ,d 0,535 0,428 0,321 0,214 0,107 0 MPa

Ohyb a tah

Gt,0,d Gm,y,d

 f t,0,d fm,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,15 0,14 0,17 0,14 0,08 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

Ohyb a tlak

(Gc,0,d)
2 Gm,y,d

 (fc,0,d)
2 fm,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,15 0,14 0,17 0,14 0,08 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

Tv,d

fv,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,32 0,26 0,19 0,13 0,06 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

v ohybu

≤ 1

Jednotkový posudek

+ kred * ≤ 1

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Návrhové

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

Pevnosti materiálu Charakteristické

v ohybu

v tahu II s vlákny

Smyk za ohybu

≤    1

+ kred *



 

7. 

příkladu

7.1.

 

 Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

V této kapitole předvedu využití vytvořeného programu na 

příkladu. 

7.1. Zadání
Jedná se o 

nachází mezi 1.NP a 2.NP, je hořlavá a neodděluje oblasti s

tepelně izolační. Strop se nachází v

Užitné zatížení 

působí jako prosté nosníky o rozpětí 4 m.

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu

nosného trámu.

Svislý řez a skladba 

Statické schéma konstrukce

 

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

této kapitole předvedu využití vytvořeného programu na 

Zadání 
Jedná se o jednoduchý, dřevěný, trámový strop s

nachází mezi 1.NP a 2.NP, je hořlavá a neodděluje oblasti s

tepelně izolační. Strop se nachází v

Užitné zatížení je uvažováno o hodnotě 1,5

působí jako prosté nosníky o rozpětí 4 m.

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu

nosného trámu. 

a skladba dotčené konstrukce

Statické schéma konstrukce

 

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

této kapitole předvedu využití vytvořeného programu na 

jednoduchý, dřevěný, trámový strop s

nachází mezi 1.NP a 2.NP, je hořlavá a neodděluje oblasti s

tepelně izolační. Strop se nachází v 

je uvažováno o hodnotě 1,5

působí jako prosté nosníky o rozpětí 4 m.

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu

dotčené konstrukce

Statické schéma konstrukce 

 

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

této kapitole předvedu využití vytvořeného programu na 

jednoduchý, dřevěný, trámový strop s

nachází mezi 1.NP a 2.NP, je hořlavá a neodděluje oblasti s

 rodinném domě, nosná konstrukce je přiznaná.

je uvažováno o hodnotě 1,5 kN/m

působí jako prosté nosníky o rozpětí 4 m. 

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu

dotčené konstrukce 

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

této kapitole předvedu využití vytvořeného programu na smyšleném, ale reálném, 

jednoduchý, dřevěný, trámový strop s horním záklopem. Konstrukce se 

nachází mezi 1.NP a 2.NP, je hořlavá a neodděluje oblasti s 

rodinném domě, nosná konstrukce je přiznaná.

kN/m2, střednědobé.

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu

smyšleném, ale reálném, 

horním záklopem. Konstrukce se 

 různými teplotami, proto není 

rodinném domě, nosná konstrukce je přiznaná.

, střednědobé. Nosné stropní trámy 

Nově připevněná část nosníku bude ze stejného materiálu a rozměrů, 

 

Ukázka výpočtu ve vytvořeném programu 

smyšleném, ale reálném, 

horním záklopem. Konstrukce se 

různými teplotami, proto není 

rodinném domě, nosná konstrukce je přiznaná. 

Nosné stropní trámy 

a rozměrů, jako je zbylá část

 

 

36 

smyšleném, ale reálném, 

horním záklopem. Konstrukce se 

různými teplotami, proto není 

Nosné stropní trámy 

lá část 

 



 

 

7.2.

Stanovení zatížení fd

VLASTNÍ TÍHA

 

 

OSTATNÍ STÁLÉ

 

 

 

 

 

 

 

NAHODILÉ

  

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ

Zadání bude řešeno dvěma způsoby, v

polovině rozpětí nosníku, v

Rozdílné hodnoty vnitřních sil v

spoji. 

V obou případech bude použita

o průměru 

7.2. Vnitřní síly
Hodnoty vnitřních sil v

nosného trámu

Posouvající síly, návrhové hodnoty

Stanovení zatížení fd [

VLASTNÍ TÍHA

 DŘEV. TRÁM 

   

OSTATNÍ STÁLÉ

 ZÁKLOP 

 KROČ. IZOL. 

 SEP. FOLIE 

 BET. MAZANINA 

 LEPIDLO 

 KERAM. DL. 

   

NAHODILÉ 

 RODINNÝ DŮM 

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ

Zadání bude řešeno dvěma způsoby, v

rozpětí nosníku, v

Rozdílné hodnoty vnitřních sil v

obou případech bude použita

 18mm. 

Vnitřní síly 
Hodnoty vnitřních sil v

nosného trámu. Výpočet v

Posouvající síly, návrhové hodnoty

[kN/m’] 

VLASTNÍ TÍHA 

DŘEV. TRÁM – 0,14*0,2*1*3,5 

 CELKEM
OSTATNÍ STÁLÉ 

ZÁKLOP – 0,015*1*1*5,5 =

KROČ. IZOL. – 0,01*1*1*0,35 =

SEP. FOLIE - ZANEDBÁME

BET. MAZANINA –

LEPIDLO - ZANEDBÁME

M. DL. – 0,003*1*1*22 =

 CELKEM

RODINNÝ DŮM – 1,5*1 = 

CELKEM

CELKOVÉ ZATÍŽENÍ 

Zadání bude řešeno dvěma způsoby, v

rozpětí nosníku, v té druhé v

Rozdílné hodnoty vnitřních sil v

obou případech bude použita závitová tyč, DIN 975 

Hodnoty vnitřních sil v dotčených oblastech

. Výpočet v programu SCIA Engineer.

Posouvající síly, návrhové hodnoty 

  charakteristická

0,14*0,2*1*3,5 

CELKEM  

015*1*1*5,5 =  

01*1*1*0,35 =

ZANEDBÁME 

– 0,05*1*1*23

ZANEDBÁME 

0,003*1*1*22 =

CELKEM  

1,5*1 =   

CELKEM  

   

Zadání bude řešeno dvěma způsoby, v první variantě bude 

té druhé v jeho jedné 

Rozdílné hodnoty vnitřních sil v obou variantách by měly

závitová tyč, DIN 975 

dotčených oblastech 

programu SCIA Engineer.

Posouvající síly, návrhové hodnoty od návrhové 

charakteristická

0,14*0,2*1*3,5 = 0,098

 0,098

 0,083

01*1*1*0,35 = 0,003

0,05*1*1*23 = 1,150

0,003*1*1*22 = 0,066

 1,302

 1,5k 

 1,500

 2,900

první variantě bude 

jedné osmině.  

obou variantách by měly

závitová tyč, DIN 975 - 8.8., pozinkovaná

 (pro variantu A a B)

programu SCIA Engineer. 

návrhové kombinace zatížení

charakteristická návrhová hodnota

0,098  *1,35 = 0,132

0,098 kN/m’  

0,083  *1,35 = 

0,003  *1,35 = 0,005

1,150  *1,35 = 1,553

0,066  *1,35 = 0,089

1,302 kN/m’  

  *1,5 = 2,25

500 kN/m’  

00 kN/m’  

první variantě bude protézování provedeno 

obou variantách by měly způsobit rozdíl

8.8., pozinkovaná

(pro variantu A a B) v neporušeném stavu 

kombinace zatížení: 

návrhová hodnota

*1,35 = 0,132

 0,132

*1,35 = 0,111

*1,35 = 0,005

*1,35 = 1,553

*1,35 = 0,089

 1,758

*1,5 = 2,25 

 2,250

 4,140

protézování provedeno 

rozdíly v navrženém 

8.8., pozinkovaná, 

neporušeném stavu 
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návrhová hodnota 

*1,35 = 0,132  

0,132 kN/m’ 

0,111 

*1,35 = 0,005 

*1,35 = 1,553 

*1,35 = 0,089  

1,758 kN/m’ 

  

2,250 kN/m’ 

0 kN/m’ 

protézování provedeno v 

navrženém 

neporušeném stavu 

 



 

7.3.

TYP SPOJE

Ohybové momenty

Svislý průhyb, 

7.3. Varianta A
Napojení v

TYP SPOJE

Průměr 
kolíku/svorníku/tyče

Předvrtání otvoru

Průměr předvrtaného 
otvoru

Spojovaný materiál

Spojovací prostředek

Počet střihů spoje

Ohybové momenty, návrhové

Svislý průhyb, charakteristické hodnoty

Varianta A 
Napojení v jedné osmině rozpětí nosníku, tzn. 0,5 m od jeho konce.

kolíku/svorníku/tyče

Předvrtání otvoru

Průměr předvrtaného 

Spojovaný materiál

Spojovací prostředek

Počet střihů spoje

návrhové hodnoty

charakteristické hodnoty

jedné osmině rozpětí nosníku, tzn. 0,5 m od jeho konce.

d

Ø

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

1) Jednostřižný spoj

hodnoty od návrhové 

charakteristické hodnoty od charakteristické kombinace zatížení:

jedné osmině rozpětí nosníku, tzn. 0,5 m od jeho konce.

18 mm

Ano

18,0 mm

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

1) Na bázi dřeva

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání

1) Jednostřižný spoj

návrhové kombinace zatížení

od charakteristické kombinace zatížení:

jedné osmině rozpětí nosníku, tzn. 0,5 m od jeho konce.

mm

mm

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

1) Na bázi dřeva

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání

1) Jednostřižný spoj

kombinace zatížení:

od charakteristické kombinace zatížení:

jedné osmině rozpětí nosníku, tzn. 0,5 m od jeho konce. 

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání

: 

 

od charakteristické kombinace zatížení: 

 

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání

38 

 

 

pouze u hřebíkového spoje je možné nepředvrtání
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Prvek č.1

(příložka) b1 70 mm

h1 200 mm

Prvek č.2

b 70 mm

h 200 mm

l 600 mm

mm

mm

0 o

V případě hřebíkového spoje

Hloubka zaražení hřebu v prvku č. 1

Hloubka zaražení hřebu v prvku č. 2

Šířka prvku

Výška prvku

GEOMETRIE SPOJOVANÝCH PRVKŮ

Úhel svíraný působící silou a směrem vláken

Šířka příložky

Výška příložky

Rozměry prvků

Délka přesahu prvků

Prvek č.1

(příložka) 350 kg/m3

fh,k 23,534

Prvek č.2

350 kg/m3

fh,k 23,534 MPa

ß 1,000 -

fu,k 600 MPa

My,k 330355 Nmm

0,8 -

SPOJOVANÉ MATERIÁLY

1) Dřevo jehličnaté

Hodnota kmod                                         

(dle prvního listu)

Charakteristická 
hustota dřeva

Charakteristická 
pevnost v otlačení

Poměr pevností

Mez pevnosti oceli

Platický moment 
únosnosti kolíku

1) Dřevo jehličnaté

Charakteristická 
hustota dřeva

Charakteristická 
pevnost v otlačení

MPa

vpravo

N* 0,000 kN

V* 4,968 kN

M* 3,806 kNm

Návrhové zatížení středu spoje "směr dopočítávání"

Ohybový moment

Normálová síla

Posouvající síla



40 
 

 

 

 

n2 2 ks

a2 90 mm

a1 150 mm

3 ks 0

6 Ks

Remax 6,663

Rdmin 7,559

Počet prvků ve sloupci

Počet prvků v řadě prvků ze spoje

1

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Počet spojovacích prostředků                 
(po odebrání povolených prvků)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

lze odebrat

= 0,88 ≤

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

=

Vyhovuje!

35358,662 kN/mNormálová a příčná tuhost

Ohybová tuhost 601,981 kNm/rad

HODNOTA TUHOSTI SPOJE

A 1,40E-02 m2

Aef 1,15E-02 m2

Wy 4,67E-04 m3

kred 0,7 -

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY PŘÍLOŽKY (OSLABENÉHO PRŮŘEZU)

Součinitel tvaru 



 

 

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Schéma navrženého spoje:

 

ve smyku

ve smyku

Ohyb a tah

Ohyb a tlak

Smyk za ohybu

Jednotkový posudek

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Schéma navrženého spoje:

 

ve smyku

ve smyku

Ohyb a tah

Ohyb a tlak

Smyk za ohybu

Jednotkový posudek

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Schéma navrženého spoje: 

 

f

f

fc,0,k

f

Gm,y,d

G

G

T

Gt,0,d

 f t,0,d

(Gc,0,d)
2

 (fc,0,d)
2

Tv,d

fv,d

Smyk za ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

fm,k 24 MPa

f t,0,k 14 MPa

c,0,k 21 MPa

fv,k 2,7 MPa

m,y,d

Gt,0,d

Gc,0,d

Tv,d

+ kred *

= 0,20

8,156

0

0

0,532

Charakteristické

kred *

Vyhovuje!

+

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

Gm,y,d

fm,d

Gm,y,d

fm,d

=

≤    1

8,156

0

0

0,532

Charakteristické

Vyhovuje!

=

 

fm,d

f t,0,d

fc,0,d

fv,d

MPa

MPa

MPa

MPa

Vyhovuje!

= 0,24 ≤

Vyhovuje!

≤

Návrhové

8,615

12,923

1,662

0,24

14,769

=

MPa

MPa

MPa

MPa

1

Návrhové

8,615

12,923

1,662

1

14,769
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7.4.

Změny v průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k

Došlo ke zvětšení p

průhyb na 127

7.4. Varianta B
Napojení v

 

Návrhové zatížení středu spoje

PŘEDPOKLÁDANÁ GEOMETRIE SPOJE

Předpokládaný počet prvků v řadě

Předpokládaný počet prvků v sloupci

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Počet spojovacích prostředků

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k

Došlo ke zvětšení p

průhyb na 127% původního průhybu.

Varianta B 
Napojení v uprostřed rozpětí nosníku, tzn. 2 m od jeho konce.

Návrhové zatížení středu spoje

Ohybový moment

Normálová síla

Posouvající síla

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

PŘEDPOKLÁDANÁ GEOMETRIE SPOJE

Předpokládaný počet prvků v řadě

Předpokládaný počet prvků v sloupci

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Počet spojovacích prostředků

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k jistým odlišnostem: 

Došlo ke zvětšení průhybu o 2,7 mm,

% původního průhybu.

uprostřed rozpětí nosníku, tzn. 2 m od jeho konce.

Návrhové zatížení středu spoje

Ohybový moment

Normálová síla

Posouvající síla

Remax

Rdmin

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

PŘEDPOKLÁDANÁ GEOMETRIE SPOJE

Předpokládaný počet prvků v řadě

Předpokládaný počet prvků v sloupci

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Počet spojovacích prostředků

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

jistým odlišnostem: 

růhybu o 2,7 mm, což znamená, že po prove

% původního průhybu. 

uprostřed rozpětí nosníku, tzn. 2 m od jeho konce.

Návrhové zatížení středu spoje

Ohybový moment

n1

a1

n2

a2

10

emax

dmin

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

Předpokládaný počet prvků v řadě

Předpokládaný počet prvků v sloupci

=

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

jistým odlišnostem:  

což znamená, že po prove

uprostřed rozpětí nosníku, tzn. 2 m od jeho konce.

N* 0,000

V* 1,242

M* 8,084

"směr dopočítávání"

5

110

2

90

Ks

7,046

7,559

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

což znamená, že po provedení spoje vzroste 

uprostřed rozpětí nosníku, tzn. 2 m od jeho konce. 

vlevo

0,000 kN

1,242 kN

8,084 kNm

"směr dopočítávání"

ks

mm

ks

mm

Vyhovuje!

(max 6)

= 0,93

(max 6)

nosníku: 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

dení spoje vzroste 

 

 

vlevo

Vyhovuje!

(max 6)

≤0,93

(max 6)

1
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Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

 

dení spoje vzroste 
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Vliv efektivního počtu spojovacích prvků snížil předpokládaný počet prvků v řadě! 

 

Tzn., výsledná normálová a příčná tuhost = 58931,104 – 2 * 5893,110 = 47144,884 kN/m 

   ohybová tuhost = 1545,468 - 11,934 - 11,934 = 1521,6 kNm/rad 

 

n2 2 ks

a2 90 mm

a1 110 mm

4 ks 0

8 Ks

Remax 7,077

Rdmin 7,559

Vyhovuje!

Nejvíce namáhaný prvek ve spoji

= 1

PŘESNÁ GEOMETRIE SPOJE (S OHLEDEM NA EKEFTIVNÍ POČET SPOJOVACÍCH PRVKŮ)

Počet spojovacích prostředků                 
(po odebrání povolených prvků)

Jednotkový posudek pro tuto geometrii

Vzdálenost prvků v řadě

Vzdálenost prvků ve sloupci

lze odebrat

= 0,94 ≤

Počet prvků v řadě prvků ze spoje

Počet prvků ve sloupci

kN/m

1 2 3 4 5 6

1 297,160 83,240 11,934 83,240 297,160 0

2 297,160 83,240 11,934 83,240 297,160 0

3 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0

Č
ÍS

L
O

 Ř
A

D
Y

58931,104 kN/m

[kNm/rad]

5893,110Pro normálovou a příčnou tuhost lze odečíst jednotnou hodnotu za každý spojovací prvek

Normálová a příčná tuhost

Ohybová tuhost 1545,468 kNm/rad

ČÍSLO SLOUPCE

V případě odebrání některého spojovacího prvku, je nutné od výsledné tuhosti 
odečíst tuhost odebraného prvku (za předpokladu neměnného těžiště spoje)

Pro ohybovou tuhost je nutno odečíst konrétní hodnotu, dle umístění spojovacího prvku ve spoji

HODNOTA TUHOSTI SPOJE

A 1,40E-02 m2

Aef 1,15E-02 m2

Wy 4,67E-04 m3

kred 0,7 -

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY PŘÍLOŽKY (OSLABENÉHO PRŮŘEZU)

Součinitel tvaru 



 

 

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Schéma navrženého spoje:

 

ve smyku

ve smyku

Ohyb a tah

Ohyb a tlak

Smyk za ohybu

Jednotkový posudek

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Schéma navrženého spoje:

 

ve smyku

ve smyku

Ohyb a tah

Ohyb a tlak

Smyk za ohybu

Jednotkový posudek

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Schéma navrženého spoje: 

 

f

f

fc,0,k

f

Gm,y,d

G

G

T

Gt,0,d

 f t,0,d

(Gc,0,d)
2

 (fc,0,d)
2

Tv,d

fv,d

Smyk za ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

fm,k 24 MPa

f t,0,k 14 MPa

c,0,k 21 MPa

fv,k 2,7 MPa

m,y,d

Gt,0,d

Gc,0,d

Tv,d

+ kred *

= 0,05

17,322

0

0

0,133

Charakteristické

kred *

Vyhovuje!

+

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

MPa

Gm,y,d

fm,d

Gm,y,d

fm,d

=

≤    1

17,322

0

0

0,133

Charakteristické

Vyhovuje!

=

fm,d

f t,0,d

fc,0,d

fv,d

MPa

MPa

MPa

MPa

Vyhovuje!

= 0,51 ≤

Vyhovuje!

≤

Návrhové

8,615

12,923

1,662

0,51

14,769

=

 

MPa

MPa

MPa

MPa

1

Návrhové

8,615

12,923

1,662

1

14,769
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7.5.

8. 

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

užitečná pomůcka při práci v

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

statických výpočtů, tedy s

částí.

 

Změny v průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

průhyb na 178% původního průhybu.

7.5. Zhodnocení
Z výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

stav velký vliv

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

 Závěr 

V této práci je podrobně rozepsán princip, který vedl k

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

užitečná pomůcka při práci v

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

statických výpočtů, tedy s

částí. 

 

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

průhyb na 178% původního průhybu.

Zhodnocení výsledků
výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

velký vliv. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

 

této práci je podrobně rozepsán princip, který vedl k

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

užitečná pomůcka při práci v

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

statických výpočtů, tedy s 

 

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

svislého průhybu dojde k jistým odlišnostem: 

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

průhyb na 178% původního průhybu.

výsledků 
výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

této práci je podrobně rozepsán princip, který vedl k

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

užitečná pomůcka při práci v krátkém termínu. Hlavní snahou bylo p

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

 oddělující čarou u levého okraje a zvýrazněnou aktuálně p

 

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

jistým odlišnostem: 

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

průhyb na 178% původního průhybu. 

výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

této práci je podrobně rozepsán princip, který vedl k

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

krátkém termínu. Hlavní snahou bylo p

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

oddělující čarou u levého okraje a zvýrazněnou aktuálně p

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

jistým odlišnostem:  

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

této práci je podrobně rozepsán princip, který vedl k vytvoření zde představeného 

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

krátkém termínu. Hlavní snahou bylo p

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu.

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

oddělující čarou u levého okraje a zvýrazněnou aktuálně p

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací 

vytvoření zde představeného 

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

krátkém termínu. Hlavní snahou bylo přehledné seskupení 

nutných výpočtů a návazné uspořádání jednotlivých částí programu. 

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

oddělující čarou u levého okraje a zvýrazněnou aktuálně p

průběhu vnitřních sil, po vložení navrženého spoje do nosníku: 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

 
Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

nosníku zvětšení výsledného průhybu o 5,3 mm a potřeby o 2 spojovací prvky navíc.

vytvoření zde představeného 

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

řehledné seskupení 

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

oddělující čarou u levého okraje a zvýrazněnou aktuálně počítanou 

45 

Průběh a velikosti normálových sil a ohybových momentů zůstává neměnný, avšak u 

 
Došlo ke zvětšení průhybu o 7,6 mm, což znamená, že po provedení spoje vzroste 

výše určených výsledků je jasně patrné, že umístění spoje dvou prvků má na výsledný 

. V tomto příkladu znamenalo posunutí napojení o 1,5 m směrem ke středu 

prvky navíc. 

vytvoření zde představeného 

programu. Tento program je určen pro rychlý návrh a posouzení kolíkových spojů a je to 

řehledné seskupení 

Vytvořená úprava výstupních částí je koncipována tak, aby vyhověla normovanému vzhledu 

očítanou 
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9. Seznam použitých zdrojů 

České státní normy: 

[1] ČSN 02 2801 - Hřeby a podobné součásti - Technické dodací předpisy 

[2] ČSN 73 1702 - Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná 

pravidla a pravidla pro pozemní stavby 

[2] ČSN 48 0203 - Surové dříví. Kulatina. Třídění vad 

Webové portály a obrázky z nich převzaté: 

[a] Webový portál www.stavebnikomunita.cz, internetová adresa: 

http://stavebnikomunita.cz/profiles/blogs/spoje-obecne-drevenych-konstrukci-dle-env-1995-1 

[b] Studijní podklady Ing. Petra Šimůnka, Ph.D., internetová adresa: 

http://www.fce.vutbr.cz/BZK/simunek.p/prvky/01_cv1_zatizeni_teorie_tabulky.pdf 

[c] Webový portál www.windimnet2.de, internetová adresa: 

http://www.windimnet2.de/d/ef_u131c1_for.htm 

[d] Webový portál www.asb-portal.cz, internetová adresa: http://www.asb-

portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/drevene-konstrukce/rekonstrukce-drevenych-prvku-

protezovanim-prilozkovanim-a-ukotvenim-do-ocelovych-konzol-576.html 

[e] Webový portál www.asb-portal.cz, internetová adresa: http://www.asb-

portal.cz/stavebnictvi/konstrukce-a-prvky/drevene-konstrukce/drevostavby-a-zivotnost-poruchy-

chyby-rekonstrukce-3363.html 

10. Seznam použitých zkratek a symbolů 

ρ2 � charakteristická	hustota	[kg/m,] F�,�; V � posouvající	síla	[kN] F�,¤; N � normálová	síla	[kN] n¦ � počet	spojovacích	prvků	[ks] F � osamělá	síla	[kN] M � ohybový	moment	[kNm] r« � rameno	otáčení	[m] d � průměr	dříku	kruhového	spojovacího	prvku	[mm] d¬ � kratší	délka	strany	obdélníkového	spojovacího	prvku	[mm] l � délka	spojovacího	prvku	[mm] D � průměr	hlavy	spojovacího	prvku	[mm] f°,«2 � charakteristická	pevnost	materiálu	v	otlačení	[MPa] t« � tloušťka	prvku	[mm] M³,2 � moment	na	mezi	kluzu	oceli	[Nmm] fµ,2 � charakteristická	hodnota	pevnosti	oceli	v	tahu	[Nmm(] β � poměr	pevností	v	otlačení	[−] γ¸ � součinitel	spolehlivost	[−] k¹º» � modifikační	součinitel	[−] R2 � charakteristická	únosnost	spojovacího	prvku	[kN] R» � návrhová	únosnost	spojovacího	prvku	[kN] 
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R¾ � návrhová	síla	zatěžující	spojovací	prvek	[kN] Tº°³¦ � ohybová	tuhost	spoje	[kNm/rad] TÀºÁ¹ � normálová, příčná	tuhost	spoje	[kN/m] G2 � charakteristická	hodnota	stálého	zatížení	[kN/m(] Q2 � charakteristická	hodnota	proměnného	zatížení	[kN/m(] ψ« � kombinační	součinitel	[−] W« � hodnota	průhybu	[mm] q2 � charakteristické	zatížení	[kN/m′] q»; �̂ � návrhové	zatížení	[kN/m′] E � modul	pružnosti	[MPa] I � moment	setrvačnosti	[mm�] k»¾Ê � modifikační	součinitel	[−] a« � rozteče	spojovacích	prvků	[mm] n« � počty	spojovacích	prvků	[ks] A � průřezová	plocha	[mm(] A¾Ê � oslabená	průřezová	plocha	[mm(] W³ � průřezový	modul	[mm,] kÁ¾» � tvarový	součinitel	[−] α � svíraný	úhel	spojovanými	prvky	[	º] f¹,2 � charakteristická	pevnost	v	ohybu	[MPa] f¹,» � návrhová	pevnost	v	ohybu	[MPa] fÍ,%,2 � charakteristická	pevnost	v	tahu	rovnoběžně	s	vlákny	[MPa] fÍ,%,» � návrhová	pevnost	v	tahu	rovnoběžně	s	vlákny	[MPa] f¬,%,2 � charakteristická	pevnost	v	tlaku	rovnoběžně	s	vlákny	[MPa] f¬,%,» � návrhová	pevnost	v	talku	rovnoběžně	s	vlákny	[MPa] fÎ,2 � charakteristická	pevnost	ve	smyku	[MPa] fÎ,» � návrhová	pevnost	ve	smyku	[MPa] σ¹,³,» � návrhové	ohybové	napětí	[MPa] σÍ,%,» � návrhové	tahové	napětí	ve	směru	vláken	[MPa] σ¬,%,» � návrhové	tlakové	napětí	ve	směru	vláken	[MPa] τÎ,» � návrhové	smykové	napětí	[MPa] 
11. Seznam příloh 

V příloze je zobrazen celý vytvořený program, všechny listy o plném rozsahu. 
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12. Přílohy 

První list, první část 

 

Třída pevnosti C22 D35

fm,k 22 MPa fm,k 35 MPa

fm,d 13,538 MPa fm,d 21,538 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

 f t,0,k 13 MPa  f t,0,k 21 MPa

 f t,0,d 8,000 MPa  f t,0,d 12,923 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

f t,90,k 0,4 MPa f t,90,k 0,5 MPa

f t,90,d 0,246 MPa f t,90,d 0,308 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

fc,0,k 20 MPa fc,0,k 25 MPa

fc,0,d 12,308 MPa fc,0,d 15,385 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

fc,90,k 2,4 MPa fc,90,k 8,4 MPa

fc,90,d 1,477 MPa fc,90,d 5,169 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

fv,k 2,7 MPa fv,k 3,4 MPa

fv,d 1,662 MPa fv,d 2,092 MPa

ɤM 1,3 - ɤM 1,3 -

Modul pružnosti 
rovnoběžně s 
vlákny

E0,mean 10000 MPa E0,mean 10000 MPa

Modul pružnosti 
kolmo k vláknům

E90,mean 330 MPa E90,mean 6900 MPa

Modul pružnosti 
ve smyku

Gmean 630 MPa Gmean 650 MPa

Charakteristická 
hustota

ρk 340 kg/m3 ρk 560 kg/m3

Typ zatížení
Součinitel 

kmod

stálé 0,6

užitné - sníh 0,9

užitné - vítr 0,9

kombinace 0,9

4) krátkodobé

Pevnost v tlaku 
rovnoběžně s 
vlákny

Pevnost v tlaku 
kolmo k vláknům

Pevnost ve 
smyku a kroucení

Pevnost v ohybu

Pevnost v tahu 
rovnoběžně s 
vlákny

Pevnost v tahu 
kolmo k vláknům

CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY TUHOSTI A HUSTOTY DŘEVA

Jehličnaté dřevo

POROVNÁNÍ PEVNOSTÍ MATERIÁLU DLE PEVNOSTNÍCH TŘÍD

Třída použití

1

1

1

CHARAKTERISTICKÉ A NÁVRHOVÉ HODNOTY PEVNOSTI DŘEVA

SOUČINITEL ZATÍŽENÍ KMOD

Třída trvání zatížení

1) stálé

4) krátkodobé

Jehličnaté dřevo Listnaté dřevo

Listnaté dřevo

Legenda pevností
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D
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D
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Ohybová

Tahová rovnoběžně s vlákny

Tahová kolmo k vláknům

Tlaková rovnoběžně s vlákny

Tlaková kolmo k vláknům

Smyková



 

 

Druhý list, první 

 

, první část 
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Třetí list, první 

 

, první část  

  

50 

 



 

 

Čtvrtý list, první část

 

Čtvrtý list, první část 
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Čtvrtý list, 

 

 

Čtvrtý list, druhá část

 

druhá část 
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Pátý list, první část

 

Pátý list, první část 
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Pátý list, druhá část

 

Pátý list, druhá část 
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Šestý list, první část 

 

  

N* 0,000 kN

V* 6,812 kN

M* 4,088 kNm

b1 150 mm

h1 320 mm

l 600 mm

n2 2 ks

A 4,80E-02 m2

Aef 4,44E-02 m2

Wy 2,56E-03 m3

kred 0,7 -

fm,k 24 MPa fm,d MPa

f t,0,k 14 MPa f t,0,d MPa

fc,0,k 21 MPa fc,0,d MPa

ve smyku fv,k 2,7 MPa fv,d MPa

Gm,y,d MPa

Gt,0,d MPa

Gc,0,d MPa

ve smyku Tv,d MPa

Ohyb a tah

Gt,0,d Gm,y,d

 f t,0,d fm,d

Ohyb a tlak

(Gc,0,d)
2 Gm,y,d

 (fc,0,d)
2 fm,d

Tv,d

fv,d

= ≤    10,08

kred *

8,615

12,923

Vyhovuje!

Smyk za ohybu

Vyhovuje!

+ kred * = 0,05 ≤ 1

1,662

10,05+

Vyhovuje!

BYLA POUŽITA

= ≤

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

Pevnosti materiálu Návrhové

1,597

0

0

0,213

Charakteristické

14,769

Vyvolaná napětí v prvku

POSOUZENÍ JEDNÉ DŘEVĚNÉ PŘÍLOŽKY (OSLABENÉHO PRŮŘEZU)

PŮSOBÍCÍ ZATÍŽENÍ

Síla působící na 1 příložku

Počet příložek ve spoji 1

Varianta ATyp spoje

Normálová síla

Posouvající síla

Počet spojovacích prvků ve sloupci

Materiál příložky 1) Dřevo jehličnaté

Délka přesahu prvků

GEOMETRIE PŘÍLOŽKY (OSLABENÉHO PRŮŘEZU)

Ohybový moment

Jednotkový posudek

v tlaku II s vlákny

v ohybu

v tahu II s vlákny

Šířka příložky

Výška příložky

v ohybu

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY PŘÍLOŽKY (OSLABENÉHO PRŮŘEZU)

Součinitel tvaru 

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul



 

 

Sedmý list, první část

 

 

Sedmý list, první část 
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Sedmý list, druhá část 

 

  

A [m2]

Aef [m2]

Wy [m3]

kred -

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

A 3,15E-02 2,77E-02 2,40E-02 2,03E-02 1,65E-02 0 m2

Aef 3,03E-02 2,67E-02 2,31E-02 1,95E-02 1,59E-02 0 m2

Wy 1,68E-03 1,48E-03 1,28E-03 1,08E-03 8,82E-04 0 m3

kred 0,7 0,7 1 1 1 0 -

Rdmin [kN]

Remax [kN]

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

Rdmin 4,833 5,402 5,794 5,402 4,833 0 kN

Remax 3,998 2,730 2,046 1,329 2,534 0 kN

Re/Rd 0,83 0,51 0,35 0,25 0,52 0 ≤    1

Vyhovuje!

fm,k 24 MPa fm,d 14,769 MPa

f t,0,k 14 MPa f t,0,d 8,615 MPa

fc,0,k 21 MPa fc,0,d 12,923 MPa

ve smyku fv,k 2,7 MPa fv,d 1,662 MPa

Gm,y,d [kPa]

Gt,0,d [kPa]

Gc,0,d [kPa]

ve smyku Tv,d [kPa]

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

Gm,y,d 3,216 2,919 2,530 1,997 1,224 0 MPa

Gt,0,d 0 0 0 0 0 0 MPa

Gc,0,d 0 0 0 0 0 0 MPa

Tv ,d 0,535 0,428 0,321 0,214 0,107 0 MPa

Ohyb a tah

Gt,0,d Gm,y,d

 f t,0,d fm,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,15 0,14 0,17 0,14 0,08 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

Ohyb a tlak

(Gc,0,d)
2 Gm,y,d

 (fc,0,d)
2 fm,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,15 0,14 0,17 0,14 0,08 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

Tv,d

fv,d

Kontrolní 
průřez č.

1 2 3 4 5 6

0,32 0,26 0,19 0,13 0,06 0,00 ≤    1

Vyhovuje!

PRŮŘEZOVÉ CHARAKTERISTIKY

Smyk za ohybu

≤    1

+ kred *

Návrhové

JEDNOTKOVÝ POSUDEK

v tlaku II s vlákny

Vyvolaná napětí v prvku

Pevnosti materiálu Charakteristické

v ohybu

v tahu II s vlákny

v ohybu

≤ 1

Jednotkový posudek

+ kred * ≤ 1

v tahu II s vlákny

v tlaku II s vlákny

Síla působící na nejvíce namáhaný prvek ve sloupci

Únosnost nejvíce namáhaného prvku ve sloupci

Průřezová plocha

Oslabená průřezová plocha

Průřezový modul

Součinitel tvaru 
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Pro úplnost a naznačení složitosti vytvořeného programu, je zde uveden i list s 
mezivýpočty 

 

 

Třída 
pevnosti

Ohyb fm,k
a [Mpa]

Tah 
rovnoběžn
ě s vlákny 

ft,0,k
a [Mpa]

Tah kolmo 
k vláknům 

ft,90,k
a

 [Mpa]

Tlak 
rovnoběžně 

s vlákny 

fc,0,k
a

 [Mpa]

Tlak kolmo k 

vláknům fc,90,k
a 

[Mpa]

Smyk a 

kroucení fv,k
c 

[Mpa]

Modul pružnosti 
rovnoběžně s 

vlákny E0,mean
a,b 

[Mpa]

Modul pružnosti 
kolmo k 
vláknům 

E90,mean
b [Mpa]

Modul 
pružnosti ve 

smyku Gmean
b,c 

[Mpa]

Hustota 

pk kg/m3 Třída pevnosti

Ohyb 

fm,k
a 

[Mpa]

Tah rovnoběžně 

s vlákny ft,0,k
a 

[Mpa]

Tah kolmo 
k vláknům 

ft,90,k
a

 [Mpa]

Tlak 
rovnoběžně s 

vlákny fc,0,k
a 

[Mpa]

Tlak kolmo 
k vláknům 

fc,90,k
a

 [Mpa]

Smyk a 
kroucení 

fv,k
c [Mpa]

Modul pružnosti 
rovnoběžně s 

vlákny E0,mean
a,b 

[Mpa]

Modul pružnosti 
kolmo k 

vláknům E90,mean
b 

[Mpa]

Modul 
pružnosti ve 

smyku Gmean
b,c 

[Mpa]

Hustota 

pk kg/m3

C14 14 8 0,4 16 2 2,7 7000 230 440 290 D30 30 18 0,5 23 8 3 10000 6400 600 530

C16 16 10 0,4 17 2,2 2,7 8000 270 500 310 D35 35 21 0,5 25 8,4 3,4 10000 6900 650 560

C18 18 11 0,4 18 2,2 2,7 9000 300 560 320 D40 40 24 0,5 26 8,8 3,8 11000 7500 700 590

C20 20 12 0,4 19 2,3 2,7 9500 320 590 330 D50 50 30 0,5 29 9,7 4,6 14000 9300 880 650

C22 22 13 0,4 20 2,4 2,7 10000 330 630 340 D60 60 36 0,5 32 10,5 5,3 17000 11300 1060 700

C24 24 14 0,4 21 2,5 2,7 11000 370 690 350 D70 70 42 0,5 34 13,5 6 20000 13300 1250 900

C27 27 16 0,4 22 2,6 2,7 11500 380 720 370

C30 30 18 0,4 23 2,7 2,7 12000 400 750 380

C35 35 21 0,4 25 2,8 2,7 13000 430 810 400

C40 40 24 0,4 26 2,9 2,7 14000 470 880 420

C45 45 27 0,4 27 3,1 2,7 15000 500 940 440

C50 50 30 0,4 29 3,2 2,7 16000 530 1000 460 1 2 3 4 5 6

1 224,555 118,849 45,000 118,849 224,555

kmod 2 224,555 118,849 45,000 118,849 224,555

Třída trvání zatížení 1 2 3 tuhost 3
1) stálé 0,60 0,60 0,50 1) Kolík, přesný svorník, svorník a závitová tyč 1928,520 4
2) dlouhodobé 0,70 0,70 0,55 2) Hřebík a vrut do dřeva v předvrtaných otvorech 1928,520 5
3) střednědobé 0,80 0,80 0,65 3) Hřebík a vrut do dřeva v nepředvrtaných otvorech 1067,692 6

4) krátkodobé 0,90 0,90 0,70 4) Sponky 444,872
5) velmi krátkodobé 1,10 1,10 0,90 5) Prstencový hmoždík typu A1 a talířový hmoždík typu B1 1265,030

6) Ozubené hmoždíky typu C1 a C5 632,515
upravený 7) Ozubené hmoždíky typu C10, C11 948,772 interpolace

6,000 rozdíl
1) Jednostřižný spoj Ano Ano Namáhané Namáhaný 0 jednostřižný 0,000 0,000 144,000 0,000 0,000

2) Dvoustřižný spoj Ne Ano Nenamáhané Nenamáhaný 0 dvostřižný 0,000 0,000 144,000 0,000 0,000
asi počet v řadě 3,038

max 6,075 min 0,000
tmax1 220,5
tmax2 220,5

momenty

výška 90
šířka 440 vpravo

5 vlevo
110
2
90

x y
střed 220 45

ŘÁDEK
1 2 3 4 5 6

1 220 110 0 110 220 0

SLOUPEC
1 2 3 4 5 6

1 45 45 0 0 0 0
kolíky a 

lícovanými 

svorníky a 

závitovými 3) Spoje s hřebíky
1) Dřevo jehličnaté 25,256 25,256 25,256

RAMENO 2) Dřevo listnaté 25,256 25,256 25,256

3) Překližka 33,880 33,880 33,880

1 2 3 4 5 6 4) Deska OSB 71,663 71,663 71,663

1 224,555 118,849 45,000 118,849 224,555 0,000 0,000 0,000 0,000

2 224,555 118,849 45,000 118,849 224,555 0,000

3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1) Spoje s 
kolíky a 

lícovanými 

2) Spoje se 
svorníky a 

závitovými 3) Spoje s hřebíky

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1) Dřevo jehličnaté 25,256 25,256 25,256

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2) Dřevo listnaté 25,256 25,256 25,256
3) Překližka 33,880 33,880 33,880
4) Deska OSB 71,663 71,663 71,663

přibližný počet 4,166 1 5) Ocel
0,000 max rameno 0,225

0,681 suma ramen 0,262 0,856263549

3,500 Typ otvorů Průměr prvku 12 mm

270

Skupina 
charakteristické 

hustoty

Úhel mezi silou a 
směrem vláken

0ᴼ

Průměr hřebíků 12 mm Typ spoje

S 3,500
Úhel mezi silou a 
směrem vláken

0ᴼ

V 0,000
Svírající úhel 0ᴼ Svírající úhel 0ᴼ

4,181 Svírající úhel 0ᴼ Svírající úhel 0ᴼ Rozměr Označení

Rozměr Označení 1) Rovnoběžně s vlákny a1 60,0 mm 60,0 mm

c S 4,181 1) Rovnoběžně s vlákny a1 27,0 mm 27,0 mm 2) Kolmo k vláknům a2 48,0 mm 48,0 mm

c V 0,000 2) Kolmo k vláknům a2 36,0 mm 36,0 mm 3) Namáhané čelo a1,t 84,0 mm 84,0 mm

3) Namáhané čelo a1,t 67,0 mm 67,0 mm 4) Nenamáhané čelo a1,c 48,0 mm 48,0 mm

270,000 4) Nenamáhané čelo a1,c 84,0 mm 84,0 mm 5) Namáhaný okraj a2,t 36,0 mm 36,0 mm
5) Namáhaný okraj a2,t 36,0 mm 36,0 mm 6) Nenamáhaný okraj a2,c 36,0 mm 36,0 mm

6) Nenamáhaný okraj a2,c 36,0 mm 36,0 mm

min 1 0,045
min 2 0,045

max rameno 0,225
suma ramen 0,262 0,856263562

1 2 3 4 5 6
t1 98 mm t1 87 mm t1 75 mm t1 63 mm t1 52 mm t1 0 mm
t2 52 mm t2 63 mm t2 75 mm t2 87 mm t2 98 mm t2 150 mm

Typ porušení Návrhová únosnost                      Typ porušení Návrhová Typ porušení Návrhová Typ porušení Návrhová Typ porušení Návrhová únosnost                      Typ porušení Návrhová 
G.1 18,340 G.1 16,164 G.1 13,988 G.1 11,812 G.1 9,636 G.1 0,000
G.2 9,636 G.2 11,812 G.2 13,988 G.2 16,164 G.2 18,340 G.2 27,976

G.3 6,267 G.3 5,913 G.3 5,794 G.3 5,913 G.3 6,267 G.3 #########
G.4 7,381 G.4 6,691 G.4 6,027 G.4 5,402 G.4 4,833 G.4 #########
G.5 4,833 G.5 5,402 G.5 6,027 G.5 6,691 G.5 7,381 G.5 10,608

přesný G.6 6,075 G.6 6,075 G.6 6,075 G.6 6,075 G.6 6,075 G.6 6,075

0,000 4,833 5,402 5,794 5,402 4,833 #########
0,852

0,667 0,667 0,667 0,667 0,667 0,667

3,500 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748 0,748

270

3,193 1,899 1,186 1,899 3,193 0,000

S 3,500 270 270 270 90 90 90

V 0,000
S 3,193 S 1,899 S 1,186 S -1,899 S -3,193 S 0,000

4,352 V 0,000 V 0,000 V 0,000 V 0,000 V 0,000 V 0,000

c S 4,352 3,998 2,730 2,046 1,329 2,534 1,002
c V 0,000

c S 3,942 c S 2,647 c S 1,934 c S -1,150 c S -2,445 c S 0,748

270,000 c V 0,667 c V 0,667 c V 0,667 c V 0,667 c V 0,667 c V 0,667

279,599 284,137 289,016 120,098 105,252 311,694

šikmej
výška 160
šířka 400

5
100
3
80

x y
střed 200 80

ŘÁDEK
1 2 3 4 5 6

1 200 100 0 100 200 0

SLOUPEC

1 2 3 4 5 6
1 80 0 80 0 0 0

tuhosti
výška 300 RAMENO
šířka 100

2 1 2 3 4 5 6
100 1 215,407 128,062 80,000 128,062 215,407 0,000

4 2 200,000 100,000 0,000 100,000 200,000 0,000
100 3 215,407 128,062 80,000 128,062 215,407 0,000

x y 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
střed 50 150 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ŘÁDEK 0,215 0,128 0,080 0,128 0,215 0,000

1 2 3 4 5 6 suma 0,364
1 50 50 0 0 0 0

SLOUPEC
1 2 3 4 5 6

1 150 50 50 150 0 0

RAMENO

1 2 3 4 5 6
1 158,114 158,114 0,000 0,000 0,000 0,000

2 70,711 70,711 0,000 0,000 0,000 0,000

3 70,711 70,711 0,000 0,000 0,000 0,000

4 158,114 158,114 0,000 0,000 0,000 0,000

5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Rozměr b2 40 mm
5

uhel 0,116141627 6,654425046
po 100

Kontrolní 
průřez č.

1 3 6

vejjšky 98,333 75,000 0 m

Úhel této síly

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

pro nepředvrtaný otvor

Úhel této síly

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

Úhel této síly Úhel této síly

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

Úhel této síly

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. momentem
Úhel této síly

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

vzdálenost ve sloupci

SLOUPEC

pro nepředvrtaný otvor

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. momentem

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. 

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. momentem

pro nepředvrtaný otvor pro nepředvrtaný otvor pro nepředvrtaný otvor pro nepředvrtaný otvor

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. 

Výslednice sil

Úhel výslednice sil

Normálová síla
Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. 

Prvek 2

Hodnota Hodnota
Prvek 2

3) Na bázi dřeva + 2 ocel. prvky

Hodnota Hodnota

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

Prvek 1

Úhel výslednice sil

Pk≤420kg/m3

Prvek 1
Výslednice sil

Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. momentem

Úhel této síly

Počet "kontrolních průřezů"

předvrtané

Normálová síla

Posouvající síla

Síla vyvolaná ohyb. momentem
Úhel této síly

Výslednice sil

počet v řádku
vzdálenost v řádku

počet v sloupci
vzdálenost ve sloupci

SLOUPEC

Úhel výslednice sil

počet v řádku
vzdálenost v řádku

počet v sloupci

Třída vlhkosti

počet v řádku
vzdálenost v řádku

počet v sloupci

Normálová síla

3) Spoje s hřebíky

1) Na bázi dřeva
2) Na bázi dřeva + 1 ocel. prvek

vzdálenost ve sloupci

SLOUPEC

1) Spoje s kolíky a lícovanými svorníky

2) Spoje se svorníky a závitovými tyčemi

2 4 5

86,667 63,333 51,667


