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Abstrakt 
Předmětem této bakalářské práce je návrh nosné konstrukce střechy městského krytého 
bazénu v Blansku. Konstrukce střechy je řešena jako náhrada stávající ocelové konstrukce 
tvořící součást celého objektu lázní, jehož nosnou konstrukci tvoří prostorový železobetonový 
rám z prefabrikovaných dílců. Půdorysné rozměry objektu lázní jsou 37.4 m  x 55.4 m výška 
od U.T. po hřeben nově navrhované střechy je 13.14 m. Půdorysné rozměry samotné 
konstrukce střechy jsou 20.8 m x 30.4 m s konstrukční výškou 8.675 m v jižní prosklené 
fasádě a 5.075 m v ostatních fasádách. Nosná konstrukce je pohledová a proto je tvořena 
převážně z uzavřených profilů RHS,SHS a CHS. Z důvodu vysoké vlhkosti vzduchu 
v bazénové hale jsou veškeré spoje řešeny jako svařované. Systém nosné konstrukce je 
bezvaznicový.  
Klí čová slova 
 Ocelová konstrukce, bazén, uzavřené profily, vlhkost, rekonstrukce 
  
  
Abstract 
Scope of this beachelor’s thesis is a design of load-bearing steel construction for the roof of 
local swimming pool in the town of Blansko. This construction is designed in the way of 
replacement of current steel construction which is part of the whole building. The basic load 
bearing system of the building is a concrete prefabricated frame. Ground dimensions of this 
building are 37.4 m  x 55.4 m with a height from the ground plane to the top of the newly 
designed rooftop 13.14 m. Ground dimensions of the separate construction of roof are 20.8 m 
x 30.4 m with construction height 8.675 m in southern facade and 5.075 m in other facades. 
Load-bering construction is architectural and that’s why is formed mainly from hollow 
sections like RHS,SHS a CHS. Because of a high humidity all the joints are welded. The whole 
system is withou purlins. 
  
Keywords 
Steel construction, swimming pool, hollow sections, humidity, reconstruction 
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(B) Statický výpočet 
Návrh nosné ocelové konstrukce zastřešení bazénu Blansko 
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Půdorys střechy 

 Řez A-A 

 Řez B-B 
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VÝPOČET ZATÍŽENÍ 
ZATÍŽENÍ STÁLÉ 
Č.V. název vrstvy ρ [kg/m3] a [m/s2] g [kN/m3] d [m] fk [kN/m2]
1 skleněná tabule 2500 24.53 0.008 0.20
2 skleněná tabule 2500 0.00 0.004 0.00
3 skleněná tabule 2500 0.00 0.008 0.00
4 hliníkový rám - - - 0.02

CELKEM 0.02 0.22

Č.V. název vrstvy ρ [kg/m3] a [m/s2] g [kN/m3] d [m] fk [kN/m2]
1 panel kingspan KS1000 X-DEK/Plech - - 0.1 0.24
2 SBS modifikovaný Asf. Pás s hliníkovou fólií 1400 0.00 0.0035 0.00
3 pěnosklo Foamglas© T4 115 0.00 0.1 0.00
4 Oxidovaný asfaltový pás 1400 0.00 0.0035 0.00
5 spádové klíny z EPS 200, tl. 150 - 400 mm 32 0.00 0.05 0.00
6 Oxidovaný asfaltový pás nakašírovaný 1400 0.00 0.004 0.00
7 SBS modifikovaný asf. Pás s PVC rohoží 1400 0.00 0.004 0.00

CELKEM 0.265 0.24

Č.V. název vrstvy ρ [kg/m3] a [m/s2] g [kN/m3] d [m] fk [kN/m2]
1 panel kingspan KS1000 X-DEK/Plech - - 0.1 0.24
2 SBS modifikovaný Asf. Pás s hliníkovou fólií 1400 0.00 0.0035 0.00
3 pěnosklo Foamglas© T4 115 0.00 0.1 0.00
4 Oxidovaný asfaltový pás 1400 0.00 0.0035 0.00
5 spádové klíny z EPS 200, tl. 150 - 400 mm 32 0.00 0.3 0.00
6 Oxidovaný asfaltový pás nakašírovaný 1400 0.00 0.004 0.00
7 SBS modifikovaný asf. Pás s PVC rohoží 1400 0.00 0.004 0.00

CELKEM 0.515 0.24

9.81

1) Prosklená fasáda

9.81

2a) Střešní plášť u okapu

9.81

2b) Střešní plášť v hřebeni

  

ZATÍŽENÍ UŽITNÉ 
gk=0.75 kN/m2 na celkovou plochu 10 m2 je rozděleno na oblast okolo středu rozpětí vazníku C mezi 
Pravý a Levý pás (vzdálenost s= 1.7m). Potom délka na které zatížení bude působit je l=10/1.7=5.88 
.m. Jeho intenzita na horní pásy vazníku C je qk=qk*A/s = 0.75*10/1.7 = 0.64 kN/m. 
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ZATÍŽENÍ VĚTREM 
a) Směr větru v rovině A-A 
Geometrie: b=35.0 m 
  d=23.5 m 
  h=13,14 m 
  e=min(b,2h)=min(35.0 , 2*13.14)=26.28 m 
  sklon střechy α = 1.15˚< 5˚-> plochá střecha 
 
Lokalita: Blansko, Oblast III,  vb,0= 27,5 m*s-1 

 
Výpočet maximálního dynamického tlaku qp(z): 
h<b; 13.14 m < 35,0 m ->qp(z)=qp(h) 

 
Maximální charakteristický tlak qp(z)= 0,738 kN/m2.  
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Geometrie oblastí 
LA=1/5*e = 1/5*26.28 = 5,26 m 
LB=d-1/5*e=23.5-1/5*26.28 = 18.24 m 
LD= b = 35.0 m 
LE= b = 35.0 m 
LF1= e/4 = 26.28/4 = 6.57 m 
LF2= LG= e/10 =26.28/10 = 2.63 m 
LH= e/2 = 26.28/2 = 13.14 m 

 Určení vnějších tlaků větru we: 
h/d = 13,14 m/23.5 m = 0.56 
 
Oblast A:  cpe,10=-1.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.2 = -0.89 kN/m2  
 
Oblast B:  cpe,10=-1.0   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.0 = -0.74 kN/m2 
 
Oblast D:  cpe,10=0.7   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*0.7= 0.52 kN/m2 
 
Oblast E:  cpe,10=-0.4   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-0.4 = -0.30 kN/m2 
 
Oblast F:  cpe,10=-1.8   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.8 =- 1.33 kN/m2 
 
Oblast G:  cpe,10=-1.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.2 =- 0.89 kN/m2 
 
Oblast H:  cpe,10=-0.7   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-0.7 = -0.52 kN/m2 
 
Oblast I:  cpe,10=+0.2, -0.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*0.2  = 0.15 kN/m2 
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b) Směr větru v rovině B-B 
Geometrie: b=23.5 m 
  d=35.0 m 
  h=13,14 m 
  e=min(b,2h)=min(23.5 , 2*13.14)=23.5 m 
 
Lokalita: Blansko, Oblast III,  vb,0= 27,5 m*s-1 

 
Výpočet maximálního dynamického tlaku qp(z): 
h<b; 13.14 m < 23.5 m ->qp(z)=qp(h) …podmínka splněna i pro směr 
A-A -> 
->Maximální dynamický tlak qp(z)= 0,893 kN/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geometrie oblastí (e<d, 23.5 m < 35 m) 
LA=1/5*e = 1/5*23.5 = 4.7 m 
LB= e=23.5  m 
Lc= d-e=35 – 23.5= 11.5 m 
LD= b = 23.5 m 
LE= b = 23.5 m 
LF1= e/4 = 23.5/4 = 5.88 m 
LF2= LG= e/10 =23.5/10 = 2.35 m 
LH= e/2 = 23.5/2 = 11.75 m 
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 Určení vnějších tlaků větru we: 
h/d = 13,14 m/35 m = 0.38 
 
Oblast A:  cpe,10=-1.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.2 = -0.89 kN/m2  
 
Oblast B:  cpe,10=-0.9   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-0.9 = -0.67 kN/m2 
 
Oblast C:  cpe,10=-0.5   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.0 = -0.74 kN/m2 
 
Oblast D:  cpe,10=0.7   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*0.7= 0.52 kN/m2 
 
Oblast E:  cpe,10=-0.3   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-0.3 = -0.22 kN/m2 
 
Oblast F:  cpe,10=-1.8   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.8 =- 1.33 kN/m2 
 
Oblast G:  cpe,10=-1.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-1.2 =- 0.89 kN/m2 
 
Oblast H:  cpe,10=-0.7   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*-0.7 = -0.52 kN/m2 
 
Oblast I:  cpe,10=+0.2, -0.2   
we= qp(z)* cpe,10 = 0.74*0.2  = 0.15 kN/m2 

 Zatížení sněhem 
Lokalita: Blansko, Oblast III,  sk = 1.5 kN*m-2 

Geometrie: sklon střechy α = 1.15˚-> μ1 = 0.8 
Charakteristické zatížení sněhem: 
S= μ1*Ce*Ct*sk=0.8*1*1*1.5 = 1.2 kN*m-2 
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 ROZPOČET ZATÍŽENÍ NA 
PRUTY 

 

ROZPOČÍTÁNÍ ZATÍŽENÍ SOUVRSTVÍM STŘECHY 
Spojité liniové zatížení U OKAPU (gk=f*a) 

Modulová 
osa 

f [kN/m2] Zat. šířka a [m]  gk [kN/m] 
A 0.57 2.83 1.61 
B(L) 3.43 1.96 
B(P)-F(L) 3 1.71 
F(P) 2.68 1.53 
G 2.08 1.19 

 
Spojité liniové zatížení V HŘEBENI (gk=f*a) 

Modulová osa f [kN/m2] Zat. šířka a [m]  gk [kN/m] 
A 0.65 2.83 1.84 
B(L) 3.43 2.23 
B(P)-F(L) 3 1.95 
F(P) 2.68 1.74 
G 2.08 1.35 

ROZPOČÍTÁNÍ ZATÍŽENÍ SNĚHEM 
Spojité liniové zatížení V HŘEBENI (gk=f*a) 

Modulová osa s [kN/m2] Zat. šířka a [m]  qs.k [kN/m] 
A 1.2 

 
2.83 3.40 

B(L) 3.43 4.12 
B(P)-F(L) 3 3.6 
F(P) 2.68 3.22 
G 2.08 2.50 
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 ROZPOČÍTÁNÍ ZATÍŽENÍ VĚTREM 

Směr větru v rovině A-A (příčný směr) ZPRAVA 
STŘECHA. VÍTR Z PRAVA 

Vzdálenost 
od okraje [m] 

Modulová 
osa 

we[kN/m2] Zat. šířka 
[m] 

qwk 
[kN/m] 

0-2.63 

A -1.33 2.83 -3.76 
B (L) -1.33 3.43 -4.56 
B (P) -1.33(-

0.89) 
0.32(2.6
8) 

-2.81 
C(L)-E(P) -0.89 3 -2.67 
F(L) -

0.89(1.33) 
1.18(1.8
2) 

-3.47 
F(P) -1.33 2.68 -3.56 
G -1.33 2.08 -2.77 

2.63-13.14 
 

A 
-0.52 

2.83 -1.47 
B(L) 3.42 -1.78 
B(P)-F(L) 3 -1.56 
F(P) 2.68 -1.39 
G 2.08 -1.08 

13.14-22.5 
 

A 
-0.15 

 

2.83 -0.43 
B(L) 3.42 -0.51 
B(P)-F(L) 3 -0.45 
F(P) 2.68 -0.40 
G 2.08 -0.31 
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ČELNÍ STĚNA.  VÍTR ZPRAVA 
 
SOUSTŘEDĚNÉ ZATÍŽENÍ DOLNÍCH STYČNÍKŮ  

Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m2] 
A1 0.52 1.25 0.65 
A2-F2 2 1.04 
F3 1.25 0.65 
G1 0.5 0.26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADNÍ STĚNA STĚNA.  VÍTR ZPRAVA 
SPOJITÉ ZATÍŽENÍ SLOUPU 

Modulová osa we[kN/m2] Zat. Plocha A1 
[m2] 

qwk [kN/m]
A1 -0.30 1.25 -0.38 
A2-F2 2 -0.60 
F3 1.25 -0.38 
G1 0.5 -0.15 
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BOČNÍ STĚNA.  VÍTR ZPRAVA 
 
SPOJITÉ ZATÍŽENÍ SLOUPU 

Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m
1 -0.89 4.25 -3.78 
2 -0.89(0.74) 1.01(4.99) -4.59 
3 -0.74 6 -4.44 
4 -0.74 4.5 -3.33 
5 -0.74 1.75 -1.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Směr větru v rovině A-A (příčný směr) ZLEVA 
STŘECHA. VÍTR ZLEVA 
Zatížení je ekvivalentí pro směr větru zprava. Pouze je nutné 
otočit oblasti k druhému okraji střechy. 
ČELNÍ STĚNA. VÍTR ZLEVA 
Zatížení je ekvivalentí pro směr větru zprava. Pouze je nutné 
aplikovat zatížení pro zadní stěnu. 
ZADNÍ STĚNA. VÍTR ZLEVA 
Zatížení je ekvivalentí pro směr větru zprava. Pouze je nutné 
aplikovat zatížení pro čelní stěnu. 
BOČNÍ STĚNA.  VÍTR ZLEVA 
SPOJITÉ ZATÍŽENÍ SLOUPU 

Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m
1 -0.74 4.25 -3.15 
2-3 -0.74 6 -4.44 
4 -0.74 (-0.89) 0.99(3.51) -3.86 
5 -0.89 1.75 -1.56 
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 Směr větru v rovině B-B (podélný směr) ZPRAVA 
STŘECHA. VÍTR Z PRAVA 
 

  
Vzdálenost 
od okraje [m] 

Modulov
á osa 

we[kN/m2] Zat. šířka 
[m] 

qwk [kN/m]
0-5.88 A -1.33 2.83 -3.76 
5.88-16.62 A -0.89 2.83 -2.52 
16.62-22.5 A -1.33 2.83 -3.76 
0-25 B(L) -0.52 3.43 -1.78 
0-25 B(P) -0.52 3 -1.56 
0-25 C(L) -0.52(-0.15) 2.5(0.5) -1.38 
0-25 C(P)-F(L) -0.15 3 -0.45 
0-25 F(P) -0.15 2.68 -0.40 
0-25 G -0.15 2.08 -0.31 
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ČELNÍ STĚNA ZPRAVA 
Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m]
A1 -0.89 1.25 -1.11 
A2 -0.89 2 -1.78 
A3 -0.89(-0.67) 1.45(0.55) -1.66 
B1-D3 -0.67 2 -1.34 
E1 -0.67(-0.74) 0.25(1.75) -1.46 
E2-F2 -0.74 2 -1.48 
F3 -0.74 1.25 -0.93 
G1 -0.74 0.5 -0.37 

ZADNÍ STĚNA ZPRAVA 
Rozpočet zatížení je ekvivalentní k čelní stěně zprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOČNÍ STĚNA (NÁVĚTRNÁ) ZPRAVA 

Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m
1 0.52 

 
4.25 2.21 

2-3 6 3.12 
4 4.5 2.34 
5 1.75 0.91 
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BOČNÍ STĚNA (ZÁVĚTRNÁ) ZPRAVA 
Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m
1 -0.22 

 
4.25 -0.39 

2-3 6 -1.32 
4 4.5 -0.99 
5 1.75 -0.39 

 
Směr větru v rovině B-B (podélný směr) ZLEVA 
STŘECHA. VÍTR ZLEVA 

 Vzdálenost 
od okraje [m] 

Modulová 
osa 

we[kN/m2] Zat. šířka 
[m] 

qwk 
[kN/m] 

0-22.5 A -0.15 2.83 -0.43 
0-22.5 B(L) -0.15 3.43 -0.51 
0-22.5 B(P)-D(P) -0.15 3 -0.45 
0-22.5 E(L) -0.15(-

0.52) 
2(1) -0.82 

0-22.5 E(P)-F(L) -0.52 3 -1.56 
0-5.88 F(P) -0.52(-

1.33) 
2.41(0.2
7) 

-1.61 
G -1.33 2.08 -2.77 

5.88-16.62 F(P) -0.52(-
0.89) 

2.41(0.2
7) 

-1.49 
G -0.89 2.08 -1.85 

16.62-22.5 F(P) -0.52(-
1.33) 

2.41(0.2
7) 

-1.61 
G -1.33 2.08 -2.77 
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 ČELNÍ STĚNA ZLEVA 
Modulová osa we[kN/m2] Zat. šířka [m] qwk [kN/m]
A1 -0.74 1.25 -0.93 
A2-B3 -0.74 2 -1.48 
C1 -0.74(-0.67) 0.25(1.75) -1.36 
C2-E3 -0.67 2 -1.34 
F1 -0.67(-0.89) 1(1) -1.56 
F2 -0.89 2 -1.78 
F3 -0.89 1.25 -1.11 
G1 -0.89 0.5 -0.45 

 
ZADNÍ STĚNA ZLEVA 
Rozpočet zatížení je ekvivalentní k čelní stěně zleva 
BOČNÍ STĚNA (NÁVĚTRNÁ) ZLEVA 
Rozpočet zatížení je ekvivalentní k boční návětrné stěně při 
větru zprava. 
BOČNÍ STĚNA (ZÁVĚTRNÁ) ZLEVA 
Rozpočet zatížení je ekvivalentní k boční závětrné stěně při větru 
zprava. 
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 POSOUZENÍ PRVKŮ 
POSOUZENÍ VNITŘNÍHO SLOUPU D4 (B338): 
 

 Sloup je dimenzován na osový tlak s uvážením vzpěru ve směru 
Y a směru Z. 
Pro určení vzpěrných délek je pro oba směru uvažováno 
kloubové podepření na obou koncích. 
Výběr průřezu: 
/RRK 200/120/6.3, ocel S 235 
b=120 mm  A=3360 mm2 
h=200 mm  Iy=1703.31*104 mm2  iy=71 mm 
t=6,3 mm   Iz=576.91*104 mm2  iz=41  mm 
fyd=235 Mpa 
 
zatřídění průřezu: 
c=200-2*6.3-2*1.6*6.3=167 mm 
c/t=167/6.3=26.5 < 33* ε=33*1=3 => 1.třída 
Extrémy vnitřních sil: 

označení 
Kombinac

e Namáhání N Vy Vz V
CO10 Nmax -494.11 kN 0.04 kN 0.13 kN 0.13 kN
CO3 Nmin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN
CO12 Vymax -335.12 kN 0.07 kN 0.12 kN 0.12 kN
CO3 Vymin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN
CO10 Vzmax -494.67 kN 0.04 kN 0.13 kN 0.13 kN
CO3 Vzmin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN  
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 Posudek na vzpěr 
Křivka vzpěrné pevnosti a, α= 0.21 
 
Výpočet redukčního součinitele χ pro směr vybočení y: 
lu=ky*l=1*3500=3500 mm 
 
λ1=π

2√ E

f y

=π 2√ 210000
235

=93.9
  

λ̄=
l u

i yλ1

= 3500
71∗93.9

=0.52
  

θ=0.5(1+α (λ̄�0.2)+λ̄2)=0.5 (1+0,21(0.52�0.2)+0.522)=0.67

 
χ= 1

ϕ+2√ϕ2�λ̄2
= 1

0.67+2√0.672�0.522
=0.92

  
Posouzení průřezu při vybočení ve směru y: 
NRk=A*fyd=3360 * 235 = 790000 N = 790.0 kN 
NB,Rd= χ*NRk=0.92 * 790 = 724 kN 
 
NEd/NB,Rd = 494.1/724.0 = 0.68 
Sloup VYHOVUJE na namáhaní osovým tlakem s uvážením 
vzpěru pro směr vybočení v rovině osy Z. 
Výpočet redukčního součinitele χ pro směr vybočení z: 
lu=ky*l=1*3500=3500 mm 
 
λ1=π

2√ E

f y

=π 2√ 210000
235

=93.9
  

λ̄=
l u

i zλ1

= 3500
41∗93.9

=0.90
  

θ=0.5(1+α (λ̄�0.2)+λ̄2)=0.5 (1+0,21(0.90�0.2)+0.902)=0.98

 
 
χ= 1

ϕ+2√ϕ2�λ̄2
= 1

0.98+2√0.982�0.902
=0.73

  
Posouzení průřezu při vybočení ve směru z: 
NRk=A*fyd=3360 * 235 = 790000 N = 790.0 kN 
NB,Rd= χ*NRk=0.73* 790 = 580.0 kN 
 
NEd/NB,Rd = 494.1/580.0 = 0.85  
Sloup VYHOVUJE na namáhaní osovým tlakem s uvážením 
vzpěru pro směr vybočení v rovině osy Y.. 
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POSOUZENÍ ZTUŽIDEL (TÁHEL) VE VERTIKÁLNÍ 
ROVINĚ (B469): 

  
Ztužidlo je dimenzováno na maximální tahovou sílu v prvku, ke 
kterému je připočtena tlaková síla z druhého ztužidla 
v odpovídající kombinaci. 
Výběr průřezu: 
Tyč D 15 mm, ocel S 235 
d=15 mm  A=176,7 mm2 
Extrémy vnitřních sil: 
Kombinace: CO12 
Maximální tahová síla v prvku B469 = 11.38 kN 
Maximální tlaková síla v prvku B 467 = -28.12 KN 
NEd=11.38 + 28.12 = 39.5 kN 
Posudek na tah 
 
Nt,Rd=A*fy/ γM0=176.7*235/1.00=41524 kN = 41.5 kN 
NEd/Nt,Rd = 39.5/41.5 = 0.95  
Průřez VYHOVUJE na namáhání tahovou silou. 
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POSOUZENÍ NOSNÍKU V BOČNÍ STĚNĚ (B384): 

  
Výběr průřezu: 
/HEB 180, ocel S 235/ 
b=180 mm  A=6525 mm2 
h=180 mm  Iy=3.9831*107 mm4  iy=77 mm 
tW=9 mm   WPl,y=4.82*105 mm3  iz=46  mm 
tf=14 mm  Iz=1.363*107 mm4 
fyd=235 Mpa  WPl,z=2.32*105 mm3  
r=14 mm  NRk=1526.5 kN 
Extrémy vnitřních sil: 

označení 
Kombinac

e Namáhání N My Mz Vz
CO14 Nmax -32.04 kN 20.13 kNm 21.90 kNm 8.39 kN
CO10 My,max -2.93 kN 36.27 kNm 13.68 kNm 0.50 kN
CO14 Mz,max -32.04 kN 20.13 kNm 21.59 kNm 8.39 kN
CO10 Vzmax -21.90 kN 0.00 kNm 0.00 kNm 24.58 kN
 
Pořadnice sil jsou vztaženy k místu na prutu, ve kterém působí 
zjišťované maximum.  
Interakce ohybového momentu a posouvající síly 
Pro kombinaci Vzmax: 
Av=A-2btf+(tw+2r)tf=4300-2*180*12+(7+2*12)*12=1306 mm2 
V��,�� = A�	f�

γ��√3 = 1306 ∗ 235
1.00 ∗ √3 = 178.0	kN 

VEd ≤ VPl,Rd/2 ; 24.58 kN ≤ 178.0/2 = 89.0 kN => VLIV 
POSOUVAJÍCÍ SÍLY NENÍ POTŘEBA UVAŽOVAT. 
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Posouzení průřezu pro kombinaci Nmax(CO14) 
Zatřídění stojiny na ohyb a tlak: 
t= tw = 9 mm 
c= h – 2*tf – 2*r = 180 – 2*14 - 2*14 = 132 mm 
e = N	�

f�t
 = 32040
235 ∗ 8 = 15.5	mm 

α = c + e
2c = 132 + 15.5

2 ∗ 132 = 0.56 
c
t ≤ 396ε

13α − 1 ; 	132
9 ≤ 396 ∗ 1

13 ∗ 0.56 − 1 ; 14.7 ≤ 63.0 => 	1. �ří�� 
 
Zatřídění pásnice na ohyb a tlak: 
α = 1 
t=tf=12 mm 
c=(b-tw)/2-r=(180-14)/2-14 = 69 mm 
c
t ≤ 9ε

α ; 	69
14 ≤ 9 ∗ 1

1 ; 4.9 ≤ 9 => 	1. �ří�� 
 
Výpočet redukčního součinitele vzpěru Χy(vybočení ve směru 
z-z)  
h/b=180/180=1.0 ≤ 1.2 => křivka vzpěru b 
α=0.34 
lu=6000 mm 
λ� = π��E

f� = π��210000
235 = 91.6 

λ = l�
iλ� = 6000

77 ∗ 91.6 = 0.85 
ɸ = 0.5�1 + α�λ − 0.2�λ�� = 0.5�1 + 0.34�0.85 −
0.20.852=0.98  
Χ� = 1

ɸ + 	ɸ� + λ� = 1
0.98 + √0.98� + 0.85� = 0.69 

 
Výpočet redukčního součinitele vzpěru Χz(vybočení ve směru 
osy z-z)  
h/b=180/180=1.0 ≤ 1.2 => křivka vzpěru b 
α=0.49 
lu = kz * l = 0.7 * 6000 = 4200 mm 
λ� = π��E

f� = π��210000
235 = 91.6 

λ = l�
iλ� = 4200

46 ∗ 91.6 = 1.00 
ɸ = 0.5�1 + α�λ − 0.2�λ�� = 0.5�1 + 0.49�1.00 −
0.21.002=1.20  
Χ� = 1

ɸ + 	ɸ� + λ� = 1
1.20 + √1.20 + 1.00� = 0.54 

Výpočet redukčního součinitele klopení ΧLt: 
Tlačená pásnice je po délce podepřena trapézovým plechem 
střešního pláště. Profil není vystaven klopení. 
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Výpočet koeficientů Cmy: 
Průběh momentů okolo osy y-y: 

 
 
Mh1=0 kNm 
Mh2=0 kNm 
Ms=25.37 kNm 
αh=Mh/Ms=0/25.37=0 
Cmy=0.95+0.05 αh=0.095+0.05*0=0.95 
 
Výpočet koeficientů Cmy: 
Průběh momentů okolo osy z-z: 

 
 
Mh1=0 kNm 
Mh2=0 kNm 
Ms=16.79 kNm 
αh=Mh/Ms=0/16.79=0 
Cmy=0.95+0.05 αh=0.095+0.05*0=0.95 
Výpočet interakčních koeficientů kyy, kyz, kzy, kzz: 
k�� = C�� 
1 + (	λ − 0.2) ���

�����
�	


� = 0.95 �1 + (1.36 −
0.2)32.040.40∗1526.71.00=0.966  

k�� ≤ C�� 
1 + 0.8 ���
�����
�	


� = 0.95 �1 + 0.8 ��.��
�.��∗
��.�


.��
 = 0.99  

kyy=0.966 
k�� = C�� 
1 + �2	λ— − 0.6	� ���

�����
�	


� = 0.95 �1 +
2∗1.57�0.6	32.040.29∗1526.71.00=0.991  

k�� ≤ C�� 
1 + 0.8 ���
�����
�	


� = 0.95 �1 + 0.8 ��.��
�.��∗
��.�


.��
 = 1.00  

kzz=0.911 

posuzovaný průřez 

posuzovaný průřez 



ZASTŘEŠENÍ BAZÉNU BLANSKO STATICKÝ VÝPOČET MARTIN PERNICA 

  Stránka 
24 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kyz=0.6*kzz=0.6*1.00=0.588 
kZY=0.6*kyy=0.6*0.99=0.580 
 
Posouzení průřezu na dvouosý ohyb s působením vzpěru: 
 
My,Rk=Wpl,y*fyk=4.82*105 * 235 = 113.3 kNm 
Mz,Rk=Wpl,z*fyk=2.32*105 * 235 = 54.5 kNm 
 
Podle rovnice 3-77: 
 �����N�����

+ ��� ��,����,�M�,�����

+��� ��,��
M�,�����

= 

 ��.� 
0.69 ∗ 1533

1.00
+ �.!"" ��.#

1 ∗ 113.3
1.00

+ �.$%% �#."
54.5
1.00

= 

 
=0.435 < 1.00 => VYHOVUJE 
 
Podle rovnice 3-78: 
 �����N�����

+ ��� ��,����,�M�,�����

+��� ��,��
M�,�����

= 

 ��.� 
0.54 ∗ 1526.7

1.00
+ �.$%� ��.#

1 ∗ 113.3
1.00

+ �.!## �#."
54.5
1.00

= 

 
=0.534< 1.00  
Průřez VYHOVUJE na kombinaci dvojosého ohybu a tlaku pro 
kombinaci NMAX. 

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU VAZNÍKU (B492): 
SHS 150/150/5, S235 

označení 
Kombinace Namáhání N My Vz
CO10 Nmax 493.55 kN 2.01 kNm 0.08 kN  Rozhodující způsob namáhání je tah. 
Posouzení na tah 
A = 2870 mm2 
Nt,Rd=A*fy/ γM0=2870*235/1.00=674500 kN = 674.5 kN 
NEd/Nt,Rd = 493.6/674.5 = 0.73  
Průřez VYHOVUJE na namáhání tahem 
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POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU VAZNÍKU (B324): 
RHS 200/150/5, S235 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N My Vz

CO10 Nmax -235.60 kN 6.44 kNm 14.45 kN
CO10 MY,max -235.60 kN 6.44 kNm 14.45 kN
CO10 Vz,max -235.60 kN 6.44 kNm 14.45 kN  Zatřídění průřezu pro kombinaci ohybu a tlaku: 
t= 2 * tw = 2 * 5 = 10 mm 
c= h – 2*tf – 2*r = 150– 2 * 5 - 2*6 = 128 mm 
e = N	�

f�t
 = 235600
235 ∗ 10 = 100.3	mm 

α = c + e
2c = 128 + 100.3

2 ∗ 128 = 0.89 
c
t ≤ 396ε

13α − 1 ; 	128
5 ≤ 396 ∗ 1

13 ∗ 0.89 − 1 ; 25.6 ≤ 37.5.0 =
> 	1. �ří�� 

Charakteristiky průřezu: 
A= 3370 mm2 

Ay=1390 mm2  Vpl,Rd,y=188.6 kN 
Iy = 1.265*107 mm4 iy= 61 mm 
Iz = 1.97 * 107 mm4  iz= 76 mm 
Wply=1.91*105 mm4 MRk,y= 44.8 kN 
Wplz=2.32*105 mm4  MRk,z= 54.6 kN 

Posouzení na kombinaci ohybu a tlaku 
VEd/Vpl,R

d χy χz χLT kyy kyz kzy kzz
rov. 
3-77

rov. 
3-78

0.06 0.91 0.95 1 1.32 0.618 0.792 1.031 0.52 0.43
Průřez VYHOVUJE na kombinaci maximálního tlaku v kombinaci 
s jednoosým ohybem 

POSOUZENÍ HORIZONTÁLNÍCH PRUTŮ VAZNÍKU 
MEZI HORNÍMI PÁSY : 
CHS 82.5x5 
Pruty jsou umístěny z konstrukčních důvodů:zkrácení vzpěrné 
délky horních pásu vazníku. 

POSOUZENÍ VERTIKÁLNÍCH DIAGONÁL VAZNÍKU 
(B130): 
CHS 82.5x7.1 
Namáhání: 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N

CO10 Nmin -242.08 kN  Charakteristiky průřezu: 
A = 1690 mm2 
Iy = Iz = 1.21 * 106 mm4  iy = iz = 26.8 mm 
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Posouzení na vzpěr:  
Průřez třídy 1, vzpěrnostní křivka a, α = 0.21 
Geometrické charakteristiky: 
L = 2.285m 
ky= kz= 1 
lu=l *ky)z)=2.285* 1 = 2.285 m 
Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z

0.73 0.73 288.0 kN 288.0 kN 0.73 0.73  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem při vybočení ve směru 
osy Y i směru osy Z. 

POSOUZENÍ HORNÍHO PÁSU HLAVNÍHO NOSNÍKU 
(B85): 
RHS 150/75/5, S235 
Namáhání průřezu: 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N

CO10 Nmax -161.09 kN  Charakteristiky průřezu: 
A = 2086 mm2  NRk=490.2 kN 
Iy = 5.88 * 106 mm4 iy= 53 mm 
Iz= 1.98 * 106 mm4  iz= 31 mm 
Posouzení na vzpěr:  
Průřez třídy 1, vzpěrnostní křivka a, α = 0.21 
Geometrické charakteristiky: 
L = 2.15m 
ky= kz= 1 
lu=l *ky)z)=2.15* 1 = 2.15 m 
Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z

0.83 0.94 405.0 kN 463.0 kN 0.40 0.35  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem při vybočení ve směru 
osy Y i směru osy Z. 

POSOUZENÍ DOLNÍHO PÁSU HLAVNÍHO NOSNÍKU 
(B84): 
SHS 20/120/6.3, S235 
Namáhání průřezu: 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N

CO10 Nmax 493.55 kN
CO10 Nmin -190.99 kN  Maximální a minimální osové síly se objeví při stejné kombinaci 
v jiných částech prutu. 
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Charakteristiky průřezu: 
A = 2870 mm2  NRk = 674.5 kN, 
Iy = Iz = 6.030 * 106 mm4  iy = iz = 46.2 mm 
Posouzení na tah: 
Nt,Rd=A*fy/ γM0=2870*235/1.00=674500 kN = 674.5 kN 
NEd/Nt,Rd = 493.6/674.5 = 0.73  
Průřez VYHOVUJE na namáhání tahem. 
Posouzení na vzpěr:  
Průřez třídy 1, křivka vzpěru a , α = 0.21 
Geometrické charakteristiky: 
L = 3m 
ky= kz= 1 
lu=l *ky)z)=3 * 1 = 3 m 
Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z

0.86 0.86 573.0 kN 573.0 kN 0.33 0.33  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem. 

POSOUZENÍ DIAGONÁL HLAVNÍHO NOSNÍKU: 
CHS 70/4, S235 
Namáhání průřezu: 

označení 
Kombinace Namáhání N
CO10 Nmax 151.00 kN  A = 829 mm2 
Nt,Rd=A*fy/ γM0=1260*235/1.00=296 100.kN = 296.1 kN 
NEd/Nt,Rd = 150.99/296.1 = 0.51  
Průřez VYHOVUJE na namáhání tahem 

POSOUZENÍ STOJKY HLAVNÍHO NOSNÍKU 
(B129): 
CHS 70/6.3, S235 
Namáhání průřezu: 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N

CO1/3 Nmin -109.83 kN  Charakteristiky průřezu: 
A = 1260mm2   NRk=296.1 kN 
Iy =Iz= 6.46 * 105 mm4  iy=iz= 23 mm 
Posouzení na vzpěr:  
Průřez třídy 1, vzpěrnostní křivka a, α = 0.21 
Geometrické charakteristiky: 
L = 2.121m 
ky= kz= 1 lu=l *ky)z)=2.121* 1 = 2.121m 
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Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z

0.67 0.67 198.0 kN 198.0 kN 0.56 0.56  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem . 

POSOUZENÍ SLOUPU BOČNÍ STĚNY(B380): 
HEB 180 
Namáhání průřezu 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N My Vz

CO1/17 Nmin -45.54 kN 0.00 kNm 2.68 kN
CO1/30 My,max -17.27 kN 21.39 kNm 0.04 kN  Zatřídění průřezu pro kombinaci ohybu a tlaku: 
t= 2 * tw = 2 * 5 = 10 mm 
c= h – 2*tf – 2*r = 150– 2 * 5 - 2*6 = 128 mm 
e = N	�

f�t
 = 235600
235 ∗ 10 = 100.3	mm 

α = c + e
2c = 128 + 100.3

2 ∗ 128 = 0.89 
c
t ≤ 396ε

13α − 1 ; 	128
5 ≤ 396 ∗ 1

13 ∗ 0.89 − 1 ; 25.6 ≤ 37.5 => 	1. �ří�� 
 
Charakteristiky průřezu: 
/HEB 180, ocel S 235/ 
b=180 mm  A=6525 mm2 
h=180 mm  Iy=3.9831*107 mm4  iy=77 mm 
tW=9 mm   WPl,y=4.82*105 mm3 
tf=14 mm  Iz=1.363*107 mm4  iz=46  mm 
fyd=235 Mpa  WPl,z=2.32*105 mm3  
r=14 mm  NRk=1526.5 kN 
It=2.006 * 105 mm4 
Iw=2.254* 10 10 mm6 

G=80769 MPa 
Posouzení na vzpěr (kombinace CO1/17):  
Průřez třídy 1,  křivka vzpěru pro směr vybočení y: c,α = 0.49 
  křivka vzpěru pro směr vybočení z: b α = 0.34 
Geometrické charakteristiky: 
L = 5m 
ky= kz= 1 
lu=l *ky)z)=5* 1 = 5 m 
Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z

0.79 0.45 1218.0 kN 691.0 kN 0.04 0.07  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem. 
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Posouzení na kombinaci ohybu a tlaku (kombinace 
CO1/30) 
Výpočet Mcr pro uvážení klopení: ��� =

�
�������

���
=

�
	∗
���

��,	∗	��∗�.�
∗	���

.	∗	��∗�.���∗	��
=1.06 

	Parametr nesymetrie průřezu Ψf=0 (symetrický průřez kolem 
osy větší tuhosti) 
Součinitele C1, C2, C3 podle Tab. NB 3.2. v ČSN EN 1993-1 jsou 
získány lineární interpolací pro hodnoty mezi kw=0.5 a kw =1. 
C1,0=1.13 
C1,1=1.13+ (0.75-0.5)*(1.23-1.13)/0.5=1.18 
C1=C1,0+(C1,1 –C1,0) kwt = 1.13 +(1.18 – 1.13) * 1.06 = 1.18 
 
C2=0.46 – (0.75 – 0.5 )*(0.46 – 0.39) /0.5= 0.43 
 
C3=0.53 + (0.75 – 0.5 )*(0.81– 0.0.53) /0.5= 0.67 
 
Bezrozměrný parametr kroucení 
Zg=70 mm &� = '(�) * �+, -,! = ' ∗ 70

1 ∗ 5000�2.1 ∗ 10" ∗ 5.497 ∗ 10#

8.1 ∗ 10� ∗ 2.006 ∗ 10" = 0.37 
 
Bezrozměrný parametr nesymetrie průřezu 
ζJ = 0 (průřez symetrický k ose y-y) 
 
Bezrozměrný kritický moment: .$% = /�) 011 + )&!� + 2/�&� − /�&'3� − �/�(� − /�&'�4 
= �.�)

� 5	1 + 1.06� + �0.43 ∗ 0.37 − 0.67 ∗ 1�� − �0.43 ∗
0.37−0.67∗1=2.05  
 
Kritický moment: 6$% = .$% '	+, -,!*
= 2.05'√2.1 ∗ 10" ∗ 5.497 ∗ 10# ∗ 8.1 ∗ 10� ∗ 2.006 ∗ 10"

5000
= 176.4	)78 
Posouzení na kombinaci ohybu a tlaku

VEd/Vpl,Rd χy χz χLT kyy kyz kzy kzz
rov. 
3-77

rov. 
3-78

0 0.79 0.45 0.75 1 0.61 0.573 1.02 0.25 0.169
Průřez VYHOVUJE na kombinaci maximálního tlaku v kombinaci 
s jednoosým ohybem 
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POSOUZENÍ ČLENĚNÉHO SLOUPU ČELNÍ FASÁDY 
(B346): 

 
Vzpěr z roviny (směr vychýlení y) 
Vnitřní síly: 

označení 
Kombinace

kombinace/h
odnota N1 N2 Ncelkem

CO1/4 Nmax -218.40 kN 0.00 kN -218.40 kN  *Posuzuji na maximum největší tlakové síly v jednom prutu ke 
které je připočtena tloková síla z odpovídající kombinace v prutu 
druhém. Jelikož ta je tahová, její účinek neuvažuji. 
 
Charakteristiky průřezu: 
Řez A-A 2x RHS 160/80/6.3 
A = 5640 mm2   NRk=1325 kN 
Iz= 5.98* 106 mm4  iy=iz= 33 mm 
 
Jednotkové posouzení tlačeného průřezu: 
χy χz Nb,Rd,y Nb,Rd,z směr y směr z
- 0.17 - 224.0 kN - 0.98  Průřez VYHOVUJE na namáhání vzpěrem. 
Kombinace ohybu a tlaku (spodní část mezi 
náběhem a rámovou spojkou) 
 
Namáhání průřezu 
označení 
Kombinac

Namáhá
ní N My Vz

CO1/1 Nmin -218.40 kN 5.40 kNm 1.77 kN
CO1/7 My,max -176.41 kN 6.57 kNm 1.85 kN   
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Charakteristiky průřezu: 
A = 2820 mm2   NRk=663kN 
Avz= 1880 m2   Vpl,Rd=255.1 kN 
Iy= 9.03 * 106 mm4  iy= 57 mm 
Iz= 2.99 * 106 mm4  iz= 33 mm 
Wply=1.41*105 mm4   MRk,y= 33.03 kN 
Wplz=8.60*104 mm4   MRk,z= 20.2 kN 
 
Geometrické charakteristiky: 
L = 1.373 m 
kz= 0.5 
lu=l *ky(z)=1.373 * 0.5 =0. 687 m 
 
Zatřídění průřezu pro kombinaci ohybu a tlaku : 
 
t= 6.3 mm 
c= 147 mm 
e = N	�

f� ∗ 2 ∗ t
 = 218400
235 ∗ 2 ∗ 6.3 = 73.8	mm 

α = c + e
2c = 147 + 73.8

2 ∗ 147 = 0.75 
c
t ≤ 396ε

13α − 1 ; 	147
6.3 ≤ 396 ∗ 1

13 ∗ 0.75 − 1 ; 23.3 ≤ 45.3 => 	1. �ří�� 
 
Posouzení na kombinaci ohybu a tlaku (CO1/1) 

VEd/Vpl,Rd χy χz χLT kyy kyz kzy kzz
rov. 
3-77

rov. 3-
78

0.001 0.97 0.91 1 0.81 0.64 0.49 1.07 0.47 0.44
 Průřez VYHOVUJE na kombinaci maximálního tlaku v kombinaci 
s jednoosým ohybem 
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NÁVRH KOTVENÍ 
KONSTRUKCE 
PATKA POD ČELNÍM SLOUPEM E2 (K3)= 
Vnitřní síly: 
označení 
Kombina

ce

kombina
ce/hodn
ota N Vy Vz V

CO1/4 Nmax -208.01 kN 6.52 kN 16.72 kN 17.9 kN
CO1/3 Nmin -8.55 kN 6.25 kN 6.31 kN 8.9 kN
CO1/1 Vymax -170.49 kN 8.74 kN 18.55 kN 20.5 kN
CO1/1 Vzmax 170.49 kN 8.74 kN 18.55 kN 20.5 kN
 
Pevnost základu v uložení 
-Profil RHS 160/80/6.3. S235. fyd =235 Mpa 
-Materiál patního plechu S235. fyp = 235 Mpa 
-Rozměry základu: hlava betonového sloupu 500mm x 500 mm 
-Beton B20 (C20/25). fck =20 MPa. fcd=fck/ɣc=20/1.5=13.3 
MPa 
-Součinitel materiálu Βj=2/3  
-α=1.5 
-fjd= α *Βj*fcd=1.5*2/3*13.3=13.3 MPa 
-Lepené kotvy: HILTI HAS M20, 

• lepidlo HILTI HVU 
• kotevní hloubka hef = 170 mm 

Návrh patního plechu pro maximální tlak (CO10) 
 
Předběžná plocha patní desky 9*+ = #:,;-, <=.,/0>,0 ?1 = ##"� ∗ %� <��%�#�#�.� ?1 = #!#�!@@1 9,2 = =.,/0>,0 = ��%�#�#�.� = #$"�!	@@1 
 
Volba typu patní desky 
Aco=19109 mm2 > 0.95*hc*bf=0.95*160*80=12160 mm2 => 
KOMBINACE KRÁTKÉHO A DLOUHÉHO VYLOŽENÍ 
 
Určení přídavné nosné šířky c náhradního T-profilu 
Nj,Ed=fjd[2(bf+2c)(2t+c)+2(hc-2t-2c)(t+2c)] 
208010=13.3[2(80+2*c)(2*6.3+c)+2(160-2*6.3-2*c)(6.3+2*c)] 
C=16.6 mm 
 
Únosnost patní desky v tlaku 
Nj,Rd=fjd[2(bf+2c)(2t+c)+2(hc-2t-2c)(t+2c)] 
208010=13.3[2(80+2*16.6)(2*6.3+16.6)+2(160-2*6.3-
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2*16.6)(6.3+2*16.6)] 
Nj,Rd=208.7 kN 
Nj,Rd ≥  Nj,Ed, 208.7 kN  ≥  208.01 kN => VYHOVUJE 
 
Tloušťka patní desky: 

t3,�45 = c	f�3/3f6�γ��
= 16.6	235/3 ∗ 13.3	 ∗ 1.00 = 6.8	mm 

NAVRHUJI PATNÍ PLECH TL 8 mm 
Návrh a posouzení svarů pro kombinaci Vy,max 
(CO1/1) 
RHS průřez je k čelní desce přivařen koutovým svarem a=4 mm. 
 
Aw1=2 * lw1 * aw = 2 * 160 *4 = 1280 mm2  
Aw2=2 * lw 2* aw = 2 * 80 *4 = 640 mm2  
 
Posouzení svislých svarů (Aw1): 
Vy1 = (Vy * Aw1) / (Aw1 + Aw2) = (8.74* 1280) / (1280+ 640)= 
Vy1 =5.83 kN 
 
Vz1 = (Vy * Aw1) / (Aw1 + Aw2) = (18.55* 1280) / (1280+ 640)= 
Vz1 =12.37 kN 
 
τII = Vz1 / Aw1 = 12370 / 1280 = 9.66 MPa 
σW = Vy1 / Aw1 = 5830 /1280 = 4.55 Mpa 
σ ┴= σW / √2 = 4.55 / √2 = 3.21 MPa 
τ ┴= σw / √2 = 4.55 / √2 = 3.21 MPa 
 1A7� + 3(B7� + B88� ) ≤ C9D&���

 
 	3.21� + 3(3.21� + 9.66�) ≤ 360

0.8 ∗ 1.25 
 
17.9 MPa ≤ 360 MPa => VYHOVUJE 
 
Posouzení vodorovných svarů (Aw2): 
 
Vy2 = (Vy * Aw2) / (Aw1 + Aw2) = (8.74* 640) / (1280+ 640)= 
Vy2 = 2.91 kN 
 
Vz2 = (Vy * Aw2) / (Aw1 + Aw2) = (18.55* 640) / (1280+ 640)= 
Vz2 = 6.19 kN 
 
τII = Vy2 / Aw2 = 2910 / 640 = 4.54 MPa 
σW = Vy2 / Aw2 = 6190 / 640= 9.67 MPa 
σ ┴= σW / √2 = 9.67 / √2 = 6.84 MPa 
τ ┴= σW / √2 = 9.67/ √2 = 6.84 MPa 
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1A7� + 3(B7� + B88� ) ≤ C9D&���
 

 	6.84 + 3(6.84� + 9.67�) ≤ 360
0.8 ∗ 1.25 

 
13.63 MPa ≤ 360 MPa => VYHOVUJE 
 
Posouzení prokluzu patky pro maximální 
posouvající sílu Vmax (CO1/1) 
Podlití z cementovo-pískové malty 
 
Tření vniklé tlakovým zatížením 
Fv.Rd = Ff.Rd  = Cf.d * Nc.Ed = 0.2 * 170.49  = 34.1 kN 
 
Posouzení 
VC.Ed ≤ FV.Rd 
20.5 kN ≤ 34.1 kN; VYHOVUJE 

PATKA POD VNITŘNÍM SLOUPEM D4 (K1) 
Vnitřní síly:
označení 
Kombina

ce

kombina
ce/hodn
ota N Vy Vz V

CO10 Nmax -494.11 kN 0.04 kN 0.13 kN 0.13 kN
CO3 Nmin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN
CO12 Vymax -335.12 kN 0.07 kN 0.12 kN 0.12 kN
CO3 Vymin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN
CO10 Vzmax -494.67 kN 0.04 kN 0.13 kN 0.13 kN
CO3 Vzmin -157.11 kN 0.00 kN 0.03 kN 0.03 kN
Pevnost základu v uložení 
-Profil RHS 200/120/6. S235. fyd =235 Mpa 
-Materiál patního plechu S235. fyp = 235 Mpa 
-Rozměry základu: hlava betonového sloupu 500mm x 500 mm 
-Beton B20 (C20/25). fck =20 MPa. fcd=fck/ɣc=20/1.5=13.3 
MPa 
-Součinitel materiálu Βj=2/3  
-α=1.5 
-fjd= α *Βj*fcd=1.5*2/3*13.3=13.3 MPa 
-Lepené kotvy: HILTI HAS M20, 

• lepidlo HILTI HVU 
• kotevní hloubka hef = 170 mm 

Návrh patního plechu pro maximální tlak (CO10) 
Předběžná plocha patní desky 

Aco= 1
hc b fc

( N j , Ed

f cd

)
2

= 1
200∗120

( 494110
13,3

)
2

=57508 mm2
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Aco=
N j , Ed

f cd

494110
13,3
=37151 mm2

 
Volba typu patní desky 
Aco=57508 mm2 > 0.95*hc*bf=0.95*200*120=22800 mm2 => 
DLOUHÉ VYLOŽENÍ 
 
Určení přídavné nosné šířky c náhradního T-profilu 
Nj.Rd=fjd[2(bfc+2c)(2c+t)+2(hc-2t-2c)*(2c+t)] 
494110=13.3[2(120+2*C)(2c+6)+2(200-2*6-2c)(2c+6)] 
C=27 mm=>NAVRHUJI C=30 mm 
 
Únosnost patní desky v tlaku 
Nj.Rd= fjd[2(bfc+2c)(2c+t)+2(hc-2t-2c)*(2c+t)] 
Nj.Rd= 13.3[2(120+2*30)(2*30+6)+2(200-2*6-2*30)(2*30+6)] 
Nj.Rd=540 724 N = 540.7 kN 
Nj.Rd>= Nj.Ed. 540.7 kN>=494.11 kN. VYHOVUJE 
 
 
Tloušťka patní desky 
t p , min=

c
2√ f yp/3f jdγ M0

= 30
2√235/3∗13,3∗1

=12,3 mm

 NAVRHUJI DESKU TL. 15 mm 
Posouzení prokluzu patky pro maximální 
posouvající sílu Vmax (CO10) 
 
Podlití z cementovo-pískové malty 
Tření vniklé tlakovým zatížením 
Fv.Rd=Ff.Rd=Cf.d*Nc.Ed=0.2*494.11 kN = 98.8 kN 
 
Posouzení 
VC.Ed <=FV.Rd; 0.13 kN<=98.8 kN; VYHOVUJE 

PATKA POD KRAJNÍMI SLOUPY BOČNÍ STĚNY (K3) 
Vnitřní síly: 
označení 
Kombina

ce

kombina
ce/hodn
ota N Vy Vz V

CO12 Nmax 18.92 kN 6.86 kN 10.28 kN 12.36 kN
CO10 Nmin -51.73 kN 4.33 kN 8.78 kN 9.79 kN
CO14 Vymax -44.13 kN 6.87 kN 10.45 kN 12.51 kN
CO3 Vymin -17.81 kN 0.12 kN 1.11 kN 1.12 kN
CO14 Vzmax -44.13 kN 6.87 kN 10.45 kN 12.51 kN
CO3 Vzmin -17.81 kN 0.12 kN 1.11 kN 1.12 kN
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Pevnost základu v uložení 
-Profil HEB 200. S235. fyd =235 Mpa 
hc=200 mm.bfc=200 mm. tw = 9 mm. tf= 15 mm 
-Materiál patního plechu S235. fyp = 235 Mpa 
-Rozměry základu: hlava betonového sloupu 500mm x 500 mm 
-Beton B20 (C20/25). fck =20 MPa. 
-fcd=fck/ɣc=20/1.5=13.3MPa 
-Součinitel materiálu Βj=2/3  
-α=1.5 
-fjd= α *Βj*fcd=1.5*2/3*13.3=13.3 MPa 
-kotevní šrouby: mechanická kotva HILTY HSL-3  

• M20, As= 245 mm2 
• Nt,Rd =47 kN (Pro beton bez trhlin) 
• fyk = 640 MPa, fuk = 830 MPa 
• Předpětí ve šroubech NC

+=40kN 

Návrh patního plechu pro maximální tlak (CO10) 
Předběžná plocha patní desky 
ACO= 1

hC b fC

( N j , Ed

f cd

)
2

= 1
200∗200

( 51730
13,3

)2=378 mm2

 
ACO=

N j , Ed

f cd

=
51730
13,3
=3889 mm2

 
Volba typu patní desky 
Aco=3889 mm2 > 0.95*hc*bc=0.95*200*200=38000 mm2 => 
MALÉ VYLOŽENÍ 
 
Určení přídavné nosné šířky c náhradního T-profilu 
c=

�B+√B2�4AC
2A

=
�391+√3912�4∗2∗�4881

2∗2
=11,77 mm  A=2  

B=-(bfc-twc+hc)=-(200-9+200)=391  
C=(Nj.Ed/2fjd)-(2bfctfc+4tfc+0.5hctwc-tfctwc)=(51730/2*13.3)-
N(2*200*15+4*15+0.5*200*9-15*9)=1944-6825=-4881 
NAVRHUJI C=15 mm 
Únosnost patní desky v tlaku 
 
Nj.Rd= fjd[2(bfc+2tw)(2c+tw)+(hc-2tw-2c)*(2c+tf)]  
  
Nj.Rd= 13.3[2(200+2*15)(2*15+15)+(200-2*15-2*15)*(2*15+9)]= 
=347928 N=346.9 kN 
 
Posouzení desky na koncentrované tlakové napětí 
Nj.Rd>= Nj.Ed. 51.73 kN>=346.9 kN. VYHOVUJE 
 
Tloušťka patní desky 
t p ,min=

c
2√ f yp/3f jdγ M0

= 15
2√235/3∗13,3∗1

=6,2 mm

 NAVRHUJI DESKU TL. 10 mm 



ZASTŘEŠENÍ BAZÉNU BLANSKO STATICKÝ VÝPOČET MARTIN PERNICA 

  Stránka 
37 

 
  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Návrh patky na účinek vodorovné síly pro případ 
maximálního tahu (CO12). 
Posouzení čelní desky na vliv páčení 
 
1.Způsob porušení: 
FT , 1, Rd=

4M pl , 1, Rd

m
=

4∗1645000
50

=131600 N =131,6 kN
 Mpl.1.Rd=Mpl.2.Rd=O.25∑leff.1*tf2*fy/ɣM0=0.25*280*102*235/1.0= 

=1645000 Nmm 
leff.1= leff.2=min(leff.nc.leff.nc)=min(2 πm; αm)=min(2*π*50; 
5.6*50)=280 mm 
α(z grafu. λ1=0.45. λ2=0.74)=5.6 
 
2.Způsob porušení: 
FT , 2, Rd=

2M pl , 2, Rd+nΣ F t , Rd

m+n
=

1645000+60,5∗152496
50+60,5

=135046N=135,0 kN

n=min(emin;1250mm)=min(60.5.1250)=60.5 mm 
F t , Rd=

k 2 f ub As
γ

M2
=0,9∗500∗353

1,25
=152496 N =152,5 kN

  
Posouzení čelní desky na vliv páčení 
 
Ft.Rd=min(FT.1.Rd; FT.2.Rd;)=min(131.6 kN; 135.0 kN)=131.6 kN 
Ft.Rd>= FEd; 131.6 kN>=18.9 kN; VYHOVUJE 
Únosnot patky v prokluzu pro Vmax (CO14) 
 
Podlití z cementovo-pískové malty 
Navrhuji předepnutí kotevních šroubů NC+=40 kN 
 
Tření vniklé tlakovým zatížením 
Fv.Rd=Ff.Rd=Cf.d*(2*NC+-Nc.Ed)=0.2*(2*40-18.9) = 13.4 kN 
 
Posouzení 
VC.Ed<=FV.Rd; 12.51<=13.4 kN; VYHOVUJE 
Návrh svarů pro kombinaci Vy,max (CO14) 
 
HEB průřez je k čelní desce přivařen koutovými svary a=4 mm 
Předpoklady: 
-Normálovou tahovou sílu přenáší svary stojiny a svary pásnice 
-Vodorovnou sílu Vz přenáší svary stojiny 
-Vodorovnou sílu Vy přenáší svary pásnic 
 
Posouzení svaru stojiny. vodorovná sílaVz + tahová síla NEd 
τII=Vz/Aw=10280/(2*162*4)=7.6 MPa 
σW=NEd/Aw=18920/((2*162*4)+(2*200*4)+(4*91.5*4))=4.3 Mpa 
σ ┴= σM/ √2=4.3/√2=3 MPa 
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τ ┴= σM/ √2=4.3/√2=3 MPa 

√σ⊥2+3 (τ⊥2 +τ II
2 )≤ f u

βw γM2  
√3,02+3(3,02+7,62)≤ 235

0,8∗1,25  14.5 MPa<=235 MPa; VYHOVUJE 
 
Posouzení svaru přírub. vodorovná síla Vy+ tahová síla NEd 
τII=Vy/Aw=6860/(2*200*4+4*91.5*4)=2.9 MPa 
σW=NEd/Aw=18920/((2*162*4)+(2*200*4)+(4*91.5*4))=4.3 Mpa 
σ ┴= σM/ √2=4.3/√2=3 MPa 
τ ┴= σM/ √2=4.3/√2=3 MPa 
√σ⊥2+3 (τ⊥2 +τII

2 )≤ f u

βw γM2  
√3,02+3(3,02+2,92)≤ 235

0,8∗1,25  7.8 MPa<=235 MPa; VYHOVUJE 
Posouzení kotevních šroubů 
 
Únosnost v tahu 
NEd / 2 + NC+ <= Nt.Rd; 18.9/2+40=59.5 kN<=47 kN; VYHOVUJE 
 
Únosnost v protlačení 
Bp.Rd=0.6πdmtpfu/ ɣM2=0.6*π*32.3*10*360/1.25=210525 
N=190.5 kN 
NEd/2+NC+<= Bp.Rd; 18.9/2+40=49.5 kN<=190.5 kN; VYHOVUJE 
 
Stupeň předepnutí kotvy 
	%utažení = 	γ��N��

A�f� = 1.00 ∗ 40000	
245	 ∗ 235 = 0.69	 ≤ 0,7 

=> VYHOVUJE 
Kotevní délky mechanické kotvy: 
hef = 125 mm, h1 = 155 
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NÁVRH STYČNÍKŮ 
POSOUZENÍ STYČNÍKU DOLNÍ PÁS - DIAGONÁLA 

Průběžný tlačený prut dolního pásu: SHS 150/150/8. S 235 
b0= h0=150 mm 
t0=5 mm 
A0=2870 mm2 

Diagonály: CHS 82.5/1. S 235 
bi= hi=82.5 mm 
ti=7.1 mm 
Ai=1680 mm2 

Ověření konstrukčních zásad 
β=bi/b0=82.5/150=0.55 
Podle tabulky 7.8: 
-bi/b0=82.5/150=0.55>0.35=> VYHOVUJE 
                                           
0.1+0.01*b0/t0=0.1+0.01*150/5=0.29=>VYHOVUJE 
-di/ti=82.5/7.1=11.6 < 50 ɛ2=50*12=50 => 1. TŘÍDA V TLAKU 
-hi/ti=82.5/7.1=11.6 < 35 => VYHOVUJE 
-h0/b0=150/150=1; 0.5<1<2.0 => VYHOVUJE 
-hi/bi=82.5/82.5=1; 0.5<1<2.0 => VYHOVUJE 
-h0/t0=150/5=30 < 35 => VYHOVUJE 
-g=36>t1+t2=7.1+7.1=14.2 => VYHOVUJE 
-g/b0=36/150=0.24 > 0.5(1-β)=0.5(1-82.5/150)=0.23 => 
VYHOVUJE 
                               < 1.5(1-β)= 1.5(1-82.5/150)=0.68 => VYHOVUJE 
Podle tabulky 7.9: 
-(d1+d2)/(2b1)=(82.5+82.5)/(2*82.5)=1; 0.6<1<1.3 => VYHOVUJE 
-b0/t0=150/5=30>15=> VYHOVUJE 
-Pro styčník bude uvažováno pouze porušení povrchu pásu a 
mezipásového prutu podle tab. 7.10. ČSN EN 1993-1-8. 
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NÁVRHOVÉ ÚNOSTNOSTI PODLE tab.7.10.  
Porušení povrchu pásu 
n=( σ0.Ed/fy0)/ γM5=(93430/1680)/235/1.00=0.23 
kn=1.3-0.4*n/ β=1.3-0.4*0.23/0.55=1.13 
γ=b0/2t0=150/(2*5)=15 

N i , Rd=
8,9 γ0,5 k n f y0 t 0

2

sinΘ
( b1+b2

2b0

)/ γM5  
N i , Rd=8,9∗150,5∗1.13∗235∗52

sin45
( 82.5+82.5

2∗150
)/1,00=177.9 kN

Opravné součinitele: 
Součinitel prostorového styčníku μ1=0.9 
Ni.Rd =  μ1* Ni.Rd  = 0.9*177.9 kN =160.2 kN 
Posouzení: 
Ni.Rd> NEd 
160.2 kN>92.28 kN => VYHOVUJE 
 
Porušení mezipásmového prutu v místě svaru 
Délka koutového eliptického svaru l=310 mm 
Koutový svar a=5 mm 
Fw , Rd=

a∗l∗ f u

√ 3∗βw∗γM2

= 4∗310∗360

√ 3∗0,8∗1,25
=257729 N =257,73 kN

 Posouzení: 
FW.Rd>NEd 
257.73 kN > 92.28 kN=>VYHOVUJE 

POSOUZENÍ STYČNÍKU HORNÍ PÁS – DIAGONÁLA. 
 

  
Pás je zesílen plechem: lp=400 mm 

   tp=15 mm 
Průběžný tažený prut horního pásu: RHS 200/150/5. S 235 

b0= 200 mm 
h0=150 mm 
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t0 =8 mm 
A=3370 mm2 

Diagonály: CHS 82.5/1. S 235 
bi= hi=82.5 mm 
ti=7.1 mm 
A=1680 mm2 

Podmínky pro použití zesílení plechem: 
Lp>1.5(h1/cosΘ+g+h2/cosΘ)=1.5*(82.5/cos45+33+82.5/cos45)=3
72 mm 
400>372 mm => VYHOVUJE 
bP=200 mm > b0-2t0=200-2*5=190 mm=> VYHOVUJE 
tp15 mm > 2*t1 = 2*7.1=14.2 mm => VYHOVUJE 
-Dále bude ve výpočtu porušení povrchu pásu uvažováno tp 
(tloušťka plechu) namísto t0 (tloušťka stěny pásu). 
Ověření konstrukčních zásad 
β=bi/b0=82.5/200=0.41 
 
Podle tabulky 7.8: 
-bi/b0=82.5/150=0.55>0.35=> VYHOVUJE 

>0.1+0.01*b0/t0=0.1+0.01*150/8=0.29=> 
VYHOVUJE 

-di/ti=82.5/7.1=11.6 < 50 ɛ2=50*12=50 => 1. TŘÍDA V TLAKU 
-hi/ti=82.5/7.1=11.6 < 35 => VYHOVUJE 
-h0/b0=150/200=0.75; 0.5<0.75<2.0 => VYHOVUJE 
-hi/bi=82.5/82.5=1; 0.5<1<2.0 => VYHOVUJE 
-h0/t0=150/15= 10 < 35 => VYHOVUJE 
-g=63>t1+t2=7.1+7.1=14.2 => VYHOVUJE 
-g/b0=63/200=0.31 > 0.5(1-β)=0.5(1-0.41)=0.30 => VYHOVUJE 
                               < 1.5(1-β)= 1.5(1-0.41)=0.89 => VYHOVUJE 
 
Podle tabulky 7.9: 
-(d1+d2)/(2b1)=(82.5+82.5)/(2*82.5)=1; 0.6<1<1.3 => VYHOVUJE 
-b0/t0´=200/15=13.33<15=> NEVYHOVUJE 
-Pro styčník bude uvažováno porušení povrchu pásu. porušení 
pásu smykem. porušení mezipásmového prutu a prolomení 
smykem podle tabulky 7.12. 
NÁVRHOVÉ ÚNOSTNOSTI PODLE tab.7.12.  
 
Porušení povrchu pásu 
n=( σ0.Ed/fy0)/ γM5=(236280/1680)/235/1.00=0.59 
kn=1.3-0.4*n/ β=1.3-0.4*0.59/0.41=0.72 
γ=b0/2t0=200/(2*15)=6.67 

N i , Rd=8,9 k n f y0 t 0
2√ γ

sinΘ
( b1+b2+h1+h2

4b0

)/ γM5=¿

¿ 8,9∗0,72∗235∗152√6,67
sin45

(82,5+82,5+82,5+82,5
4∗200

)/1,00

Ni,Rd= 510.5 kN 
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Porušení pásu smykem 
Av=(2*h0+ α*b0)*t0=(2*150+0*200)*5=1500 mm2 
α=0 

N i , Rd=
f y0 Av

√3sinΘi

/ γM5=235∗1500

√3 sin45
/1,00=287815 N =287,8 kN

 Ni,Rd=321.45 kN 
 
Porušení mezipásového prutu 
beff=(10*fy0*t0*bi)/(b0/t0 *fyi*ti)=(10*235*5*82.5)/(200/5 * 
235*7.1) 
beff=14.6 mm 
Ni,Rd= fyi ti (2hi-4ti + bi + beff)/ γM5=235*7.1*(2*82.5-
4*7.1+82.5+14.6)= 
Ni,Rd=389.93 kN 
 
Prolomení smykem 
Be.p=10*bi/(b0/t0)=10*82.5/(200/5)=20.6 mm 

N i , Rd=
f y0 t 0

√3 sinΘi

( 2hi

sin Θi

+bi+be, p)/ γM5=¿
235∗7.1

√3 sin45
( 2∗82.5

sin45
+82.5+20,6) /1,00=¿

 Ni,Rd=322.78 kN 
 
Porušení mezipásmového prutu v místě svaru 
Délka koutového eliptického svaru l=330 mm 
Koutový svar a=5 mm 
Fw , Rd=

a∗l∗ f u

√ 3∗βw∗γM2

= 4∗330∗360

√ 3∗0,8∗1,25
=¿

 Ni,Rd=274,35 kN 
 
Posouzení podle jednotlivých typů porušení 

Porušení

Porušení 
povrchu 
pásu

Porušení 
pásu 
smykem

Porušení 
mezipásovéh
o prutu

Prolomení 
smykem Svar

Ni,Rd 510.50 kN 321.45 kN 389.93 kN 322.78 kN 274.35 kN
redukce π/4 1.000
Ni,Rd 400.95 kN 252.47 kN 306.25 kN 322.78 kN 274.35 kN
Ned
VYUŽITÍ 0.59 0.94 0.77 0.73 0.86

0.785

236.28 kN
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NÁVRH A POSOUZENÍ MONTÁŽNÍHO STYKU 
HORNÍCH PÁSŮ HLAVNÍHO NOSNÍKU: 
 

 
 
Namáhání: 
Maximální tahová síla v posuzovaném místě je 43.87 kNm. 
 
Délka vzdorujících svarů: 
-Koutový svar rovnoběžný s tahovou silou 
l = 2 * 100 mm = 200 mm 
 
-Koutový svar kolmý na tahovou sílu 
l = 2 * 60 mm = 120 mm 
 
-V svar kolmý na tahovou sílu. 
l= 30 + 2 * 15 + 75 = 135 mm 
 
Zjednodušené posouzení koutových svarů 
��,�� =

� ∗ �� ∗ ��
√3 ∗ �� ∗ ���

=
5 ∗ 320 ∗ 360
√3 ∗ 0.8 ∗ 1.25

= 332.6		
 
Posouzení 
Fw,Rd  ≥  NEd ; 332.6 kN ≥ 43.87 kN => VYHOVUJE 
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 Posouzení na mezní stav 
použitelnosti 
Průhyb hlavního nosníku 
L= 12 000 mm 
uz= 6.5 mm 
Wmax=L/200=12 000/200 = 60 mm 
uz<Wmax; 10.3 mm < 60 mm => VYHOVUJE 

Průhyb vazníku 
L=16 500 mm 
uz= 19.7 mm 
Wmax=L/200=16 500/200 = 60 mm 
uz<Wmax; 19.7 mm < 82.5 mm => VYHOVUJE 

Vodorovný posun boční stěny v modulové ose A 
H1 =5 000 mm 
Uy = 13.5 mm 
Umax=H1/300 = 5 000/300 = 16.67 mm 
Uy<umax; 13.5 mm < 16.67 mm => VYHOVUJE 

Vodorovný posun boční stěny v modulové ose G 
H1 =5 000 mm 
Uy = 14.4 mm 
Umax=H1/300 = 5 000/300 = 16.67 mm 
Uy<umax; 14.4mm < 16.67 mm => VYHOVUJE 

Vodorovný posun jižní fasády v modulové ose 1 
H1 =8 600 mm 
Uy = 4.4 mm 
Umax=Hi/300 = 8 600/300 = 28.67 mm 
Uy<umax; 4.4mm < 28.67 mm => VYHOVUJE 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ: 
 
a – tíhové zrychlení 
a – účinná výška svaru 
Aco – předběžná plocha patního plechu 
Av – plocha průřezu vzdorující smykové síle 
Aw – plocha svaru 
b0 – šířka stěny pásu přilehlá k diagonále 
bi –šířka průřezu diagonály 
C – šířka oblasti patního plechu přenášející kontaktní tlak 
c – výška stěny náchylné k lokálnímu boulení 
cdir – součinitel směru větru 
cpe,10 – součinitel vnějšího tlaku větru pro velké plochy 
cr(z) – součinitel nerovnosti terénu 
cseason – součinitel ročního období 
di – průměr prutu diagonály 
Ft Rd –návrhová únosnost šroubů na tah 
Ft,1,Rd –návrhová únosnost patní desky na první způsob páčení  
Ft,2,Rd –návrhová únosnost patní desky na druhý způsob páčení  
FV.Rd – návrhová únosnost kotvení v prokluzu 
Fw,Rd – návrhová únosnost svaru 
gk – charakteristické stálé zatížení (plošné, liniové) 
h0 – výška stěny pásu nepřiléhající k diagonále 
hi – výška průřezu diagonály 
kij – interakční součinitele při výpočtu únosnosti prutu v kombinaci 2-osého ohybu a tlaku 
kr – faktor terénu 
ky(z) – součinitel vzpěrné délky pro vybočení ve směru osy y(z) 
L(A-H) – rozměry oblastí působení větru 
luy (z) – vzpěrná délka pro vybočení ve směru osy y (z) 
lw - délka svaru 
m – vzdálenost osy šroubu od stěny přivařené k patnímu plechu 
MEd – působící moment v daném směru 
MRk – charakteristická momentová únosnost průřezu pro daný směr ohybu 
Nb,Rd – Návrhová pevnost prutu v tlaku s uvážením klopení. 
Nc+ - Předepínací síla v jednom kotevním šroubu 
NEd – působící normálová síla 
Ni,Rd – návrhová únosnost styčníku z uzavřených profilů pro daný způsob porušení 
Nj,Rd – únosnost patní desky v tlaku 
NRk – charakteristická pevnost prutu v tahu / tlaku bez klopení 
Nt,Rd – návrhová pevnost průřezu v tahu 
qk – charakteristické užitné zatížení (plošné, liniové) 
qs,k - charakteristické zatížení sněhem (liniové) 
qw,k – charakteristický vnější tlak větru (liniový) 
s- charakteristické zatížení sněhem (plošné) 
t0 – tloušťka stěny pásu  
ti – tloušťka stěny diagonály 
tp – tloušťka plechu 
vb – základní rychlost větru 
vb,0 – charakteristická 10 – ti. minutová rychlost větru 
VC.Ed – návrhová vodorovná síla působící na rozhraní patního plechu a betonového základu  
VEd – působící posouvající síla v daném směru 
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vm(z) – charakteristická rychlost větru 
VPl,Rd – Návrhová plastická smyková únosnost průřezu 
we – charakteristická vnější tlak větru (plošný) 
z – referenční vyýška 
zg – vertikální vzdálenost působiště zatížení od osy kroucení průřezu 
α – součinitel imperfekt 
αh – poměr momentu na kraji prutu / momentu uprostřed prutu 
γMi – součinitel bezpečnosti materiálu 
ε – součinitel závislý na druhu oceli 
λ’ – poměrná štíhlost prutu pro daný směr vybočení 
λ’LT – poměrná štíhlost prutu při klopení 
ρ – objemová hmotnost 
σ 

┴
- napětí kolmé na účinnou plochu svaru 

σw- napětí kolmo na svar působící na účinnou plochu pod úhlem 
τ
┴
 - tangenciální napětí kolmé na svar 

τII – tangenciální napětí ve svaru rovnoběžné po délce svaru 
χ – součinitel vzpěru prutu pro daný směr vybočení 
χ LT– součinitel klopení prutu 



SEZNAM PŘÍLOH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: 

1) Příloha 1: Výstup z výpočetních programů (A – Posudky ocelových prvků v MS Excel, B – 
výstup z programu Scia Engineer 2011.1) 

2) Příloha 2: Výkresová část 
3) Příloha 3: Vizulalizace 


