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1 Popis ocelových prvků v objektu 

Nejdůležitějším ocelovým prvkem v objektu jsou dvě ocelové vzpěry, které podpírají 

vykonzolovanou část objektu. Tyto vzpěry budou navrženy jako ocelové kruhové trubky. Vzpěry 

budou ocelovými čepovými spoji připojeny v horní části k železobetonovému trámovému roštu 

a v dolní části k železobetonové patce. Připojení čepového spoje k železobetonovým částem bude 

provedeno přes patní plechy se smykovou zarážkou.  

Dále se v objektu nachází ocelové konzoly (Isokorb), které tvoří nosnou konstrukci balkonů. 

Tyto konzoly budou navrženy z ocelových profilů IPE. 
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2 Ocelová vzpěra 

2.1 Zatěžovací stavy a kombinace 

2.1.1 Zatěžovací stavy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Kombinace zatížení 

 

Tyto zatěžovací stavy a kombinace byly použity v celkovém výpočtovém modelu, ze kterého 

byly převzaty následující průběhy vnitřních sil. Podrobný popis zatížení a jejich kombinací je 
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v části Betonových konstrukcí. V Normové kombinaci, která byla využita pro výpočet vnitřních 

sil, program Scia Engineer sám přiřadil součinitele zatížení a vygeneroval různé kombinace 

a z nich vypočetl nejméně příznivý průběh vnitřních sil. Kombinace s názvem MSP byly použity 

pro výpočet průhybů. 

2.2 Průběh vnitřních sil 

2.2.1 Normálové síly 

Obě vzpěry mají stejné vzpěrné délky, ale průběh normálových sil je rozdílný, a to z důvodu 

nesymetričnosti objektu. Pro návrh byla vybrána ta vzpěra, na kterou působí větší normálová síla 

NEd. Je to vzpěra ležící mezi osami 1 a 1‘. Dále při navrhování nosné železobetonové konstrukce, 

byly vytvořeny dva výpočetní modely s rozdílnými moduly pružnosti použitého betonu. 

Z těchto dvou výpočetních modelů vyšly ve vzpěrách normálové síly NEd o různých velikostech. 

Vzpěra byla posouzena na maximální sílu z těchto dvou. 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.1.Průběh normálové síly na vybrané vzpěře.  

s použitím modulu pružnosti betonu Ec,eff. 

 

Obr.2.2. Průběh normálové síly na vybrané vzpěře  

s použitím modulu pružnosti betonu Ecm. 
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2.2.2 Ohybové momenty 

Vzpěra je k navazujícím konstrukcím 

připojena kloubově, což znamená, že nepřenáší 

ohybový moment. Ohybový moment vzniká pouze 

od vlastní tíhy vzpěry. Vzhledem k velikosti 

maximálního ohybového momentu bylo možné 

při výpočtu únosnosti zanedbat kombinaci 

působení ohybového momentu a normálové síly. 

 

 

 

2.2.3 Posouvající síla 

Posouvající síla byla vzhledem k její malé velikosti při návrhu zanedbána. 

2.3 Předběžný návrh průřezu 

Ocel: S 460 

𝑓𝑦 = 460 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 000 𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑀0 = 1,0 

𝛾𝑀1 = 1,0 

Návrh: 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝐴 ∙
𝑓𝑦

𝛾𝑀0
=> 𝐴 ≥

𝑁𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀0

𝑓𝑦
=

2300000

460
= 5000 𝑚𝑚2 

Předběžně byla navržena kruhová trubka o průměru d = 356 mm s tloušťkou stěny t =14 mm. 

Průřezové charakteristiky: 

d= 356 mm 

t= 14 mm 

A= 15042 mm2 

I= 220289294 mm4 

w= 1237580 mm3 

wpl= 1638411 mm3 

i= 121 mm 

Obr.2.4. Kruhová trubka (zdroj: [1]) 

Obr.2.3. Průběh ohybového momentu od vlastní tíhy. 
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Klasifikace průřezu:  

𝑑

𝑡
=

356

14
= 25,43 

휀 = √
235

𝑓𝑦
= √

235

460
= 0,71 

𝑑

𝑡
≤ 50휀2 = 25,54 → 𝐓ří𝐝𝐚 𝐩𝐫ůř𝐞𝐳𝐮 𝟏 

2.4 Návrh a posouzení průřezu na mezní stav únosnosti 

Vzpěrné délky: 

Vzhledem k tomu, že vzpěra je připojena k navazujícím konstrukcím pomocí ocelových 

čepů, které jsou ve výpočtovém modelu simulovány kloubovým uložením, bude se vzpěrná délka 

rovnat skutečné délce.  

Lcr = L = 9900 mm 

Štíhlost: 

𝜆 =
𝐿𝑐𝑟

𝑖
=

9900

121
= 81,8 

Poměrná štíhlost:  

�̅� =
𝜆

𝜆1
=

81,8

67,1
= 1,22 

Křivka vzpěrnosti:  c (duté průřezy tvarované za studena) 

Součinitel vzpěrnosti: 

Součinitel vzpěrnosti byl vybrán z tabulek [2] na základě znalosti křivky vzpěrnosti 

a poměrné štíhlosti. 

𝜒 = 0,424 

Návrhová únosnost v tlaku s uvažováním vzpěru: 

𝑁𝑏,𝑅𝑑 =
𝜒 ∙ A ∙ 𝑓𝑌

𝛾𝑀1
=

0,424 ∙ 15042 ∙ 460

1
= 2934 𝑘𝑁 

Obr.2.5. Statické 

schéma vzpěry. 



 

9 

 

Posouzení únosnosti: 

𝑁𝐸𝑑 ≤ 𝑁𝑏,𝑅𝑑 

2240 ≤ 2934 𝑘𝑁 => Průřez vyhoví. 

Využití průřezu: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
∙ 100 =

2240

2934
∙ 100 = 76% 

Dále by se měla posoudit únosnost průřezu při kombinaci tlaku a ohybu, ale jak již bylo 

řečeno výše, ohybový moment je zde oproti normálové síle několikanásobně menší, a proto byl 

zanedbán. Navíc průřez byl navržen s rezervou 24 %, která by tuto kombinaci namáhání pokryla. 

Průřez byl navržen z oceli S 460, i když by postačila nižší třída oceli. Ocelová vzpěra je ve spodní 

a horní části napojena svarovým spojem na plech, který tvoří část čepového spoje. Tento plech 

musel být navržen z třídy oceli S 460, jinak by neměl dostatečnou únosnost v otlačení, 

a protože je spojen svarovým spojem s trubkou TR 356/14, tak byl zvolen stejný materiál.  

2.5 Posouzení na mezní stav použitelnosti 

Na obrázku je vidět 

průhyb vyvolaný vlastní 

tíhou trubky, jeho 

hodnota je 3,2 mm. Mezní 

hodnota průhybu byla 

zvolena co nejpřísněji 

a to L/500. 

Limitní průhyb: 

𝛿𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

500
=

9900

500
= 19,8 𝑚𝑚 

Posouzení: 

𝛿𝑙𝑖𝑚 ≥   𝛿  

19,8 > 3,2 𝑚𝑚 => Průřez vyhoví. 

Průřez TR 356/14 vyhověl na oba výše uvedené mezní stavy. 

Obr.2.6. Průhyb ocelové vzpěry od vlastní tíhy. 
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3 Čepový spoj 

Pro připojení ocelové vzpěry k trámovému roštu a k základové patce byl navržen čepový 

spoj. Čepový spoj byl navržen na normálovou sílu FEd, V kapitole 3.2. jsou uvedeny vzorce 

a pravidla pro návrh čepového spoje v ČSN EN 1993-1-8 [5], které byly naprogramovány 

do programu Microsoft Excel a v tomto programu byl čepový spoj navržen a posouzen. Návrh 

a posouzení jsou uvedeny v kapitole 3.3. 

3.1 Návrhová síla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhová síla: 

𝐹𝐸𝑑 = 2240 𝑘𝑁 

3.2 Návrh a posouzení únosnosti – použité vzorce 

Určení rozměrů styčníkového plechu čepu: 

 Pro určení rozměrů byl v normě ČSN EN 1993-1-8 

[5] vybrán postup, ve kterém je dána tloušťka (typ A). 

Parametry pro určení rozměrů jsou k vidění na Obr.3.2. 

 

 

 

Obr.3.1. Průběh normálové síly na vybrané vzpěře. 

Obr.3.2. Geometrické požadavky na pruty 

ukončené čepovými spoji. (zdroj:[5]) 
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Únosnost čepu ve střihu: 

𝐹𝑉,𝑅𝑑 =
0,6 ∙ 𝐴 ∙ 𝑓𝑢𝑝

𝛾𝑀2
≥ 𝐹𝑣,𝐸𝑑 

𝐴 …  𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 č𝑒𝑝𝑢 

𝑓𝑢𝑝 … 𝑚𝑒𝑧 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 č𝑒𝑝𝑢 

Únosnost čepu v ohybu: 

𝑀𝑅𝑑 = 1,5 ∙ 𝑤𝑒𝑙 ∙
𝑓𝑦𝑝

𝛾𝑀0
 

𝑤𝑒𝑙 =
𝜋 ∙ 𝑑3

32
… 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘ý 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 č𝑒𝑝𝑢 

𝑓𝑦𝑝 … 𝑚𝑒𝑧 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑢 č𝑒𝑝𝑢 

Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu: 

[
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
]

2

+ [
𝐹𝑣,𝐸𝑑

𝐹𝑣,𝑅𝑑
]

2

≤ 1 

𝑀𝐸𝑑 =  
𝐹𝐸𝑑

8
∙ (𝑏 + 4 ∙ 𝑐 + 2 ∙ 𝑎) … 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑜𝑣ý 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣 č𝑒𝑝𝑢 

Únosnost plechu a čepu v otlačení: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 =
1,5 ∙ 𝑡 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀0
≥ 𝐹𝑏,𝐸𝑑 

𝑡 … 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑗𝑜𝑣𝑎𝑛é čá𝑠𝑡𝑖 

𝑑 … 𝑝𝑟ů𝑚ě𝑟 č𝑒𝑝𝑢 

𝑓𝑦 … 𝑛𝑖žší 𝑧 𝑚𝑒𝑧𝑒 𝑘𝑙𝑢𝑧𝑢 č𝑒𝑝𝑢 𝑎 𝑠𝑝𝑜𝑗𝑜𝑣𝑎𝑛é čá𝑠𝑡𝑖 

 

 

 

Obr.3.3. Parametry pro určení ohybového 

momentu v čepu. (zdroj: [5]) 
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3.3 Návrh a posouzení únosnosti 

Použité materiály: 

Čep: Ocel S 460 Styčníkový plech: Ocel S 460  
fyp= 430 MPa fy= 460 MPa 

fup= 540 MPa fu= 540 MPa 

Určení rozměrů styčníkového plechu čepu:  

dTR356/14= 356 mm    
tTR356/14= 14 mm    

d= 89 mm    
d0= 90 mm    

t= 40 mm (tloušťka části přivařené ke trubce) 

t1= 20 mm (tloušťka části přivařené k patce/trámu) 

a ≥ 125,12 Mm  a= 150 mm 

c ≥ 95,12 Mm  c= 150 mm 

Únosnost čepu ve střihu: 

Počet střihů: 2      
Fv,Rd= 3225 kN > 2240 => Vyhoví 

Únosnost čepu v ohybu: 

    a= 20 mm  

   b= 40 mm  
MRd= 44,64 kNm c= 1 mm  
MEd= 23,52 kNm   

MRd≥MEd: 44,64 kNm > 23,52 => Vyhoví 

Únosnost čepu při kombinaci střihu a ohybu:  

0,76 < 1  => Vyhoví 

Únosnost plechu a čepu v otlačení:  

Fb,Rd= 2296 kN > 2240 => Vyhoví 

Finální návrh: 

Čep vyhověl na všechna výše uvedená namáhání, a proto byly navrženy tyto rozměry: 

a= 150 mm    
c= 150 mm    
t= 40 mm (tloušťka části přivařené ke trubce) 

t1= 20 mm (tloušťka části přivařené k patce/trámu) 

d0= 90 mm    
d= 89 mm (průměr čepu)  

Veškeré rozměry čepu jsou patrné z výkresu č. 1. 

 

Obr.3.4. Rozměry styčníkového plechu. 

Obr.3.5. Skutečné parametry pro určení 

ohybového momentu v čepu. 
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3.4 Návrh a posouzení svaru  

V této části byl navržen svarový spoj ocelové trubky TR 356/14 a plechu P40, který tvoří 

část čepového spoje. 

3.4.1 Materiálové charakteristiky, zatížení, rozměry 
Materiálové charakteristiky:     

Ocel S 460   
   

fy= 460 MPa    
fu= 540 MPa    
E= 210000 MPa    
G= 80769  

   
ν= 0,3  

   
γM2= 1,25  

   
FEd= 2240 kN    

Tloušťky spojovaných částí:  
TR356/14 P40 

t= 14 mm t= 40 mm 

Rozměry svarů:     
Lw= 200 ≥ 72 mm  
aw= 12 mm    

L>150a: 200 < 1800   
=> Není nutné redukovat únosnost svaru.   

3.4.2 Posouzení svaru 

Použité vzorce: 

Pevnost svaru ve smyku 

𝜏∥,𝑅𝑑 =
𝑓𝑢

√3∙𝛽𝑤∙𝛾𝑀2
  

Návrhová únosnost svarů 

𝐹𝑤,∥,𝑅𝑑 = 𝑛 ∙ 𝑎𝑤 ∙ 𝐿𝑤 ∙ 𝜏∥,𝑅𝑑 ≥ 𝐹𝐸𝑑 

Posouzení: 

Napětí ve svaru:  
počet svarů: n= 4  

  
βw= 1  

 
 

σꞱ=τꞱ= 0 MPa  
 

τ||,Rd= 249 MPa   

Fw, Rd= 2394,4 kN   

Fw, Rd≥FEd: 2394,4 > 2240 => Vyhoví 

Výše uvedený posudek vyhoví, proto budou navrženy svary aw = 12 mm s délkou 

Lw  = 200 mm. 



 

14 

 

4 Patka 

V místě připojení čepového spoje na patní plech v základové patce působí velká smyková 

síla, proto bude navržena smyková zarážka. Vodorovná síla, která je vyvozena ve spoji, působí 

vůči patnímu plechu na rameni, jehož délka je rovna vzdálenosti od osy čepu po hranu patního 

plechu. Tato síla na rameni by vyvodila ohybový moment, na který by bylo nutné navrhnout 

a posoudit šrouby, návrh zde ale z časových důvodů nebude prováděn a šrouby budou navrženy 

pouze konstrukčně 4 x M24 na chemické kotvení. Smyková zarážka byla navržena 

ze svařovaného I profilu, jehož rozměry jsou uvedeny na výkrese č.1. Krční svary byly navrženy 

dle konstrukčních zásad aw=5 mm a nebyly zde podrobně posuzovány. Napojení vzpěry na trám 

v místě trámového roštu nebylo předmětem návrhu, ale bylo by provedeno obdobným způsobem. 

Rozdíl by byl v tom, že v místě trámu by byla navržena ocelová trubka čtvercového průřezu, 

z důvodu úspory místa, které bylo potřebné pro uložení betonářské výztuže. 

4.1 Návrhová síla pro návrh smykové zarážky 

Návrhová síla, na kterou bude navržena smyková zarážka je výslednice vodorovných 

posouvajících sil v čepovém spoji – VEdx = 1154 kN, VEdy = 1466 kN. Výslednice 

těchto vodorovných sil tedy je VEd = 1866 kN. 

4.2 Návrh a posouzení únosnosti – použité vzorce 

Nejprve bylo zjištěno, zda objem betonu navržené patky je schopný přenést normálovou sílu. 

Náhradní rozměry betonového základu: 

𝑑2 = min (3 ∙ 𝑑1; 𝑑1 + ℎ;  𝑑)     

𝑏2 = min (3 ∙ 𝑏1; 𝑏1 + ℎ;  𝑏)  

 ℎ … 𝑣ýš𝑘𝑎 𝑧á𝑘𝑙𝑎𝑑𝑜𝑣é 𝑝𝑎𝑡𝑘𝑦 

 

Návrhová pevnost betonu v tlaku pod patní 

deskou: 

𝑓𝑗𝑑 =
2

3
∙ √

𝑏2 ∙ 𝑑2

𝑏1 ∙ 𝑑1
∙ 𝑓𝑐𝑑 

 

 

Obr.4.1. Pohled na základovou patku shora. 
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Efektivní šířka patní desky: 

𝑐 = 𝑡 ∙ √
𝑓𝑦

3 ∙ 𝑓𝑗𝑑 ∙ 𝛾𝑀0
 

𝑡 … 𝑡𝑙𝑜𝑢šť𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑛íℎ𝑜 𝑝𝑙𝑒𝑐ℎ𝑢 

Efektivní plocha patního plechu: 

 

Obr.4.2. Efektivní plocha. 

Návrhová únosnost v tlaku: 

𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝑓𝑗𝑑 ≤ 𝑁𝐸𝑑 

Po ověření této podmínky byla navržena a posouzena smyková zarážka. 

Výška smykové zarážky: 

ℎ >
𝑉𝐸𝑑

𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑
 

Posouzení na smyk: 

𝑉𝑅𝑑 =
𝐴𝑣𝑧 ∙ 𝑓𝑦

√3 ∙ 𝛾𝑀0

≥ 𝑉𝐸𝑑 

Posouzení na ohyb: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝑤𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦 ≥ 𝑀𝐸𝑑 = 𝑉𝐸𝑑 ∙ 𝑒 
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Posouzení na kombinaci smyku a ohybu: 

𝜌 = (2 ∙
𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
− 1)

2

 

𝑀𝑉,𝑅𝑑 = (𝑤𝑝𝑙,𝑦 −
𝜌 ∙ 𝐴𝑉𝑍

2

4 ∙ 𝑡𝑤
) ∙

𝑓𝑦

𝛾𝑀0
≥ 𝑀𝐸𝑑 

Výše uvedené vzorce byly použity do návrhu a posudku v programu Microsoft Excel 

v kapitole 4.3. 

4.3 Návrh a posouzení únosnosti 
 

Materiálové charakteristiky:    
Ocel S 460   Beton C30/37  

fy= 460 MPa fck= 30 MPa 

fu= 540 MPa fcd= 20 MPa 

E= 210000 MPa fctm= 2,9 MPa 

G= 80769  fyk= 500 MPa 

ν= 0,3  fyd= 435 MPa 

γM2= 1,25  Es= 200000 MPa 

VEd,x= 1466 kN   
 

VEd,y= 1153 kN    
VEd= 1865 kN    
NEd= 1311 kNm    

Rozměry spojovaných částí:  
Patka Patní plech 

h= 1850 mm t= 30 mm 

d= 1000 mm d1= 550 mm 

b= 1000 mm b1= 550 mm 

Zálivka     
t= 40 mm    

Ověření únosnosti patky: 

Efektivní plocha pod patní deskou:   
d2= 1000 mm   
b2= 1000 mm   

Návrhová pevnost betonu pod patní deskou:  
fjd= 24,2 MPa   

Efektivní šířka patní desky:  
c= 75 mm   

Efektivní plocha:    
Aeff= 109031 mm2   

Návrhová únosnost patky:  
NRd= 2643 kN   

NRd≥NEd: 2643 > 1311 =>Vyhoví 

 

 

Obr.4.3. Půdorysné schéma patky. 
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Návrh a posouzení smykové zarážky:  

Přenos třením:      
μ= 0,2      

μ∙NEd= 262,2 kN     
VEd < μ∙NEd: 1865 > 262,2 =>Tření nestačí k přenesení vodorovné síly 

Návrh smykové zarážky:     

 SVAŘENEC       
Avz= 9000 mm2 b= 300 mm  

wpl,y= 3113125 mm3 h= 360 mm  
Výška smykové zarážky:  tw= 25 mm  

h > 311 mm tf= 25 mm  
=> h= 320 mm     

Výška se zálivkou:      
hcelk.=  360 mm     

Posouzení na smyk:      
VRd= 2390 kN     

VRd≥VEd: 2390 > 1865 =>Vyhoví   
0,5VRd= 1195 < 1865 =>Nutno posoudit kombinaci smyku a  

Posouzení na ohyb:   ohybu   
Mpl,Rd= 1432 kNm     

e= 200 mm     
MEd= 373 kNm     

Mpl,Rd ≥ MEd: 1432 > 373 =>Vyhoví   
Posouzení na kombinaci smyku a 

ohybu:     
ρ= 0,314      

Mv,Rd= 1315 kNm     
Mv,Rd ≥ MEd: 1315 > 373 =>Vyhoví   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.4.4. Půdorysné schéma smykové zarážky. 
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4.4  Návrh a posouzení svaru patního plechu a smykové 

zarážky  

V této kapitole byl navržen svarový spoj patního plechu a smykové zarážky. 

4.4.1 Materiálové charakteristiky, zatížení, rozměry 
 

Materiálové charakteristiky:    
Ocel S460   

   
fy= 460 MPa    
fu= 540 MPa    
E= 210000 MPa    
G= 80769  

   
ν= 0,3  

   
γM2= 1,25  

   
VEd= 1866 kN    
MEd= 373 kNm    

Rozměry spojovaných částí:  
SVAŘENEC P30 

h= 360 mm    
b= 300 mm h= 550 mm 

tw= 25 mm b= 550 mm 

tf= 25 mm t= 30 mm 

Rozměry svarů:  Rozměry svarového obrazce: 

aw= 14 mm hsv= 388 mm 

af= 14 mm bsv= 328 mm 

Moment setrvačnosti svarového obrazce:   
Iwe= 598955868 mm4    
βw= 1,0  

   
 

4.4.2 Posouzení svaru 

Použité vzorce: 

Použité vzorce pro návrh svaru smykové zarážky a patního plechu jsou shodné jako vzorce 

v kapitole 5.7.2 

Posouzení: 

Bod 1  

Bod 1:   
 

z1= 194 mm  

σꞱ,1=τꞱ,1= 85,5 MPa  

τ||,1= 0 MPa  

√(σꞱ,1
2+3(τꞱ,1

2+τ||,1
2)= 170,9 MPa  

fu/(γM2∙βw)= 432 MPa  
170,9 < 432 => Vyhoví 

0,9fu/γM2= 389   
85,5 < 388,8 => Vyhoví 

 

Obr.4.5. Schéma svarového 

obrazce. 
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Bod 2 

LW= 282,0 mm  

z2= 141 mm  

σꞱ,2=τꞱ,2= 62,1 MPa  

τ||,2= 236,3 MPa  

√(σꞱ,2
2+3(τꞱ,2

2+τ||,2
2)= 427,8 MPa  

fu/(γM2∙βw)= 432 MPa  
427,8 < 432 => Vyhoví 

0,9fu/γM2= 389   
62,1 < 389 => Vyhoví 

Z výše uvedených posudků vyplývá, že navržený svar o rozměrech aw = 14 mm vyhoví. 

4.5 Návrh a posouzení svaru patního plechu a plechu čepového 

spoje  

V této kapitole byl navržen svarový spoj patního plechu a plechu, který je součástí čepového 

spoje. 

4.5.1 Materiálové charakteristiky, zatížení, rozměry 
 

Materiálové charakteristiky:    
Ocel S460   

   
fy= 460 MPa    
fu= 540 MPa    
E= 210000 MPa    
G= 80769  

   
ν= 0,3  

   
γM2= 1,25  

   
FEd= 1866 kN    

Tloušťky spojovaných částí:  
P 20 P 30 

t= 20 mm t= 30 mm 

Rozměry svarů:     
Lw= 390 ≥ 40 mm  
aw= 6 mm    

L>150a: 390 < 900   
=> Není nutné redukovat únosnost svaru.   

4.5.2 Posouzení svaru 

Použité vzorce:  

Pevnost svaru ve smyku 

𝜏∥,𝑅𝑑 =
𝑓𝑢

√3∙𝛽𝑤∙𝛾𝑀2
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Návrhová únosnost bočních svaru 

𝐹𝑤,𝑅𝑑,∥ = 𝑛 ∙ 𝑎𝑤 ∙ 𝐿𝑤 ∙ 𝜏∥,𝑅𝑑 

Posouzení: 

Boční svary:  
počet svarů: n= 4  

  
βw= 1  

 
 

σꞱ=τꞱ= 0 MPa  
 

τ||,Rd= 249 MPa   

Fw, Rd,||= 2335 kN   

Fw, Rd≥FEd: 2335 > 1866 => Vyhoví 

Z výše uvedeného posudku vyplývá, že navržený svar aw = 6 mm vyhoví. 
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5 Balkonový nosník 

Nosná část balkonu bude provedena z ocelových profilů IPE. Tento profil bude napojen přes 

prvek Shöck Isokorb KS20 k železobetonové monolitické stropní desce. Výška prvku je 

volena 180 mm, z této výšky vychází nejmenší možný profil IPE 200 (doporučeno výrobcem 

z důvodu montáže). 

 

Schéma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Zatěžovací stavy a kombinace 
 

Zatížení:      
Plošné zatížení stálé = 0,704 kN/m2 1) Liniové zatížení stálé = 1,23 kN/m 

Plošné zatížení užitné = 3 kN/m2 2) Liniové zatížení užitné = 5,25 kN/m 

Plošné zatížení sníh = 0,56 kN/m2 3) Liniové zatížení sníh = 0,98 kN/m 

Tíha TR40/2,9 = 0,03 kN/m 4) Tíha IPE 200 =  0,224 kN/m 

Délka stojky zábradlí = 1 m 5) Tíha zábradlí  TR 40/2,9 = 0,0825 kN 

Délka konzoly: 1,975 m (proměnná)    
Zatěžovací šířky konzoly: 1,75 m (proměnná)    

Tato zatížení byla sloučena do tří zatěžovacích stavů a z těchto zatěžovacích stavů byly 

vytvořeny tři kombinace zatížení. Jedna kombinace pro mezní stav únosnosti a dvě pro mezní 

stav použitelnosti. 

Zatěžovací stavy: 

 

 

 

Obr.5.2.Napojení ocelového profilu IPE na prvek Shöck 

Isokorb KS20.(zdroj:[3])  

Obr.5.3. Pohled na čelní desku (zdroj:[3]) 

Obr.5.1. Statické schéma balkonu.  
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Kombinace zatížení: 

 

5.2 Průběh vnitřních sil 

5.2.1 Ohybové momenty 

 

5.2.2 Posouvající síly 

 

5.3 Návrh prvku Shöck Isokorb KS20 

Návrh samotného prvku, který slouží pro připojení ocelových nosníků ke stropní desce byl 

proveden dle tabulkových únosností výrobce.  

Pro typ prvku KS20-V10-H180 je smyková únosnost VRd,z = 25 kN a ohybová únosnost 

MRd,y = 22,6 kNm. Tyto hodnoty jsou menší než výše uvedené hodnoty vnitřních sil, a proto byl 

navržen prvek Shöck Isokorb KS20-V10-H180.  
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5.4 Předběžný návrh průřezu 

Ocel: S 235 

𝑓𝑦 = 235 𝑀𝑃𝑎 

𝐸 = 210 000 𝑀𝑃𝑎 

𝛾𝑀0 = 1,0 

𝛾𝑀1 = 1,0 

Návrh: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑤𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝜒𝐿𝑇 ∙
𝑓𝑦

𝛾𝑀1
=> 𝑤𝑝𝑙,𝑦 ≥

𝑀𝐸𝑑 ∙ 𝛾𝑀1

𝑓𝑦 ∙ 𝜒𝐿𝑇
=

2600000 ∙ 1

355 ∙ 1
= 73239 𝑚𝑚3 

Předběžně byl navržen průřez IPE 200. A to z důvodu konstrukčního, při volbě menšího 

profilu by nebylo možné provést montáž šroubů, přes které je ukotvena kotevní deska k prvku 

Shöck Isokorb KS20-V10-H180. [3] 

Průřezové charakteristiky: 

g= 0,224 kN/m    
h= 200 mm    
b= 100 mm    
tw= 5,6 mm    
tf= 8,5 mm    
r= 12 mm    
d= 159 mm    
A= 2848 mm2    

Avz= 1400 mm2    
It= 69800 mm4    

Iw= 12988088542 mm6    
Iy= 19431679 mm4 Iz= 1423057 mm4 

wy= 194317 mm3 wz= 28461 mm3 

wpl,y= 220639 mm3 wpl,z= 44612 mm3 

iy= 82,6 mm iz= 22,4 mm 

Klasifikace průřezu:  

A) Stojina: 

휀 = √
235

𝑓𝑦
= √

235

235
= 1 

𝑑

𝑡𝑤
=

159

5,6
= 28,4 

Obr.5.4. Průřez IPE (zdroj:[2]) 
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𝑑

𝑡𝑤
≤ 72휀 = 72 → 𝐓ří𝐝𝐚 𝐩𝐫ůř𝐞𝐳𝐮 𝟏 

B) Pásnice: 

𝑐

𝑡𝑓
=

50

8,5
= 5,9 

𝑐

𝑡𝑓
≤ 9휀 = 9 → 𝐓ří𝐝𝐚 𝐩𝐫ůř𝐞𝐳𝐮 𝟏 

5.5 Návrh a posouzení na mezní stav únosnosti 

5.5.1 Posouzení na ohyb s vlivem klopení 

Bezrozměrný kritický moment: 

𝜇𝑐𝑟 =
𝐶1

𝑘𝑧
∙ [√1 + 𝜅𝑤𝑡

2 + (𝐶2 ∙ 휁𝑔 − 𝐶3 ∙ 휁𝑗)
2

− (𝐶2 ∙ 휁𝑔 − 𝐶3 ∙ 휁𝑗)] =
1,85

1
∙ √1 + 1,1062

= 2,76 

Bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku: 

휁𝑔 =
𝜋 ∙ 𝑧𝑔

𝑘𝑧 ∙ 𝐿
∙ √

𝐸 ∙ 𝐼𝑧

𝐺 ∙ 𝐼𝑡
 

Bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku: 

휁𝑗 =
𝜋 ∙ 𝑧𝑗

𝑘𝑧 ∙ 𝐿
∙ √

𝐸 ∙ 𝐼𝑧

𝐺 ∙ 𝐼𝑡
 

Parametry 휁𝑔  a 휁𝑗  jsou v případě symetrického průřezu, který je zatížen na horní straně 

pásnice rovny 0 a proto byl zjednodušen vztah pro výpočet  𝜇𝑐𝑟.  

Bezrozměrný parametr kroucení: 

𝜅𝑤𝑡 =
𝜋

𝑘𝑤 ∙ 𝐿
∙ √

𝐸 ∙ 𝐼𝑤

𝐺 ∙ 𝐼𝑡
=

𝜋

1 ∙ 1975
∙ √

210000 ∙ 12,99 ∙ 109

80769 ∙ 69800
= 1,106 

Součinitel vzpěrné délky kz = 1 (vyvodí nejhorší účinky) 

Součinitel vzpěrné délky kw = 1 (vyvodí nejhorší účinky) 
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Součinitel C1: (záleží na zatížení a podmínkách uložení konců) 

𝐶1 = 𝐶1,0 + (𝐶1,1 − 𝐶1,0) ∙ 𝜅𝑤𝑡 ≤ 𝐶1,1 

𝐶1 = 1,77 + (1,85 − 1,77) ∙ 1,106 = 1,86 > 1,85 => 𝐶1 = 1,85 

Součinitelé C1,0 a C1,1 byly vybrány z tabulky 1.5 z [1] pro trojúhelníkový průběh momentů.  

𝐶1,0 = 1,77 

𝐶1,1 = 1,85 

Pružný kritický moment: 

𝑀𝑐𝑟 = 𝜇𝑐𝑟 ∙
𝜋 ∙ √𝐸 ∙ 𝐼𝑧 ∙ 𝐺 ∙ 𝐼𝑡

𝐿
= 2,76 ∙

𝜋 ∙ √210000 ∙ 142,4 ∙ 104 ∙ 80769 ∙ 69800

1975

= 180 𝑘𝑁𝑚 

Poměrná štíhlost: 

𝜆𝐿𝑇
̅̅ ̅̅ = √

𝑤𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝑀𝑐𝑟
= √

220639 ∙ 235

180 ∙ 106
= 0,537 

Křivka klopení: 

ℎ

𝑏
≤ 2 

200

100
= 2 => 𝑘ř𝑖𝑣𝑘𝑎 𝑘𝑙𝑜𝑝𝑒𝑛í 𝑎  

 Součinitel imperfekce 𝛼𝐿𝑇 = 0,21 

𝜙𝐿𝑇 = 0,5 [1 + 𝛼𝐿𝑇 ∙ (𝜆𝐿𝑇
̅̅ ̅̅ − 𝜆𝐿𝑇,0

̅̅ ̅̅ ̅̅ ) + 𝛽. 𝜆𝐿𝑇
̅̅ ̅̅ 2

) = 

= 0,5 ∙ [1 + 0,21 ∙ (0,537 − 0,4) + 0,75 ∙ 0,5372] = 0,622  

𝜆𝐿𝑇,0
̅̅ ̅̅ ̅̅ = 0,4,    𝛽 = 0,75  

 

 



 

26 

 

Součinitel klopení: 

𝜒𝐿𝑇 =
1

𝜙𝐿𝑇 + √𝜙𝐿𝑇
2 − 𝛽 ∙ 𝜆𝐿𝑇

̅̅ ̅̅ 2

=
1

0,622 + √0,6222 − 0,75 ∙ 0.5372
= 0,965 

Návrhová únosnost v ohybu s vlivem klopení: 

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 =
𝜒𝐿𝑇 ∙ 𝑤𝑝𝑙,𝑦 ∙ 𝑓𝑦

𝛾𝑀1
=

0,965 ∙ 220639 ∙ 235

1
= 50 𝑘𝑁𝑚 

Posouzení: 

𝑀𝐸𝑑 ≤ 𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑 

22,3 < 50 => 𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í. 

Využití průřezu: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 100 =

22,3

50
∙ 100 = 45% 

Využití průřezu je malé, ale jak již bylo popsáno výše, nelze použít menší profil než IPE 200. 

5.5.2 Posouzení na smyk 

Návrhová únosnost ve smyku: 

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 = 𝐴𝑣 ∙
𝑓𝑦

𝛾𝑀0 ∙ √3
= 1400 ∙

235

1 ∙ √3
= 190 𝑘𝑁 

Posouzení: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 

22,5 < 190 => 𝑃𝑟ůř𝑒𝑧 𝑣𝑦ℎ𝑜𝑣í. 

Využití průřezu: 

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑
∙ 100 =

22,5

190
∙ 100 = 12% 

Malý smyk: 

𝑉𝐸𝑑 ≤ 0,5 ∙ 𝑉𝑝𝑙,𝑅𝑑 
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22,5 < 95 => 𝑀𝑎𝑙ý 𝑠𝑚𝑦𝑘 − 𝑛𝑒𝑛í 𝑛𝑢𝑡𝑛é 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑧𝑜𝑣𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑐𝑖 𝑉𝐸𝑑 𝑎 𝑀𝐸𝑑 . 

5.6 Návrh a posouzení na mezní stav použitelnosti 

Průhyb od stálého zatížení δ1: 

 

Průhyb od proměnného zatížení δ2: 

 

Celkový průhyb: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 = 𝛿1 + 𝛿2 = 0,8 + 3 = 3,8 𝑚𝑚 

Limitní průhyb: 

𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

250
=

1975

250
= 7,9 𝑚𝑚 

𝛿2,𝑙𝑖𝑚 =
𝐿

350
=

1975

350
= 5,6 𝑚𝑚 

Posouzení: 

𝛿𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝛿𝑚𝑎𝑥,𝑙𝑖𝑚 

3,8 ≤ 7,9 𝑚𝑚 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣í. 

𝛿2 ≤ 𝛿2,𝑙𝑖𝑚 

3 ≤ 5,6 𝑚𝑚 => 𝑉𝑦ℎ𝑜𝑣í. 

Průřez IPE 200 vyhověl na oba výše uvedené mezní stavy. 
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5.7 Návrh a posouzení svaru 

V této části byl proveden návrh a posouzení svarového spoje ocelového nosníku IPE 200 na 

čelní desku z plechu P15. Návrh a posudek byl naprogramován do programu Microsoft Excel 

v souladu s ČSN EN 1993-1-8. [5] 

5.7.1 Materiálové charakteristiky, zatížení, rozměry 
 

Materiálové charakteristiky: 

Ocel S 235   

fy= 235 MPa 

fu= 360 MPa 

E= 210000 MPa 

G= 80769  

ν= 0,3  

γM2= 1,25  

VEd= 22,5 kN 

MEd= 22,27 kNm 

Rozměry  

Rozměry spojovaných částí:  
IPE 200 P15 

h= 200 mm    
b= 100 mm h= 240 mm 

tw= 5,6 mm b= 140 mm 

tf= 8,5 mm t= 15 mm 

Rozměry svarů:  Rozměry svarového obrazce: 

aw= 4 mm hsv= 208 mm 

af= 4 mm bsv= 108 mm 

5.7.2 Posouzení svaru 
 

Moment setrvačnosti svarového obrazce: 

Iwe= 20373889 mm4  
βw= 0,8  

 

Bod 1 

Použité vzorce: 

𝜎⊥,1 = 𝜏⊥,1 =
1∙𝑀𝐸𝑑

√2∙𝐼𝑤𝑒
∙ 𝑧1  

𝜏∥,1 = 0 

√(𝜎⊥,1
2 + 3 ∙ (𝜏⊥,1

2 + 𝜏∥,1
2) ≤

𝑓𝑢

𝛽𝑤 ∙ 𝛾𝑀2
 

𝜎⊥,1 ≤
0,9 ∙ 𝑓𝑢

𝛾𝑀2
 

Obr 5.5. Schéma spoje. 
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Posouzení: 

z1= 104 mm  

σꞱ,1=τꞱ,1= 80,4 MPa  

τ||,1= 0 MPa  

√(σꞱ,1
2+3(τꞱ,1

2+τ||,1
2)= 160,8 MPa  

fu/(γM2∙βw)= 360 MPa  
160,8 < 360 => Vyhoví 

0,9fu/γM2= 259   
80,4 < 259,2 => Vyhoví 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že napětí v bodě 1 vyhovuje. 

Bod 2 

Použité vzorce: 

𝜎⊥,2 = 𝜏⊥,2 =
1 ∙ 𝑀𝐸𝑑

√2 ∙ 𝐼𝑤𝑒

∙ 𝑧2 

𝜏∥,2 =
𝑉𝐸𝑑

2 ∙ 𝑎𝑤 ∙ 𝐿𝑤
 

Vzorce pro posouzení napětí jsou stejné jako v bodě 1, s tím rozdílem, že jsou uvažovány 

hodnoty napětí z bodu 2. 

Posouzení: 

LW= 175,0 mm  

z2= 87,5 mm  

σꞱ,2=τꞱ,2= 67,6 MPa  

τ||,2= 16,1 MPa  

√(σꞱ,2
2+3(τꞱ,2

2+τ||,2
2)= 138,1 MPa  

fu/(γM2∙βw)= 360 MPa  
138,1 < 360 => Vyhoví 

0,9fu/γM2= 259   
67,6 < 259,2 => Vyhoví 

Z výše uvedených výpočtů vyplývá, že napětí v bodě 2 vyhovuje. Protože vyhověla 

posuzovaná napětí v bodě 1 i v bodě 2, byly navrženy svary o rozměrech aw = 4 mm, af = 4 mm. 
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