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Vítejte v Návrhových modulech Advance Design 2021.1  
 
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi Návhových modulů Advance Design 2021.1 
 

 
 
 

Moduly GRAITEC Advance Design (dříve známé jako moduly Advance BIM Designers) je kolekce pokročilých 
aplikaci pro automatický statický návrh a posouzení, která se zaměřuje na BIM pracovní postupy a tvorbu 
technické výkresové dokumentace.   
 
Tato aktualizovaná verze Návrhových modulů Advance Design 2021.1 je doplněna o velké množství nových 
funkcionalit a zdokonalení stávajících, což přináší nové významné výhody v pracovním procesu koncového 
uživatele.   Týká se to zejména těchto hlavních oblastí: 

 

 Výkon – zvýšení rychlosti načítání, výpočtů a generování výkresů. 

 

 Úpravy za účelem zjednodušení používání softwaru – snadnější zadávání dat díky přehlenějšímu 
rozhraní pro Předpoklady výztuže a díky kvalitnějšímu zosbzu zobrazení v pohledech. 

 

 Úpravy na základě podnětů uživatelů – změny, které usnadňují  každodenní práci, díky zobrazení 
podrobnějších posudků v informačním panelu, možnosti použití zdvojených L profilů pro ocelový přípoj 
diagonály na styčníkový plech, nebo díky posouzení podle slovenských národních dodatků k 
Eurokódu 

 

 Zdokonalené výkresy ocelových přípojů – snazší a rychlejší úpravy komponent výkresu ocelových 
přípojů 

 

Tato verze Návrhových modulů  rovněž obsahuje značné množství drobných vylepšení,úprav na základě 
podnětů získaných od našich uživatelů z celého světa a zároveň je v této verzi provedena oprava známých 
problémů   
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Nové možnosti a zdokonalení – Obecně 
 

Tato verze Návrhových modulů Advance Design 2021.1 je doplněna o velké množství nových funkcionalit a 
zdokonalení v modulech pro železobetonové a ocelové konstrukce. Seznam nejdůležitějších nových možností 
spoklečných pro všchny Návrhové moduly Advance Design najdete níže. 

 

Sjednocení pojmenování produktů GRAITEC 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Unifikace pojmenování modulů běžících v prostředí Advance Design 

 
Za účelem zvýšení konzistence softwarového portfolia a pro snazší orientaci ze strany uživatele, pokračuje 
GRAITEC ve sjednocovánínázvů softwarových značek.  Od verze 2021.1 jsou proto moduly Advance BIM 
Designer přejmenovány na Návrhové moduly Advance Design.  
 

Návrhové moduly 
 
 
 

 
Například bývalý modul BIM Designers RC Footing běžící v prostředí Advance Design se nyní jmenuje RC 
Footing modul Advance Design (ŽB Základ).  
 
Toto pravidlo platí také pro názvy modulů samostatných aplikaci, které se nyní nově nazývají: 
 

o Advance Design RC Beam (ŽB Trám) 
o Advance Design RC Column (ŽB Sloup) 
o Advance Design RC Footing (ŽB Základy) 
o Advance Design RC Wall (ŽB Stěna) 
o Advance Design Steel Connection (Ocelové přípoje) 

V souladu s tím byly změněny názvy adresářů, zpráv, příkaz, grafiky a ikon.   
 

 
 

Poznámka. Nové pojmenování nemá žádný vliv na funcionalitu a chování software. 

 

Zrychlení procesů 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Zvyšuje pracovní comfort. 

 Velmi významné zkrácení času potřebného na generaci výkresů.  

 
Jednou z nejdůležitějších změn kterou přináší tato aktualizace Návrhových modulů je zvýšení jejich výkonu. 
Díky optimalizaci v mnoha oblastech dochází k významnému zkrácení časů spouštění modulů, načítání 
projektů, výpočtů a především generování výkresů. 
 
Operace, jako je otevírání modulu, načtení projektu nebo výpočet, jsou 2x rychlejší než ve verzi 2021. Ještě 
významnější je zvýšení rychlosti generování výkresů. To vše velmi zefektivňuje každodenní práci, zejména při 
častém generování výkresů. 



 Co je nového v Návrhových modulech Advance Design 2021.1 

6  

Porovnání časů načítání projektu, výpočtu a generování výkresu pro 2 příklady. 
 
 
Příklad 1 – nosník o 1 poli 
 

 
 Načítání Výpočty Výkres 

2020 3 s 3 s 10 s 

2021 2 s 3 s 6 s 

2021.1 1 s 1 s 2 s 

 
 
 
Příklad 2 – spojitý 4-polový nosník 
 

            
 Načítání Výpočty Výkres 

2020 10 s 7 s 29 s 

2021 4 s 6 s 14 s 

2021.1 2 s 3 s 5 s 

 

Poznámka: Skutečný čas je závislý na výkonu počítače. 

 
Pro zvýšení komfortu práce byla rovněž provedena řada dalších zdokonalení.  Jedním z nich je optimalizace 
regenerace pohledu, díky kterému je nyní přechod mezi různými okny i samotná práce velmi plynulá.  
 

Dalším vylepšením souvisejícím s výkresem, které zvyšuje komfort práce, je rychlá a automatická aktualizace 
existujících výkresů.  To znamená, že u prvku, pro který již byl výkres vygenerován, se po jakékoli změně prvku 
(např. změna výztuže v důsledku přeposouzení) a po přepnutí zpět do výkresu regeneruje pouze upravené 
komponenty výkresu.  To znamená, že upravený výkres je k dispozici téměř okamžitě. 

  

Příkazy pro otevírání/obnovu/čištění uživatelských adresářů 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snazší ovládání adresářů pro ukládání konfiguračních souborů 

 
Do menu Soubor byla přidána skupina nabídek Uživatelský adresář, která je k dispozici v Návrhových 
modulech pokud jsou spuštěny jako samostatná aplikace. Obsahuje tři nové příkazy, které se používají pro 
správu obsahu  uživatelského adresáře – adresář na disku, který obsahuje nastavení a šablony používané 
Návrhovými moduly. 
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Jedná se o 3 příkazy: 
 

o Otevřít uživatelský adresář 
Otevře uživatelský adresář v Průzkumníku (C:\Usersuživatelské jméno>Design modules021.1).Toto je 
velmi užitečné, protože uživatelské adresáře jsou ve výchozím nastavení Windows skryty.  
 

o Obnovit výchozí nastavení 
Tento příkaz obnoví nastavení celé složku do původního stavu jako po instalaci programu. Všechna 
nastavení a šablony se tak obnoví na výchozího stav. Předchozí obsah uživatelského adresáře je 
uložen a je k dispozici v adresáři _Backup s datem uložení v názvu 
 

 
 

o Vyčistit uživatelský adresář 
Jelikož archivované adresáře zabírají hodně místa na disku, můžeme pomocí tohoto příkazu odstranit 
všechny archivované uživatelské adresáře (s pojmenováním _Backup v jejich názvu).  Zůstane 
zachován pouze aktuální uživatelský adresář. 
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Slovenská lokalizace 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Nastavení a návrhové výpočty pro slovenský trh 

 

Slovenskou lokalizaci lze nyní vybrat v Nastavení lokalizace Návrhových modulů Advance Design:   

 

 
 

Výběr země lokalizace má vliv na výběr používaných databází (databáze zeminy, databáze výztužných prutů, 
databáze KARI sítí), šablon (šablony zpráv, šablony výkresů) a další obecná nastavení (např. měna nebo 
jednotky). 

V případě výběru slovenských národních dodatků k normám se pak návrhová nastavení a výpočty řídí 
ustanoveními odpovídajících NA k Eurokódu (např. STN EN1992-1-1 / NA pro výpočet železobetonových 
konstrukcí). 

   

Zdokonalený export zatížení do Excelu 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snazší editace hodnot zatížení pomocí sešitu Excel.  

 

Při exportu zatížení do Excel již hodnoty v buňkách neobsahují jednotky, ale pouze číselné hodnoty.  Jednotky 
jsou nyní zobrazeny v záhlaví sloupců.  Tato změna výrazně usnadňuje úpravy hodnot zatížení pomocí listu 
aplikace Excel. 
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Nižší využívaní paměti 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snížení využití počítačové paměti 

 
U projektů s velkým počtem kombinací zatížení, zejména v případě výpočtu projektů se skupinou 
železobetonových základových patek, se významně snížilo množství použité paměti počítače.  Tato 
optimalizace výrazně usnadňuje analýzu projektů obsahujících velké množství kombinací zatížení.  

Možnost přidání uživatelských kót do výkresu 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Zvýšení editovatelnosti výkresů přidáním uživatelských kót 

 

Při úpravách výkresů jsou v místní nabídce k dispozici dva nové příkazy: Změřit vzdálenost a Přidat kótu 

 

 
 

Příkaz Změřit vzdálenost umožňuje rychle a snadno změřit vzdálenost mezi dvěma libovolnými body ve 
výkresu. Během měření můžete povolit nebo zakázat orto režim a vybrat typ jednotek - modelové měřítko nebo 
měřítko papíru. 

 
 

Příkaz Přidat kótu umožňuje rychle a snadno přidat kótovací čáru mezi dva libovolné body ve výkresu. Tyto kóty 
jsou generovány v měřítku modelu pomocí stejného stylu jako ostatní kótovací čáry. Kromě toho, pokud je 
kótovací čára vytvořena v orto režimu a oba měřené body nejsou na stejné vodorovné nebo svislé linii, je 
možné navíc zvolit, zda se má zobrazit vodorovná nebo svislá složka vzdálenosti mezi těmito body. 
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Nové možnosti a zdokonalení – Moduly pro železobetonové 
konstrukce 
 

Aktualizace 2021.1 Návrhových modulů Advance Design obsahuje mnoho nových možností a zdokonalení 
modulů pro železobetonové konstrukce. Seznam nejdůležitějších nových možností a zdokonalení najdete 
níže. 

 

Zdokonalená okna pohledů 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Nové volby pro jednoduché prohlížení modelu a výztuže. 

 
 
Pro usnadnění práce byla v grafické prezentaci pohledů ŽB konstrukcí provedena řada vylepšení, včetně 
možnosti skrýt bednění v 3D pohledech a možnosti změny režimu vykreslování ve 3D pohledech.  
 

 Nový příkaz Zobrazit/Skrýt bednění je k dostupný na panelu rychlých nabídek ve 3D prohlížečích ŽB 
modulů.  

 
 

Umožňuje rychlé skrytí bedněné prvku, což je použitelné zejména pro rychlou kontrolu generované 
výztuže. 

 

      
Bednění je viditelné                                                Bednění je skryté 

 
 

 Nový příkaz Plošné stínování je rovněž přístupný z panelu rychlé nabídky v pohledech ŽB modulů.  U 
2D pohledů nahradil „Realistické zobrazení“, zatímco u 3D pohledů jsou k dispozici obě volby  

 
 

Díky plošnému stínování je zobrazení výztuže přehlednější. 
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Zdokonalené zobrazení zatížení 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Přehlednější a snadněji konfigurovatelné zobrazení zatížení 

 
Mechanismus zobrazování zatížení v pohledech byl výrazně zdokonalen. Z mnoha zdokonalení můžeme uvést 
následující: 
 
 

 Nová volba Zobrazit zatížení odděleně nad sebou je dostupná na panelu rychlých nabídek v 
prohlížečích modulů RC Beam (ŽB Nosník) a RC Wall (ŽB Stěna). 

 

 
 
Umožňuje vybrat jeden ze dvou režimů zobrazení:   
 

o Zatížení v jedné úrovni: 

 
 
 

o Zatížení ve více úrovních: 
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 Zatížení definovaná na upraveném terénu lze nyní zobrazit v pohledu a 3D pohledu modulu RC Footing 
(ŽB Základy)  

 

 
 
 

 Dvojklikem na zatížení v pohledech se otevře dialogové okno definice zatížení. 

 Automatické skrytí překrývajících se popisů zatížení, které zvyšuje přehlednost pohledů, zejména při 
oddálení pohledu. 

            
                                        Oddálit (Zoom in)                                        Přiblížit (Zomm out) 

 
 

 Možnost skrýt zatížení na základě kritéria hodnoty zatížení pomocí dvou nových voleb v dialogu 
Nastavení viditelnosti.  Nové volby přepínají viditelnost bodového a lineárního zatížení samostatně na 
základě zadaného limitní hodnoty intensity zatížení. Toto je užitečné zejména pro grafické zobrazení 
zatížení prvků importovaných z modelu MKP, kdy se načítá mnoho zatěžovacích stavů a kdy 
importované síly v těchto stavech jsou malé/marginální. 

 
 

 
 
 

 Nová volba Skrýt jednotky zatížení v popisech v dialogu Nastavení viditelnosti, která přepíná 
viditelnost jednotek v popisech zatížení. 
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Aktualizace dialogového okna Nastavení výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snazší zadání předpokladů výztuže pomocí přehlednějšího dialogového okna 

 
U modulů RC Column (ŽB Nosník), RC Wall (ŽB Stěna) a RC Footing (ŽB Základy) bylo aktualizováno 
rozvržení dialogových oken Nastavení výztuže. Nyní má stejné rozložení jako například dialogová okna pro 
nastavení geometrie. V praxis to znamená, že výběr hlavních nastavení je umístěn ve stromové nabídce vlevo, 
prostřední část slouží k zadávání parametrů, zatímco vysvětlující obrázky jsou umístěny vpravo. Díky tomu je 
definování a změna parametrů jednodušší a rychlejší. 
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Zdokonalený panel posudků 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snazší kontrola výsledků zobrazením dalších infiormací na panelu posudků  

 
 
Obsah informačního panelu pro modul RC Beam (ŽB Nosník), RC Column (ŽB Sloup) a RC Footing (ŽB 
Základ) byl doplněn o další typy posudků. 

 

RC Beam (ŽB Nosník) 
 

 Nový sloupec pro zobrazení plochy minimální výztuže. 

 Původní jedna řádka posouzení horní podélné výztuže v kritickém řezu byla rozdělena na tři nové 
řádky: 

o Podélná horní levá - výsledky pro horní podélnou výztuž nad levou podporou 
o Podélná horní pravá - výsledky pro horní podélnou výztuž nad pravou podpěrou 
o Podélná horní maximální - výsledky pro horní podélnou výztuž v bodě, kde je teoretická plocha 

výztuže maximální.  Poloha posudku se zobrazí v pohledu jako čára, pouze v případě, že tento 
bod není umístěn na levé nebo pravé podpěře. 

 
 
 
RC Column (ŽB Sloup) 

 Sada parametrů vzpěru pro dva kolmé směry (XOZ, YOZ).  Posouzení vzpěru je na třech nových 
řádcích: 

o Součinitel vzpěru 
o Vzpěrná délka 
o Štíhlost 

 

 Jedna řádka posouzení podélné výztuže pro kritický řez (umístěná buď nahoře nebo dole) byla 
nahrazena dvěma samostatnými řádky:   

o Podélná – zhlaví sloupu - posudek výztuže v horní části sloupu 
o Podélná – pata sloupu - posudek výztuže ve spodní části sloupu 

 
 
RC Footing (ŽB Základ) 

 Nová řádka posouzení Protlačení, kde je posouzeo protlačení pro kritický zatěžovací stav. 
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RC Column (ŽB Sloup) – Zdokonalená definice vícestřižných třmínků 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Úplné ovládání výběru půdorysného uspořádání smykové výztuže v obou směrech sloupu. 

 
Mechanismus konfigurace výztuže byl upraven tak, aby bylo možné vybrat jakékoli půdorysné uspořádání 
smykové výztuže ve sloupech čtvercového a obdélníkového průřezu.  Díky tomu je nyní možné zadávat 
vícestřižné třmínky samostatně pro každý směr zvlášť.  
 
Volba konfigurace je dostupná v okně Upravit výztuž v oddíle Smyková výztuž. 
 

 
 

 
Ve volbě Konfigurace je k dispozici nová volba Vícenásobné (třmínky). Lze ji vybrat, pokud jsou alespoň na 
jedné ze stran 4 nebo více podélných prutů výztuže.Pokud je volba vybrána lze pomocí nastavení Podél a a 
Podél b (volba typu příčných spon výztuže pro daný směr) zadat jednu z pěti možných voleb pro každý směr: 
 

o Žádné (žádné příčné spony výztuže) 
o Smyčky 
o Spony 
o Třmínky 
o Vícenásobné (třmínky) 

Spony a Smyčky lze definovat, pokud jsou v daném směru 3 nebo více podélných prutů výztuže, zatímco 
třmínky a vícenásobné třmínky lze definovat, pokud jsou v daném směru 4 nebo více podélných prutů výztuže. 
V případě, že je vybrána volba Vícenísobné (třmínky) v jednom ze směrů, není možné ji vybrat I ve druhém 
směru. 
 
Díky této parametrizaci je možné snadno nastavit různé konfigurace pro oba směry. Podívejte se na příklad s 
pěti různými konfiguracemi pro jeden ze směrů, v případě použití 4 podélných prutů výztuže: 
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Poznámka: Pokud již byla výztuž navržerna, doporučuje se nechat po úpravě výztuže proběhnou Posouzení v okně Upravit 
výztuž, aby bylo možné posoudit, že nové uspořádání smykové výztuže vyhovuje na dané zatížení. 

RC Beam (ŽB Nosník) – Nové styly kreslení pro vícepolové spojité nosníky 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Rychlá a jednoduchá generace výkresu spojitých nosníků. 

 
Během generování výkresů spojitých nosníků o více polích lze nyní použít nové šablony výkresu pro vykreslení 
celého spojitého nosníku na jeden výkres. K seznamu stávajících stylů výkresů byly přidány tři nové styly, které 
se liší počtem generovaných řezů pro každé pole.  Pro snazší odlišení stylů byla k názvu dříve existujících stylů 
přidána poznámka „podle polí“. 
 

 
 

Poznámka: Počet a název dostupných stylů výkresů záleží na lokalizaci. 
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Do seznamu vlastností výkresu byly doplněny tři nové volby pro konfiguraci nové šablony výkresu spojitých 
nosníků. 

 
 

Poznámka:  

Pro snazší vytvoření vlastního stylu výkresu pro spojité nosníky a pro umožnění dostupnosti těchto voleb z menu se 
doporučuje nejdříve připravit příklad jednopolového nosníku. 

 
Volba Kopírovat řezy definované ve stylu na všechna pole se použije aplikaci stylu výkresu. Pokud je zatržena, 
pak se pro všechna pole v modelu vygenerují všechny definované řezy jako na jednopolovém nosníku. 
 
Zbývající dvě volby (Automatické zarovnání… a Automatické uspořádání…) se používají při rozhodování o tom, 
jak budou řezy uspořádány podél pohledu na nosník.  Zarovnání řezů do 1 řady může být vhodné, pokud je 
počet řezů a počet polí relativně malý (obrázek vlevo), zatímco uspořádání polí do několika řad je výchozí 
metoda vhodná zejména v případech velkého počtu řezů a polí (obrázek vpravo). 
 

 
  

RC Footing (ŽB Základy) – Nové volby pro základové pasy (polská lokalizace) 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost posouzení základového pasu z prostého betonu 

 
V případě, že je vybrán polský národní dodatek k EC2, je v dialogu Nastavení posouzení k dispozici nová 
možnost Návrh prostého betonu. 
 

 
 
 



 Co je nového v Návrhových modulech Advance Design 2021.1 

18  

Po aktivaci této možnosti se základový pas považuje za nevyztužený. Tento typ základů se někdy používá při 
navrhování základů pro zděné stěny. 
 
Během výpočtu se posuzuje, zda je výška základu větší než minimální výška, tak aby byl vyhověl na přenos 
zatížení prostým betonem (přenos smyku a ohybu prostým betonem).  
Pokud je výška základu menší, než je nutné, zobrazí se příslušná varovná hláška, která doporučuje buď 
zvětšení výšky základu, nebo změnu návrhu na železobetonový základ.  
 
U tohoto typu základu se vygeneruje pouze konstrukční výztuž pod stěnou (stejná výztužná se vygeneruje jak 
pro Výpočet tak pro Konstrukční předpoklady).  
 
V případě použití Předběžného stanovení rozměru se automaticky výška základu nastaví na limitní hodnotu, 
pokud je zadaná hodnota nižší.   

 

 
 
 

Aktualizace šablon prvků a stylů výkresů pro polskou lokalizaci 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Lepší přizpůsobení softwaru polským uživatelům 

 
Pro lokalizaci Polska jsou k dispozici aktualizované šablony prvků a nové šablony výkresů. 
 
Stávající šablony modulů Beam (Nosník), Column (Sloup) a Footing (Základ) byly aktualizovány, aby lépe 
vyhovovaly požadavkům polských uživatelů. Kromě toho jsou k dispozici nové šablony pro základový pas - 
jedna pro prostý beton a druhá pro železobeton. 
 
Seznam šablon výkresů byl aktualizován a nyní obsahuje samostatné šablony výkresů dwt pro generování 
barevných nebo černobílých výkresů. 
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Další různé úpravy 

 
Aktualizace 2021.1 Návrhových modulů Advance Design obsahuje rovněž velké množství drobných úprav a 
oprav. Seznam vybraných úprav najdete níže. 

 
 

o RC Footing (ŽB Základ)- Názvy půdních vrstev v pohledech 
 
Pro snazší kontrolu definovaných typů půdních vrstev, je v pohledu na základ u vrstvy doplněn název 
použté zeminy. 
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o Aktualizace kanadské normy 
 
Pokud je pro návrh železobetonových konstrukcí vybrána kanadská norma CSA, jsou nyní návrhové 
výpočty prováděny podle poslední verze normy (CSA 23.3-19).  

 
o Ukazatel průběhu během procesu Konstrukční předpoklady  

 
Pokud je spuštěna generace konstrukční výztuže (použitím příkazu Konstrukční předpoklady) je 
viditelný ukazatel průběhu generace, což umožňuje uživateli mít lepší přehled o délce generačního 
procesu u rozsáhlých modelů. 

 
 

o RC Wall (ŽB Stěny) – Podrobný staticky posudek pro lokalizaci USA/Kanada 

 
Podrobný staticky posudek návrhu je nyní k dispozici i pro výpočty podle kanadské normy CSA a 
americké normy ACI. 

 
 

 
 
 
 

o Zdokonalený posudek požární odolnosti sloupu 
 
Pokud je požární odolnost posuzována podle Eurokódu, pak pokud jsou k dispozici časté kombinace 
MSP, je normálová síla za požáru (NEd,fi)  uvažována jako normálová síla z obálky častých kombinací 
MSP. V případě, že časté kombinace MSP nejsou k dispozici je návrhová hodnota normálové síly 
uvažována jako charakteristická hodnota s redukčním součinitelem 0,7jako v předešlých verzích. 
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o Zdokonalení automatické definice podélné výztuže pro sloupy 
 
Mechanismus automatické definici podélné výztuže sloupů byl zdokonalen. Pokud je deaktivována  
volba Zadat maximální rozteč, dostupná v dialogu Nastavení výztuže jsou nyní prohledávány průměry 
podélné výztuže od nejmenšího průměrů ze zvolených dostupných průměrů podélné výztuže.  
 

     
 

  
o Rozšíření seznamu průměrů výztuže pro Polsko 

 
Z důvodu umožnění použití průměrů výztuže dostupných na polském trhu pro návrh výztuže prvků, byly 
do seznamu průměrů výztuže přidány nové průměry (18, 22, 28 a 35). Pro projekty, které mají lokalizaci 
nastavenou na Polsko, jsou tedy nyní k dispozici i tyto průměry výztuže. 
 
 

o Doplnění editačního okna zadání smykové výztuže sloupů o další parametry 
 
Do editačního okna Výztuž modulu RC Column (ŽB Sloup) pro smykovou výztuž přidány dva nové 
parametry nastavení: Délka sady a Zbývající vzdálenost.  Oba parametry se počítají automaticky a jsou 
pouze pro informativní a slouží jako pomocné údaje při zadávání /generaci sady třmínků. Délka sady 
zobrazuje délku aktuální sady, počítanou jako (Lsup - Linf). Zbývající vzdálenost zobrazuje vzdálenost  
mezi horním koncem definované sady a konce sloupu, která se počítá jako (Výška sloupu - Lsup). 
Kromě toho byl vylepšen mechanismus pro přepočet dolního odsazení (Linf). 
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Nové možnosti a zdokonalení – modul Steel Connection 
(Ocelové přípoje) 
 

Aktualizace 2021.1 Návrhových modulů Advance Design obsahuje mnoho nových možností a zdokonalení 
modulu Advance Design Steel Connection (Ocelové přípoje).Seznam nejdůležitějších nových možností a 
zdokonalení najdete níže. 

 

Styčníkový přípoj – zdvojené L profily jako průřezy diagonál 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Nová konfikurace umožňuje použití zdvojeného L profilu 

 Dostupné pro použití v Advance Design a v samostné verzi aplikace 

 
Aktualizace 2021.1 aplikace Advance Design Steel Connection nabízí novou konfiguraci pro styčníkový přípoj – 
zdvojený L profil pro jednu, dvě nebo tři diagonály. 

Pro použití přípoje s diagálami průřezu dvojitého L v Advance Design je třeba zmínit několik aspektů: 

 Diagonála musí mít průřez zdvojeného L profilu 

 Profily musí být v poloze “na záda” 

 L profily musí být identické 

 Průřezy musí být vybrány z dostupných knihoven 

 

V samostatné verzi aplikace Advance Design Steel Connection je nyní možné v definici prvků zadat průřezy 
diagonál jako zdvojené L profily. 
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Tato nová volba umožňuje nastavit více konfigurací přípoje, jelikož průřezy jednotlivých diagonál se mohou lišit. 

 

  

Přípoj trubkový sloup – kotevní deska – návrh na obálky kombinací 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost navrhovat pouze na kombinace, které splňují předdefinovaná kritéria obálek. 

 Zrychlení návrhového výpočtu. 

 Kompaktnější kapitola Kombinace v podrobné výstupní zprávě. 

 
Počínaje verzí 2021.1 nabízí modul Steel Connection volbu, zda se návrh provede na všechny kombinace, 
nebo pro návrh vytvoří obálky z těchto kombinací. Tato volba je zatím dostupná pouze pro kotevní desky 
trubkových prvků. 
 
Volba, jaké kombinace se v návrhu použijí, je k dispozici v Předpokladech návrhu: 
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Tato volba ovlivňuje chování procesu během návrhu následovně: 

 U kombinací nastavených na volbu „Vše“používá Advance Design Steel Connection všechny 

kombinace vygenerované pro návrhu přípoje. 

o Příklad: Kotevní deska trubkového sloupu průřezu SHS 350x9 - návrh je proveden pro všechny 

kombinace (volba “Vše”) a ve výstupní zprávě jsou vypsány všechny kombinace. 

 

 
 

V aktuálním příkladu je 181 kombinací. Z tohoto důvodu polovinu výstupní zprávy tvoří tabulka s popisem všech 
kombinací. Rovněž doba výpočtu je z důvodu velkého počtu kombinací delší. 
 

 U kombinací nastavených na volbu „Obálky“ modul navrhne přípoj pouze pomocí některých kombinací, 

které splňují určitá kritéria.  

o  Kritéria použitá k výběru pouze části kombinací jsou následující:

Max(N)/ Min(N) – kombinaci, která obsahuje maximální / minimální normálovou sílu (svislou sílu) 
v patě sloupu  
Max(Vy)/ Min(Vy) – kombinaci, která obsahuje maximální / minimální smykovou sílu (vodorovnou 
sílu) ve směru osy y v patě sloupu  
Max(Vz)/ Min(Vz) – kombinaci, která obsahuje maximální / minimální smykovou sílu (vodorovnou 
sílu) ve směru osy z v patě sloupu  
Max(My)/ Min(My)– kombinaci, která obsahuje maximální / minimální ohybový moment kolem 
osy y v patě sloupu  
Max(Mz)/ Min(Mz)– kombinaci, která obsahuje maximální / minimální ohybový moment kolem 
osy z v patě sloupu  
Max(Mt)/ Min(Mt) – kombinaci, která obsahuje maximální / minimální kroutící moment   
Max(Vy+Vz) - kombinaci, která obsahuje maximální hodnotu vektorového součtu smykových sil v 

obou směrech:√𝐕𝐲𝟐 +𝐕𝐳𝟐 

Max(My+Mz) - kombinaci, která obsahuje maximální hodnotu vektorového součtu ohybových 
momentů v obou směrech  

  
Na základě těchto kritérií modul Advance Design Steel Connection vybírá kombinace, které splňují jedno nebo 
více kritérií, a navrhuje přípoje na základě vybraných kombinací. 
 
Doba výpočtu se výrazně zkracuje a výstupní zpráva je mnohem kompaktnější, protože jsou v ní uvedeny 
pouze vybrané kombinace.  
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o Příklad: výpočet kotevního plechu pro trubkový sloup RHS 350x250x9 se provádí pomocí 

obálek kombinací (volba “Obálky”). 

 
 
    

 
V tomto příkladu je celkově 482 kombinací. Díky použití obálek kombinací je doba výpočtu kratší než 30 sekund 
a výstupní zpráva neobsahuje nadbytečné strany s popisem jednotlivých kombinací.  Použitím kritérií rovněž 
klesá čas potřebný na generaci. 
 
Níže uvedená tabulka, která je dostupná ve výstupní dokumentaci, uvádí seznam všech kombinací, které 
splňují jedno nebo více kritérií. Přípoj je pak posouzen na tyto kombinace. 
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Poznámka: 
 
Od verze Advance Design 2021.1 může Uživatel zvolit, jaké zatížení se bude exportovat do Návrhových 
modulů: 
 

 Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní sil/výslednice sil 
o Touto možností se exportují pouze zatěžovací stavy a příslušné vnitřní síly. V tomto případě 

vygeneruje a spočte kombinace Návrhový modul 

 Zatěžovací stavy a odpovídající vnitřní sil/výslednice sil se seznamem kombinací 
o Touto možností se exportují zatěžovací stavy a příslušné vnitřní síly spolu se seznamem 

kombinací vygenerovaných v Advance Design 

 

 
 
 

Interaktivní výkresy 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  
 Snadná a úplná kontrola nad obsahem výkresu - možnost volně sestavovat výkresy. 
 Snadná úprava nastavení členění pohledů na výkresu a úprava jejich měřítka. 
 Rychlejší generování výkresů. 

 
Ve vazbě na požadavky uživatelů byl mechanismus vytváření výkresů v Advance Design Steel Connection 
zcela změněn, uživatel tak může lépe ovládat kompozici a všechny jednotlivé prvky výkresu. 
 
První změny si můžete všimnout , pokud najedete do okna výkresu - vidíte, že se skládá ze 4 částí: 
 

A. Stromová struktura se seznamem všech komponent výkresu (výkres, výřezy (pohledy)) 

B.  Vlastnosti aktuálně vybraného prvku ve stromu 

C. Obecná nastavení výkresu 

D.  Interaktivní kreslicí plocha 
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Pomocí stromu je velmi snadné spravovat všechny prvky výkresu. Rychlé přidání výřezů (pohledů) do výkresu, 
nebo řezů podél hlavního konstrukčního prvku. Nastavení zobrazení najdete ve spodní části a lze je použít ke 
snadné úpravě názvu, symbolů ebo měřítka. 
 

 
 

 

Každý typ prvku ve stromové structure má jinou sadu vlastností a příkazů dostupných přes pravé tlačítko myši. 
Příkazy umožňují přidávat nové pohledy, tisknout, aplikovat styl, ukládat výřezy (pohledy) / výkresy do souboru 
DWG. 
 



 Co je nového v Návrhových modulech Advance Design 2021.1 

28  

 
 
 
Parametryjednotlivých prvků výkresu jsou obecně stejné jako v předchozí verzi,  
dříve zpracované šablony je tedy možné znovu použít (např. pro rozpisku nebo šablony pro výkresy ve formátu 
DWT). 
 
Jakoukoli změnu provedenou ve výkresu lze uložit jako styl výkresu přímo z výkresu a lze ji snadno použít na 
další výkres přes pravé tlačítko myši. 
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Další významná změna se týká kreslící oblasti, která je nyní interaktivní.  Interaktivita znamená, že prvky 
jednotlivé prvky výkresu lze uchopovat a přetahovat, vybírat, posouvat a měnit u nich měřítko. Tato interaktivita 
je dvoustupňová: ve vlastním výkresu, nebo v jednotlivých výřezech (pohledech). 
 
Uchopení a přetažení - přidejte potřebné výřezy (pohledy) na výkres pouhým přetažením požadovaného výřezu 
(pohledu) v interaktivní kreslící oblasti. 
 

 
 
Vyberte a přesuňte výřezy (pohledy) podle potřeby tak, aby je bylo možné vložit do ohraničení výkresu. Polohu 
můžete upravit pomocí úchopových bodů. 
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Měřítko: Měřítko pohledů lze změnit pomocí volby ve vlastnostech nebo přímo v interaktivní kreslicí oblasti 
změnou velikosti pohledu nebo zadáním hodnoty měřítka, pokud je aktivní režim změny měřítka 
 

 
 
 
Dvojklikem na výřez (pohled) ve výkresu se otevře samotný výřez (pohled), čímž získáte přístup do druhé 
úrovně interaktivity. 
 
Druhá úroveň interaktivity umožňuje posouvat všechny prvky ve výřezu (pohledu): popisky, symboly, názvy 
řezů. 
 

 
 

Kromě toho je přes pravé tlačítko myši k dispozici nabídka, která umožňuje přidat kóty a měřit vzdálenosti. 
Aktivujte volbu a pomocí bodů definujte novou kótu nebo změřte vzdálenost. Režim Ortho se aktivuje 
automaticky. Lze jej vypnout stisknutím mezerníku. 
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Otevření dialogového okna dvojklikem 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadný přístup k vlastnostem jednotlivých prvků přípoje. 

 Snadno ovladatelné a intuitivní vlastnosti. 

 
Intuitivní a snadno ovladatelné, takový je nový způsob otevření dialogové okna vlastností prvků, který můžete 
od verze 2021.1 použít v Advance Design Steel Connection (Ocelové přípoje). 
 
 

 
 

 
Dvojklikem na upravovaný prvek se otevře dialogové okno vlastností tohoto prvku. 
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Detailnější informace v dialogovém okně kolizí 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Deatilnější informace o objektech v kolizi 

 Snazší idenifikace místa kolize  

 
Počínaje verzí 2021.1 nabízí dialogové okno kolizí vice podrobností. Informace o šroubech jsou úplné, včetně 
zatřídění do skupiny šroubů a polohu skupiny šroubů. 
 

 
 

 


