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Vítejte v GRAITEC Advance BIM Designers 2021 
 
GRAITEC s potěšením představuje nejnovější verzi Advance BIM Designers 2021, která je součástí Graitec 
Advance Suite. 
 
Sada GRAITEC Advance BIM Designers je kolekcí pokročilých aplikací pro automatizaci návrhu kontrukcí se 
zaměřením na detailní BIM pracovní postupy a vypracování technické dokumentace.Verze 2021 
přináší nové funkce a více funkcionalit pro výztuž a zároveň nabízí nové inovativní moduly a výrazně zlepšuje 
pracovní postup BIM pro betonové a ocelové konstrukce. 
 

 
 

 
Verze 2021 Advance BIM Designers přichází s velkým množstvím nových funkcí s mnoha výhodami pro 
koncového uživatele a soustředí se na několik hlavních témat: 

 Nové GUI umožňuje mnohem jednodušší zadávání dat; 

 Nový mechanismus pro výkresy, který umožňuje velkou flexibilitu při konfiguraci výkresů; 

 Nové ocelové přípoje pro analýzu připojení sloupů z trubek na kotevní desku; 
 
Advance BIM Designers 2021 rovněž přináší velké množství vylepšení a úprav na základě zpětné vazby od 
uživatelů: 

 možnost generovat minimální konstrukční výztuž bez výpočtů, 

 možnost posouzení stávající výztuže, 

 rozkreslení tvaru výztuže na výkresech stěn, 

 a mnoho dalších úprav pro lepší práci uživatelů. 
 
Pro zvýšení konzistentnosti celého softwarového portfolia a zjednodušení pracovních postupů se společnost 
GRAITEC rozhodla začlenit funkce Advance BIM Designers pro aplikaci Autodesk Revit do Advance 
PowerPack. Z tohoto důvodu jsou všechny nové možnosti a vylepšení funkcionalit zadání a návrhu výutuže 
spuštěné v prostředí aplikace Autodesk Revit popsány v samostatném dokumentu Co je nového v PowerPacku 
2021. 
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Nové možnosti a vylepšení – všechny moduly 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší mnoho nových možností, vylepšení a oprav chyb v modulech zahrnutých 
v Reinforced Concrete Series (patka, nosník, sloup, stěna a deska).Níže je uveden seznam vybraných 
novinek a vylepšení, které jsou společné pro všechny železobetonové moduly. 

 

Nová úvodní stránka 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Nová úvodní stránka pro všechny samostatné moduly 

 Snadné otevření posledních souborů 

 Přímý přístup ke školicím materiálům a informacím online 

 
Při spuštění samostatných modulů BIM Designers se zobrazí úvodní stránka.  
 

 
 

Na levé straně úvodní stránky je nyní část, která obsahuje základní nástroje - vytvoření nového nebo otevření 
existujícího projektu, nastavení lokalizace a odkazy na sociální média. 
 
Zbývající část úvodní stránky lze zobrazit ve dvou režimech – Projektovat nebo Vzdělávat se. Přepínání mezi 
režimy se provádí pomocí přepínače ve spodní části okna. 
 
V režimu Vytvořit (výchozí) mohou uživatelé zobrazit seznam posledních souborů s náhledem a seznam šablon 
(typy geometrií). Výběrem jednoho z nich se automaticky načte příslušný soubor/šablona. 
 
V režimu Vzdělávat se jsou online materiály prezentovány ve třech skupinách: 

 Výukové materiály – videa dostupná na vyhrazených výukových zdrojích (YouTube) 

 Graitec Information - odkazy na obsah dostupný na webových stránkách Graitec Advantage: 
o Novinky - nejnovější zprávy z webové stránky www.graitec.com 
o Dokumentace - nejnovější technické dokumenty dostupné na Graitec Advantage 
o Znalostní báze – nejnovější často kladené dotazy publikované na Graitec Advantage 
o Socialní média - zobrazuje odkazy na naše sociální kanály 

 Graitec Social HUB -Nejnovější příspěvky z Graitec sociálních kanálů 

 

http://www.graitec.com/
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Nový formát dialogových oken 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Jednotný vzhled a chování hlavních dialogových oken 

 Snadnější zadávání dat 

 Možnost měnit parametry pro více prvků díky stromovému menu 

 
Dialogy pro definování geometrie, pro definování předpokladů návrhu a pro úpravu výztuže byly zcela 
přepracovány. Všechna okna mají jednotný vzhled, velikost, rozložení a zadávání dat. Kromě toho byly 
jednotlivé dialogy seskupeny a jsou pro skupiny prvků k dispozici v seznamu na levé straně hlavního okna. 
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U některých oken (například geometrie nosníků nebo stěn) může mít seznam vlevo stromovou strukturu. Strom 
můžete také použít k přidání nebo odstranění určitých komponent například otvorů. 

 
 

 
 

V případě oken pro úpravy výztuže je velmi užitečný jeden z prvků stromu - funkce dědičnosti vlastností. 
Umožňuje úpravu jedné z funkcí (např. pro sadu výztuže změnou nadřazené polohy ve stromu. Podívejme se 
na příklad spojitého nosníku o třech polích se dvěma vrstvami spodní výztuže: 
 

 
 
 

V závislosti na výběru ve stromu se uplatní změna příslušného parametru v okně: 
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pouze pro první vrstvu 

v Poli 1 
pro obě vrstvy v Poli 1 

pro všechny vrstvy ve 
všech polích 

pro první vrstvu na 
všech polích 

 
Všimněte si, že můžeme použít multi výběr pomocí tlačítka CTRL - jako v posledním případě.  
 
Pokud má parametr ve vybraných vrstvách jinou hodnotu, zobrazí se značka * (pro hodnotu) nebo text *Liší se* 
(pro seznam). Zadáním libovolné hodnoty do takového pole nastavíte stejnou hodnotu pro všechny tyto hladiny. 
 

 
 
Pro odebrání existující nebo přidání nové položky (např. vrstvy výztuže), použijte ikony + nebo ikony x najetím 
kurzoru nad odpovídající položku v seznamu. 
 

 
 

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 

 
Jako ohlas na požadavky uživatelů byl zcela přepracován mechanismus tvorby výkresů výztuže v BD tak, aby 
uživatel měl kontrolu nad kompozicí a všemi prvky výkresu. 

 
První změny si můžete všimnout , pokud najedete do okna výkresu - vidíte, že se skládá ze 4 částí:  

1. Strom se seznamem všech součástí výkresu (list výkresu, pohledy a výkazy výztuže) 
2. Vlastnosti aktuálně vybraného prvku ve stromu 
3. Obecná nastavení výkresu 
4. Interaktivní kreslicí plocha 
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Pomocí stromu je velmi snadné spravovat všechny prvky výkresu. Můžete například rychle přidat libovolný 
počet nových pohledů do daného výkresu, řezů nosníkem. A pomocí níže uvedených dostupných vlastností je 
velmi snadné upravit umístění a parametry každého řezu.  

 

 
 
V závislosti na typu prvku ve stromu se jeho vlastnosti a příkazy dostupné v nabídce po kliknutí pravým 
tlačítkem myši liší.Příkazy v nabídce umožňují mimo jiné přidávat nové prvky (pohledy), duplikovat existující 
prvky, nebo vytisknout, či uložit výkres do souboru (dwg). 
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Všimněte si, že parametry pro prvky výkresu jsou obecně stejné jako v předchozí verzi programu, takže můžete 
použít připravené starší šablony (např. pro rozpisku, pro výkaz výztuže nebo šablony výkresů v souborech dwt).  
 
Změny v parametrech výkresu lze uložit do šablony stylu. Styl uložený tímto způsobem pak lze použít k jeho 
přiřazení existujícímu výkresu nebo k výběru při vytváření nového výkresu. 

 

 
 

 
 
 

Největší změny se týkají kreslicí plochy, která je nyní interaktivní. To znamená, že můžete vybrat a graficky 
upravit prvky výkresu. Změny lze provést na 2 úrovních - změny týkající se celých pohledů a změny týkající se 
prvků uvnitř pohledu. 
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Změny pohledů jsou založeny na možnosti jejich volného pohybu ve výkresu a rovněž na možnosti změny jejich 
měřítka. Pro tento účel je možné použít značek (úchopů). Hodnoty odsazení nebo měřítka lze také zadat 
číselně. 
 

 

 

 
 

 
Pokud poklepete na pohled,nebo ho označíte ve stromu projektu, můžete upravit nebo odstranit většinu 
součástí pohledů, jako jsou například kóty, popisy pohledů, výškové kóty, rozkreslení tavru výztuže a další. 

 

 

 
 
 

Popisy výztuže lze rovněž snadno přesunout tak, aby výkres odpovídal potřebám uživatele. 
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A výkres může být samozřejmě vytištěn nebo uložen ve formátu DWG po provedení změn. Za zmínku rovněž 
stojí, že díky možnosti použití více procesorových jader současně, je generace a aktualizace výkresu mnohem 
rychlejší. Please note that this depends on the processor type and setting - the maximum number of threads 
that can be used to regenerate views. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posouzení stávající výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadné posouzení změn výztuže 

 Možnost kontroly výztuže zadané uživatelem pro dané zatížení 

 Možnost posouzení nosníků, sloupů, základů a stěn 

 
Chcete-li provést posouzení prvku s již modelovanou výztuží, byl na pás karet přidán příkaz Posoudit: 
 

 
 

Tato možnost byla dříve dostupná pro modul stěny. Nyní byla sjednocena a je dostupná také v modulech pro 
nosníky, sloupy a základy. 
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Tento příkaz funguje na modelu s již definovanou výztuží. Po spuštění provede všechna posouzení, která jsou 
provedena během výpočtů, s ohledem na všechna nastavení a nastavení zatížení, stejně jako modelovanou 
výztuž. Po ověření jsou k dispozici všechny diagramy, výkresy a zprávy. V případě, že nejsou splněny některé 
podmínky, objeví se na kartě Chyby a upozornění příslušná upozornění. 

 
 

 

Generování výztuže na základě minimálních konstrukčních požadavků 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Rychlá generace výztuže bez výpočtů pro další posouzení 

 
Příkaz Konstrukční předpoklady byl přidán do pásu karet, tak aby bylo možné rychlé generování 3D výztuže 
celého prvku bez nutnosti úplného návrhu výztuže, ale pouze v závislosti na minimálních konstrukčních 
předpokladech: 

 
 

Tato možnost byla dříve dostupná pouze pro modul stěny. Nyní byla přidána do modulů pro nosníky, sloupy a 
základy. 
 
Po jeho použití je v prvku vytvořena 3D výztuž, která je v souladu s aktuálním nastavením výztuže a splňuje 
všechny minimální požadavky. U již navrženého prvku se spuštěním tohoto příkazu odstraní existující výsledky 
a výztuž a bude nahrazena minimální výztuží. 
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Tato funkce je užitečná zejména v případě, že chcete vytvořit výztuž pro další posouzení. A ve verzi pracující v 
prostředí aplikace Revit pak výrazně urychluje detailní generování výztuže prvků. 
 
Poznámka - po této operaci se neprovádí návrh prvku ani jeho posouzení, takže vytvořená výztuž nemusí 
splňovat standardní podmínky pro dané zatížení a geometrii. 
 

 

Dávkové příkazy 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Úspora času díky možnosti návrhu velkého množství prvků současně 

 Snadná výměna dat s Arch Building Structure pro velké množství prvků  současně  

 
Na pásu karet Nastavení výztužných modulů jsou k dispozici tři nové příkazy:Import, Export a Návrh: 

 
 

První dva příkazy umožňují rychlý import/export velkého počtu železobetonových prvků najednou(například 
nosníků, sloupů, základů a stěn) z/do Arch Building Structure, zatímco příkaz Návrh umožňuje dávkovénávrhy 
prvků. 

 
Import 

 
Příkaz Import umožňuje importovat z Arch Building Structure skupinu železobetonových prvků. Během této 
operace je pro každý importovaný prvek ve vybrané složce uložen samostatný soubor gtcx a volitelně se pro 
tyto prvky provádí návrh automaticky.Při spuštění příkazu se zobrazí dialogové okno s možnostmi: 
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Obsah tohoto dialogového okna se mírně liší v závislosti na modulu a obecně zahrnuje možnosti importu, filtry a 
další možnosti specifické pro modul. 
 
Možnosti importu umožňují provádět dávkové operace po importu: 

 Generovat výztuž – generování výztuže během importu 
 Spuštění předběžného návrhu – provedení předběžného dimenzování během importu (pouze patky) 
 Odstranění souborů – odstranění výměnných souborů 
 Generovat chybové zprávy –  generování chybové zprávy pro importované a navržené prvky 
 Generovat statickou zprávu - generování statické pro importované a navržené prvky 
 Export do Arche Building Structure  – export všech importovaných prvků, které byly úspěšně navrženy, 

pro přepsání souborů  Arche Building Structure  

Volby filtru importu umožňují výběr podle podlaží a čísla prvku.  
Zbývající možnosti, které jsou k dispozici v tomto dialogovém okně, závisí na modulu a používají se pro další 
nastavení během importu. 
 
 

 
Export 
 
Příkaz Export umožňuje exportovat do Arch Building Structure skupinu vybraných železobetonových prvků 
uložených jako soubory gtcx v dané složce. Při spuštění příkazu se zobrazí dialogové okno: 
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V tabulce se zobrazí všechny soubory GTCX, které jsou k dispozici ve vybraném adresáři. Pro lepší identifikaci 
prvků je k dispozici náhled pro jednotlivé výběry. Chcete-li usnadnit výběr souborů pro návrhy, je k dispozici 
několik dalších možností, včetně možnosti výběru podle podlaží, podle verze a podle předpony nebo přípony v 
názvu. 

 
 

Dávkové návrhy 
 
Příkaz pro dávkové návrhy umožňuje provádět návrhy automaticky pro skupinu prvků uložených v souborech 
gtcx v zadané složce. Obsah dialogového okna dávkového návrhu je podobný oknu exportu s dalšími 
možnostmi pro výběr typu akce.Podobně jako při importu můžeme provést návrh, spustit předběžné 
dimenzování, generovat statické zprávy a chybové zprávy. Generované zprávy jsou automaticky uloženy na 
disku a případná chybová zpráva se automaticky zobrazí na obrazovce. 
 

 
 



 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

18  

Vylepšení výměny dat s Excelem pro seznam zatížení 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Lepší identifikace zatěžovacích stavů podle kódů 

 Možnost změnit samostatně síly na horním a dolním líci sloupu 

 
 
Byly implementovány tři úpravy, která zlepšují proces exportu a importu hodnot zatížení z aplikace Excel. 

První změnou je přidání nového sloupce s kódy zatěžovacích stavů do seznamu s hodnotami zatížení a jejich 
odesláním během výměny dat s aplikací Excel. Takto je možné snadno identifikovat typ zatěžovacího stavu.  

 

Stojí za zmínku, že tyto kódy zatěžovacích stavů se používají pouze pro propojení do aplikace Excel a jsou 
jedinečné pro každý typ zatěžovacího stavu. Tento kód nesmí být zaměňován s kódem z dialogového okna 
"Zatěžovací stavy", který se používá při generování kombinací a který může být stejný pro dva různé typy 
zatěžovacích stavů (jako užitná zatížení a pohyblivá zatížení, která sdílejí kód kombinace ECQ, ale mají různé 
kódy pro propojení s Excelem, ECQ a ECQ-M)" 

Kód je shodný s kódem z dialogového okna zatěžovací stavy s několika výjimkami: 

EC0 

Pohyblivá zatížení ECQ-M 

Seismické zatížení ECE-X, ECE-Y, ECE-Z 

Obálka MSÚ ECEENVE-MSÚ 

Obálka MSP CRQ  ECEENVE-MPS-CRQ 

Obálka MSP FQ ECEENVE-MSP-FQ 

Obálka MSP QP ECEENVE-MSP-CP 

Obálka AMSÚ ECEENVE-AMSÚ 

ASCE 7-10 

Zatížení zaplavením Fa 

 

Druhým zlepšením je možnost změny zatěžovacích hodnot u sloupů buď pouze pro síly definované na horní líc 
sloupu, nebo současně pro síly definované na horním a dolním líci. Výběr se provádí automaticky na základě 
statusu volby: Efekt   zatížení na horním líci sloupů - pokud je neaktivní, pak se zatížení na horním a dolním líci 
jsou vyměněny pomocí dvou listů aplikace Excel: 
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Třetím vylepšením je automatické otevření aplikace Excel s načteným souborem přímo po exportu dat do 
souboru. 

 

Snadné zapínání/vypínání zobrazení zatížení 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadné vypnutí zobrazení zatížení 

 Lepší čitelnost pro nosníky s velkým počtem importovaných zatížení 

 
 
Pro rychlé skrytí/zobrazení definovaných zatížení bylo do každého pohledu přidáno nové tlačítko, kde lze 
zobrazení zatížení zapnout. 

 

  
 

Zobrazení zatížení - aktivní 
Zobrazení zatížení - vypnuté 
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Celková délka a hmotnost pro každý průměr výztuže ve výkazu 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Výkaz výztuže přímo ve zprávě 

 
 
Do kapitoly Výkazy materiálu byla přidána další tabulka Výkaz výztuže. Obsahuje souhrnné informace o celkové 
délce a hmotnosti použitých výztužných vložek.  

 

 

 

Současné zvýraznění výztuže v pohledech 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadnější vyhledání výztužných vložek v prvku 

 
 
Zvýraznění výztuže v jednom pohledu automaticky zvýrazní stejou vložku v ostatních pohledech, což usnadňuje 
její identifikaci. 
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Nové možnosti a vylepšení – RC Beam 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší do modulu RC Beam mnoho nových možností a vylepšení. Níže je 
uveden seznam vybraných novinek a vylepšení. 

 
 

Nosníky – kompenzace rozteče třmínků 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost volby způsobu umístění třmínků pro různé počty vložek  horní a spodní výztuže 

 Snadný výběr nastavení 

 
 
Během generování třmínků v nosnících, po dimenzaci výztuže nad podporami, pokud není možné pro oblast 
mezi krajními zónami použít pravidelnýchroztečí, je použito roztečí s přírůstkem. V tomto případě lze použít 
různá řešení, například sady výztuže s menšími roztečemi uprostřed rozpětí. Nejnovější verze modulu nabízí 
možnost zvolit způsob automatického rozdělení roztečí třmínků. Nová nabídka je k dispozici v dialogovém okně 
Předpoklady výztuže a umožňuje vyběr z 5 řešení: 
 

 
 Žádná úprava třmínků ve střední zóně rozpětí -> generuje šsadu výztuže (s menšími roztečemi) ve 

střední zóně 

 
 Kompenzace roztečí vlevo -> přesune prostřední sadu třmínků na levou stranu rozponu tak, aby byly 

hodnoty rozteče vzestupné od leva směrem ke středu  

 
 

 Kompenzace roztečí vpravo -> přesune prostřední sadu třmínků na pravou stranu rozponu tak, aby byly 

hodnoty rozteče vzestupné od prava směrem ke středu  
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 Kompenzace roztečí vlevo a vpravo -> pro nosníky s více rozpony -  přesune prostřední sadu třmínků 

na levou nebo pravou stranu rozponu.  

 
 

 Kompenzace roztečí uprostřed -> skloučí sady třmínků uprostřed (vlevo a vpravo od maxim) do jedné 

sady při zachování stejného piočtu roztečí.  

 

 
 
 
 

Nosníky – výběr řezu přímo v pohledu na nosníku 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadnější výběr umístění řezu 

 
V okně pohledu na nosník byla přidána možnost určit polohu řezu (viditelného v pohledu na nosník). To 
umožňuje rychlejší a přesnější výběr umístění řezu. Dosud to bylo možné pouze v 3D pohledu. 
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Nosníky – nová možnost vytvořit skupiny výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost generovat výztuž nad podporami ve stejné vrstvě jako výztuž v poli 

 
V dialogovém okně Min. vzd. prutů na kartě Počet prutů je k dispozici nová volba:Vyztužení nad podporou ve 
stejné úrovni jako hlavní výztuž. Je editovatelné pouze v případě, že je ve výpočtu uvažováno s hlavní výztuží. 

 

Pokud je tato možnost aktivována, je možné vložit výztuž nad podporou do stejné úrovně jako hlavní výztuž, 
místo jejího místění do další vrstvy. Zároveň však musí být splněna podmínka - počet prutů výztuže nad 
podporou musí být o jeden menší než počet prutů hlavní výztuže. 
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Nosníky – nové možnosti rozdělení výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Další nové možnosti pro určení polohy rozdělení výztuže. 

 
V dialogovém okně Předpoklady výztuže pro nosníky na kartě Přesahy je přidána nová možnost pro volbu, zda 
bude stykování definováno na obou krajích nebo pouze na levé či pravé straně. Navíc je možné zadat 
vzdálenost od líce podpory, kde je uvažováno ukončení podélné výztuže(Pruty odstřihnout na). Pokud je 
zadána negativní hodnota, podélná výztuž bude zatažena do podpory.    

 

 

 

Nosníky – nová možnost deaktivace aktualizačních funkcí při úpravách výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost manuálního zadání parametrů výztuže, které neodpovídají výchozímu standardnímu 
nastavení 

 
V dialogovém okně Předpoklady výztuže na záložce Podélná je přidána nová možnost, která umožňuje 
deaktivovat aktualizační funkce z dialogových oken úprav výztuže. Pokud je zaškrtnuto, manuální změny 
výztužného koše provedené v dialogových oknech pro úpravy utomaticky aktualizují související parametry. 
Například – při změně průměru výztuže se aktualizují její kotevní délky a délky háků. Pokud tato volba není 
zaškrtnutá, změny v dialogových oknech výztuže nebudou aktualizovat další parametry - což se někdy očekává 
při ručním vytvoření výztužného koše v aplikaci Revit.   
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Nosníky – Nová volba pro výztuž ppřes celou délku nosníku 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost volby, zda má být podélná výztuž kontinuální pro všechny nebo pouze pro první vrstvu 

 
V dialogovém okně Nastavení výztuže na panelu Podélná je přidána nová volba , která umožní pro protažení 
výztuže přes celý nosník zvolit, zda se tento příksz vytahuje na všechny vrstvy nebo pouze na první vrstvu. Tuto 
volbu lze nastavit odděleně pro horní a spodní pruty a je k dispozici pouze v případě, že je aktivní volba 
definování podélných prutů přes všechny rozpony. 

 

 

 

 

 

Nosníky – Nová možnost definování výztuže proti trhlinám 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadná definice jednoho prutu výztuže proti trhlinám ve středu výščky průřezu. 

 
V dialogu Předpoklady výztuže na záložce Proti trhlinám je přidána nová možnost Vrstva konstrukční výztuže 
uprostřed výšky průřezu.Při aktivaci této volby je ve středu výšky průřezu generována konstrukční vrstva 
výztuže proti trhlinám a návrh výztuže proti trhlinám (požadovaná plocha výztuže) nebude proveden 
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Nosníky – Více informací o reakcích v podporách 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Zobrazení hodnot podporových momentůových 

 Oddělené zobrazení svislých reakcí pro síly způsobující nadzdvihnutí konstrukce 

 
Tabulky s podporovými reakcemi, které jsou k dispozici na kartě dokumenty a na kartě výsledky, byly rozšířeny 
a nyní také zobrazují hodnoty podporových momentů a odděleně kladné svislé reakce a reakce způsobující 
nadzdvižení konstrukce. 
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Nosníky – Možnost automatického zahrnutí vlastní hmotnosti přřilehlé desky 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost automatického nastavení vlastní hmotnosti pro část desky podporované nosníkem 

 
Byly rozšířeny možnosti definice vlastní hmotnosti nosníků. Dosud bylo možné zvýšit vlastní hmotnost o vlastná 
hmotnost definovaných přírub - aby tato hmost byla přidána, bylo potřeba v dialogovém okně geometrie 
definovat rozměry příruby (hodnoty b a t) a aktivovat volbu "S tlačenouí přírubou", která je k dispozici v okně 
Definice zatěžovacího stavu. Nyní byla přidána další možnost "Plus šířka desky". 

 

To Vám umožní automaticky přidat vlastní tíhu z celé oblasti desky propojené s nosníkem. Uvažovaná šířka 
desky je určena hodnotou b1- poloviny příčné vzdálenosti mezi dvěma žebry pevné desky (podle obr. 5.3 z 
ČSN EN1992-1-1). 

 

 

 



 Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

28  

Nosníky – nové nastavení pro definici vícenásobných třmínků pro 4 podélné pruty 
výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost zvolit definici uspořádání dvojitého třmínku pro 4 podélné vložky výztuže 

 
V okně Nastavení výztuže byla přidána možnost definovat nastavení pro více-násobné třmínky pro případ se 4 
podélnými pruty. Umožňuje výběr jednoho ze dvou typů rozvržení: 

I. Nesymetrický - s jedním přídavným třmínkem uprostřed spojujícího dva podélné pruty: 

 

II. Symetrické - dva třmeínky spojující tři podélné pruty: 
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Nosníky – definování průběžných prutů  výztuže při editaci výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost manuálně definovat podélnou výztuž jako spojitou přes více rozpětí 

 
Od předchozí verze modulu Nosník je při návrhovém výpočtu možné generovat podélnou výztuž na spojitých 
nosnících o více polích jako souvislou.  

 

Nyní je tato možnost k dispozici také při úpravách existující výztuže nebo definování od od začátku pomocí 
editačních oken. Pro tuto volbu je k dispozici možnost "Spojitá přes celý nosník" pro horní nebo dolní podélnou 
výztuž i pro výztuž proti trhlinám.  

 

Všimněte si, že k definování kontinuální vrstvy výztuže přes celý nosník musí být vrstva definována v každém 
rozpětí. Výztuž nelze prodloužit, pokud má nosník o více polích zakončen konzolou, pokud se jedná o 
prefabrikovaný nosník v daném poli, nebo dvě pole mají různé výšky průřezu nebo odsazení. 
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Nové možnosti a vylepšení – RC Footing 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší do modulu RC Footing mnoho nových možností a vylepšení. Níže je 
uveden seznam vybraných novinek a vylepšení. 

 
 

Základy – vylepšení výpočtu únosnosti pro vícevrstvé podloží 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Nová metoda analýzy vícevrstvého podloží s průměrnými parametry pro vybranou hloubku 

 Analýza vícevrstvého podloží s většími rozdíly vnitřních úhlů tření metodou podle DIN. 

 
Byla rozšířena metoda stanovení únosnosti základu v případě vícevrstvého podloží. 
 
Dosud byla v případě definice vícevrstvého podloží k dispozici analýza s využitím parametrů vrstvy půdy 
umístěné přímo pod základem nebo analýza s využitím průměrných parametrů vícevrstvých půdních vrstev. 
Druhá metoda byla k dispozici pouze pro výpočty podle Eurokódu a v případě, že byla aktivována možnost 
"Uvažova výpočet pro více vrstev podloží". Důvodem k použití průměrných parametrů je fakt, že přesné řešení 
únosnosti patek existuje pouze pro homogenní půdu a může být použito, pokud je půda homogenní do hloubky 
H, ve které je dochází k mechanismu selhání. 
 
V nejnovější verzi programu byla druhá metoda výrazně rozšířena a je k dispozici pro všechny lokalizace/ 
konstrukční normy, 
 

 
 
 
Nastavení metody je k dispozici na kartě Vícevrstvé půdní profily v dialogovém okně Nastavení posouzení po 
aktivaci možnosti "Zvažte použit vícevrstvého podloží pro výpočet". Existují dvě hlavní metody homogenizace 
vícevrstvého podloží stanovením průměrných parametrů půdy: 

 podle DIN 4017 

 jako průměrné hodnoty do dané hloubky 

  
Obě výše uvedené metody jsou univerzální a mohou být použity pro posouzení únosnosti podle všech norem 
dostupných v této aplikaci.   
 
 
První metoda (DIN 4017) vypočítá čáru porušení a střední hodnoty smykové únosnosti vrstev na výšce H. Tyto 
výpočty jsou prováděny iterativně. Výsledkem jsou vážené průměrné hodnoty úhlu tření, soudržnosti a 
objemové hmotnosti, které reprezentujíprůměrnou odezvu vícevrstvé hmoty půdy a jsou poté použity při výpočtu 
kontaktního tlaku. 
 
Jedním z omezení použití metody podle DIN4017 je, že hodnoty třecího úhlu půdních vrstev, které jsou 
umístěny až do hloubky stlačitelné vrstvy zeminy H, by se neměly lišit o více než 5 stupňů od výsledné 
aritmetické střední (průměrné) hodnoty pro tyto vrstvy půdy. Program tuto podmínku zkontroluje a zobrazí 
varovnou zprávu v případě, že tato podmínka není splněna. V tomto případě můžete použít volbu "Povolit 
snížení úhlů tření", která automaticky (iterativním způsobem) sníží největší hodnotu úhlu tření pro uvažované 
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vrstvy půdy. To má za následek snížení únosnosti takové půdní vrstvy, ale umožňuje automatické stanovení 
hloubky stlačitelné vrstvy zeminy H metodou DIN 4017. 
 
 
Druhá metoda (Průměr pro konstantní hloubku) vypočítá průměrné parametry půdy pro uživatelem 
definovanou konstantní hloubku H pod úrovní základu. Tato hloubka H je definována násobkem šířky základu D 
(v případě obdélníkových patek D je maximum půdorysných rozměrů základu A a B). Defaultní hodnota 2 je v 
praxi nejčastěji používaná. Vzhledem k tomu, že v literatuře jsou zmiňovány různé metody stanovení průměrné 
hodnoty úhlu tření pro danou hloubku H, je možné zvolit jednu ze tří metod ze seznamu typů průměrného úhlu 
tření. K dispozici jsou tři volby: Aritmetický průměr, aritmetický průměr tangent a geometrický průměr.  
 

 Aritmetický průměr –  vážený aritmetický průměr:   

𝜑 =
∑(𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖)

∑ ℎ𝑖

=
𝜑1 ∙ ℎ1 + 𝜑2 ∙ ℎ2+. . +𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛

ℎ1 + ℎ2+. . +ℎ𝑛

 

 
Kde 

'3f – průměrná hodnota úhlu tření 

'3fi - úhel tření uvažovaných půdních vrstev 

hi – tloušťka uvažovaných půdních vrstev, které jsou v analyzované hloubce H (tloušťky 

částí vrstev umístěných mezi úrovní základu a hloubkou H).   

 
 Aritmetický průměr tangent - jedná se o vážený průměr tangent: 

𝜑 =
tan−1(∑(tan 𝜑𝑖 ∙ ℎ𝑖))

∑ ℎ𝑖

=
tan−1(tan 𝜑1 ∙ ℎ1 + tan 𝜑2 ∙ ℎ2+. . + tan 𝜑𝑛 ∙ ℎ𝑛)

ℎ1 + ℎ2+. . +ℎ𝑛

 

 
 Geometrický průměr - vážený geometrický průměr:  

𝜑 = √𝜑1
ℎ1 ∙ 𝜑2

ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖
ℎ𝑖

∑ ℎ𝑖
=  (𝜑1

ℎ1 ∙ 𝜑2
ℎ2 ∙ … ∙ 𝜑𝑖

ℎ𝑖)
(

1
∑ ℎ𝑖

)
 

 
Lze použít všechny metody, rozdíly ve výsledcích jsou zanedbatelné, ale podle literatury /země jsou 
upřednostňovány různé metody. Je třeba zmínit, že ostatní průměrné parametry základové půdy, které se 
používají pro výpočet únosnosti podloží (průměrná soudržnost a průměrná vlastní hmotnost), se počítají 
metodou váženého aritmetického průměru. 
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Základ - Výběr metody posouzení excentricity podle Eurokódu 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost volby počtu a typů posouzení excentricity 

 
V okně Předpoklady návrhu podle Eurokódu si uživatel nyní může v části týkající se geotechnických posouzení 
vybrat metody posouzení excentricity. Můžete zvolit jednu ze tří metod: 

 Posouzení tlačeného plochy 

 Posouzení excentricity při uvažování interakce podle elipsy 

 Posouzení excentricity při uvažování interakce podle jádra průřezu 

 

 
 
 
Posouzení tlačeného plochy je metoda odvozená z francouzského normy NF P94-261 a  je založena na 
kontrole poměru tlačeného plochy k  celkové ploše základu, odděleně pro jednotlivé typy kombinací zatížení. 
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Posouzení excentricity při uvažování interakce podle elipsy je metoda uvedená v ČS EN 1997-1 (čl. 6.5.4), který 
uvádí, že je třeba přijmout zvláštní bezpečnostní opatření pokud je excentricita zatížení větší než 1/3 šířky 
základu (pro obdélníkové patky). Toto opatření znamená, že patka neztratí kontakt se zemí na více jak polovině 
své šířky. Eliptická plocha pro posouzení třetinové excentricity odpovídá rovnici:  
 

(
𝑒𝑥

𝐴
)

2

+ (
𝑒𝑦

𝐵
)

2

≤  (
1

3
)

2

 

 

 
 

  
Posouzení excentricity s uvažováním jádra průřezu je metoda, která omezuje excentricitu zatížení na 1/6 šířky 
základu. Toto patření znamená, že celá plocha základu bude tlačená.Plocha ve tvaru kosočtverce pro 
posouzení s uvažováním jádra průřezu odpovídá rovnici: 
 

|𝑒𝑥|

𝐴
+  

|𝑒𝑦|

𝐵
≤  
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6
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Posouzení tlačené plochy podle NF P94-261 může být ve většině případů přísnější než zjednodušené 
posouzeníí excentricity, ale mohou nastat případy, kdy je ověřenís uvažováním elipsy (1/3) nepříznivější. 
Upozorňujeme, že NF P94-261 uvádí, že je třeba přijmout zvláštní opatření, pokud je excentricita větší než 1/3, 
takže posouzení tlačené plochy a zjednodušené posouzení excentricity nejsou výlučné. Proto může uživatel 
aktivovat a provádět oba typy posouzení současně. 

 
 
 

Základy - Úprava počáteční úrovně třmínků ve sloupech 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadnější úpravy / ruční zadání třmínků 

 
V okně pro úpravu výztuže základu byla upravena počáteční úroveň kladení třmínků ve sloupech V předchozí 
verzi byla nastavena na horního okraj sloupu. Referenční úrovní je nyní spodní líc sloupu. Je tak mnohem 
jednodušší editovat a zvláště přidávat nové třmínky pro startovací výztuž sloupu. Odsazení může být nyní 
zadáno i jako záporné, aby tyto třmínky bylo možné klást již do základového bloku. 
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Základy – Standrdní znacění pro základové půdy 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadnější kontrola definice vrstev podloží díky zatřídění půd dle normy 

 
V dialogovém okně Použité zeminy je přidán nový sloupec, kde jsou zobrazeny zkratky zatřídšní půdy (F, G...). 
V české lokalizaci se pro zatřídění v databázi používají kódy podle normy ČSN EN 73 1001. Pro všechny 
ostatnípoužívají kódy podle Jednotného systému klasifikace půdy (USCS). Kódy slouží pouze pro informační 
účely.Existující kódy lze upravovat přímo v databázovém souboru XML, který je k dispozici v adresáři uživatele 
(C:\Users\<user>\AppData\Local\Graitec\Advance BIM Designers\2021.1\Settings\Data\Soils Database).  

 

 

 

Základy - Možnost povolit/zakázat posouzení únosnosti základové půdy pro MSP 
(Eurokód) 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Rozšířené možnosti ovládání rozsahu geotechnických posudků 

 
Počínaje touto verzí programu se uživatel může rozhodnout, zda má být posouzení únosnosti základové půdy 
provedeno pouze pro kombinaci MSÚ nebo také pro kombinaci MSP. V základní verze Eurokódu není toto 
výslovně uvedena a tuto podmínku specifikují pouze některé národní přílohy. Výběr je k dispozici 
prostřednictvím volby "Dodatečné posouzení pro MSP" na záložce Posouzení únosnosti v okně Nastavení 
posouzení.Dostupnost této volby a její výchozí hodnoty závisí na zvolené národní příloze. 
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Základy – dodatečné ověření pro vypořádání (Eurocode) 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Zdokonalený výpočet díky přidanému posouzení sedání 

 
Do kapitoly sedání ve statické zprávě je doplněno další posouzení, kde se kontroluje poměr počáteční smykové 
únosnosti za neodvodněných podmínek k uvažovanému zatížení v kombinaci MSP (podle §6.6.2(16) ČSN EN 
1997-1). Pokud je poměr menší než 2, zobrazí se odpovídající varovná zpráva, která říká, že výpočty by měly 
brát v úvahu nelineární účinky tuhosti podloží. 
 

 

 

 



Co je nového v GRAITEC Advance BIM Designers 2021 

 

 37 

Nové možnosti a vylepšení – RC Column 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší mnoho nových voleb a vylepšení modulu RC column. Níže je uveden 
seznam vybraných novinek a vylepšení. 

 

Sloupy – vylepšení definice startovací výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Intuitivnější definice startovací výztuže ve sloupech 

 
Definice startovací výztuže ve sloupech nebyla vždy intuitivní, protože závisela na definici sloupu nad a na 
hodnotě krytí výztuže přidané startovací výztuže. 

V nové verzi modulu je možné vybrat, zda prodloužit pruty hlavní výztuže a použít je jako startovací výztuž pro 
další patro, nebo použít samostatnou přídavnou startovací výztuž. Podle toho byly modifikovány výběry v 
nabídce Horní startovací výztuž a Dolní startovací výztuž.  

 

 

Seznam aktuálně dostupných voleb: 
 

I. Žádné startovací výztuž 

Nebude vytvořena žádné startovací výztuž. 

 

II. Přídavná startovací výztuž ( hlavní a sekundární) 

Vytvoří přídavnou startovací výztuž k hlavní a sekundární výztuži. 

Tato volba se chová jako původní volba "Startovací výztuž stejná jako výztuž sloupu", kdy se horní 

krytí výztuže lišilo od krytí výztuže hlavní. 

 
III. Přídavná startovací výztuž (hlavní) 

Vytvoří přídavnou startovací výztuž k hlavní výztuži. 

Tato volba se chová jako původní volba "Hlavní startovací výztuž stejná jako výztuž sloupu", kdy se 

horní krytí výztuže lišilo od krytí výztuže hlavní. 
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IV. Protažení výztuže sloupu (hlavní + sekundární) 

Protáhne stávající hlavní a sekundární výztuž. 

Tato volba má stejné chování jako původní volba "Startovací výztuž stejná jako výztuž sloupu", kdy 

bo krytíl horní horní výztuže stejné jako krytí hlavní výztuže. Pokud je vybrána tato volba "Pruty 

odříznout na" dialogového okna Podélná není k dispozici. 

 

V. Protažení výztuže sloupu (hlavní) 

Protáhne stávající hlavní výztuž. 

Tato volba má stejné chování jako původní volba "Hlavní startovací výztuž stejná jako výztuž 

sloupui", kdy horní krytí výztuže stejné jako krytí hlavní výztuže. Pokud je vybrána tato volba, volba 

"Pruty odříznout na" v dialogovém okně Podélná je k dispozici pouze pro sekundární výztuž. 

 
VI. Přídavná startovací výztuž podle norem 

Vytvoří přídavnou startovací pvýztuž s ohledem na minimální procento vyztužení (stávající volba). 

 
VII. Přídavná startovací výztuž dle požadované plochy 

Vytvoří přídavnou startovací výztuž s ohledem na zadanou plochu výztuže (stávající volba). 

 
VIII. Přídavná startovací výztuž podle zadaného průměru 

Vytvoří přídavnou startovací výztuž na základě uživatelem definovaného průměru (stávající volba). 

Příklady (krytí výztuže definovaný pro další startovací tvýztuž je větší než krytí hlavní výztuže): 

      

I II III IV V VI, VII, VIII 

 

Kromě výše uvedených změn je definice krytí startovací výztuže přesunuta do záložky Krytí výztuže v okně 
Nástavení posouzení. 
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Je dobré upozornit, že pokud je definován horní sloup, krytí horní výztuže se měří od líce horního sloupu, v 
ostatních pořípadech pak od líce hlavního sloupu. 

 

Sloupy– tolerance pro vodorovné sily (Eurokód) 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Jednoduché vyloučení zanedbatelných vodorovných sil při návrhu 

 
V dialogovém okně Nastavení posouzení (pro Eurokód) byla přidána nová volba:Tolerance vodorovných sil. Je 
podobná stávající volbě Tolerance ohybových momentů. Obě umožňují při výpočtu sil (Vz, Vy pro vodorovné 
síly a Mx, My, Mz pro ohybové momenty) zanedbat síly s intenzitou menší než zadaná hodnota tolerance. 

 

 

Sloupy – vylepšení pro tlačené sloupy čtvercového průřezu (Eurokód) 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Přesnější výsledky pro symetrické sloupy v prostém tlaku 

 
V případě návrhu čtvercového sloupu v prostém tlaku a stejné štíhlosti v obou směrech, je nyní uvažováno se 
stejnou excentricitou v obou směrech (x a y) a návrhová excentricita od imperfekce je počítána jako imperfekce 
podél diagonální osy průřezu (Mx=My=NEd*ei/(sqrt(2)).  
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Nové možnosti a vylepšení – RC Wall 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší mnoho nových mvoleb a zdokonalení modulu RC Wall. Níže je uveden 
seznam vybraných novinek a vylepšení. 

 

Stěny – rozkreslení tvaru výztuže na výkresech 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Automatické generování výtahů výztuže na výkresech stěn 

 
V nejnovější verzí byla zavedena volba generování výkazů výztuže na výkresech výztuží stěn. Chcete-li to 
provést, vyberte možnost Výkazy výztuže, která je k dispozici po výběru výkresů ve stromové struktuře. 

 

 
 
 

Stejně jako u ostatních modulů je tlačítkem "Detaily ohýbání a nastavení měření" aktivováno několik nastavení, 
které vám umožní zvolit, jak měřit délku úseků výztuže a jak popisovat schémata výztuže. Výtahy výztuže 
mohou být generovány na výkresech nosných i smykových stěn. 
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Stěny – možnost spojení 2 stěn v libovolném bodě 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Snadnější modelován, které odpovída skutečnému rozvržení 

 Podpora systému navzájem kolmých stěn bez ohledu na metodu modelování v Advance Design 
nebo v aplikaci Revit 

 
Při definování skupiny stěn bylo doposud pravidlem, že stěny mohou být spojeny pouze na jejich koncích. Nyní 
je zde možnost připojení stěny k libovolnému bodu podél délky druhé stěny nebo dokonce vytvořit křížový 
systém ze 2 protínajících se stěn.Takže systém tvaru T, stejně jako křížení stěn lze modelovat pomocí pouze 2 
stěn. ento typ definice připojení stěny je k dispozici jak pro nosné, tak pro smykové stěny a umožňuje určit 
odpovídající výztuž styku. 
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Stěny – nové prvky v dialogových oknech úprav výztuže 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost eliminovat háky na konstrukční výztuži kolem otvorů 

 Možnost úpravyvýztuže styku 

 
Kromě celkového přepracování dialogových oken pro editaci výztuže, byla do modulu Stěna přidába sada zcela 
nových voleb.  

Informace o očísle výztuže v dialogových oknech Výztuž 

Do všech dialogových oken používaných pro editaci výztu stěn byla doplněna informace o čísle výztuže, 
podobně jako je tomu u jiných modulů pro železobetonové konstrukce. 

 

 

Definice háků výztuže pro konstrukční výztuž lemování otvorů 

Do dialogového okna Výytuž okolo otvorů je ke konstrukční vodorovné a svislé výztuži přidána definice háků. 

 

 

Možnost úpravyvýztuže styku 
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Do dialogového okna Hlavní výztuž byla přidána nová karta pro úpravy výztuže styků. Umožňuje 
definovat/upravit dodatečnou svislou výztuž pro třmínky styku. Upozorňujeme, že tato výztuž je k dispozici 
pouze pro smykové stěny. 

 

 

Stěny – Aktualizovaná databáze KARI sítí pro Francii 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Rozšíření knihovny KARI sítí o nové francouzské sítě. 

 
Byla aktualizována databáze KARI sítí pro francouzskou lokalizaci - byla přidána sada KARI sítí ECO a ECO+. 
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Nové možnosti a vylepšení – Steel Connections 
 

Advance BIM Designers 2021 přináší mnoho nových možností a vylepšení modulu Steel Connection.Kromě 
drobných vylepšení, jako možnost definovat výšku /délku pro různé typy výztuh jako násobek jejich šířky, jsou 
součástí této verze i nové typy připojů, výztuhy pro tlačené zóny a rozšíření možností pro kotevní desky sloupů.   

 

Ocelové přípoje – nové přípoje kotevní desky pro trubkové sloupy 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Připoj - kotevní deska pro trubkové sloupy 

 Použitelné pro čtvercové, obdélníkové trubky(jackly),nebo kruhové trubky 

 Možnost definice obdélníkové nebo kruhové kotevní desky 

 Analýza všech slpožek sil (3D síly) 

 
Do seznamu podporovaných typů připojů byla přidána nová kategorie - připoj - kotevní deska pro trubkové 
sloupy.Jsou podporovány sloupy čtvercového, obdélníkového nebo kruhového průřezu. Pro sloupy z kruhových 
trubek je možné použít dvě varianty kotevní desky: obdélníkové a kruhové.  
 

 
 

Pro tři nejtypičtější případy byly připraveny výchozí šablony – obdélníková kotevní deska pro kruhové a 
obdélníkové trubkové sloupy a kruhová kotevní deska pro sloupy z kruhových trubek. 

 

 
 

U nový typů přípojů lze použít různé typy výztuh v závislosti na průřezu sloupu.Diagonální výztuhy je možné 
použít u všech typů trubkových průřezů, zatímco boční a vnější výztuhy je možné použít pouze pro obdélníkové 
a čtvercové jackly. 
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Tato nová kategorie přípojů je navrhována aposuzována jako 3D přípoj - na všechny složky sil: svislá síla (N), 
smykové síly (Vy, Vz) a ohybové momenty (My, Mz) v obou horizontálních směrech a kroutící moment (Mt) ve 
sloupu. 
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Pokud jde o posouzení, přípoj je posuzován na: 

 posouzení jednotlivých kotevních šroubů (smyk, únosnost, posouzení vytržení) 

 ohybová únosnost určená metodou T-stub 

 posouzení tlaku na spodním líci sloupu (včetně výztuh) 

 návrh svaru mezi kotevní deskou a sloupem; smykovou zarážkou a kotevní deskou 

 návrh smykové zarážky 

 stanovení rotační tuhosti 

Stejně jako u všech ostatních přípojů navržených pomocí Steel Connection Designer, je u nového přípoje k 
dispozici detailní posudek. Kromě podrobného posudku je k dispozici i jeho zjednodušená verze. 
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Ocelové přípoje – asymetrický kloubový přípoj kotevní desky 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost definice kotevní desky jako zkrácené asymetrické 

 Umožňuje modelování asymetrické konfigurace se šikmými nebo svislými výztuhami 

 
Při definici kloubového připojení sloupu průřezu I přes kotevní desku je možné definovat geometrii kotevní 
desky jako zkrácenou samostatně pro každý směr. To umožňuje modelování a návrh asymetrického kotvení se 
šikmými nebo svislými výztuhami.   

Kromě běžného posouzení kotevní desky zahrnuje posudek tohoto typu asymetrickékloubové kotevní desky 
následující: 

 Posouzení šikmé výztuhy (únosnost výztuhy, únosnost svaru) 

 Posouzení vodorovné výztuhy (únosnost výztuhy, únosnost svaru) 

 Posouzení tlaku:Lokální stojina v horizontálním tlaku 

 Posouzení tahu: Lokální stojina v horizontálním tahu 

 

  

Ocelové přípoje – ztužující výztuhy v tlačených zónách 

 

Hlavní vlastnosti a vylepšení:  

 Možnost definice ztužujíích výztuh na čelních deskách pro přenos momentu, Apex náběhu a u 
přípoje přes kotevní desku na štítovou stěnu 

 Možnost zvýšit únosnost v tlaku pomocí ztužujíích výztuh 

 
Ztužující výztuhy jsou přídavné desky, které slouží k zesílení tlačené příruby nosníku nebo příruby náběhu pro 
následující typy přípojů: Čelní desky přenášející moment, Apex náběhy a přípoje přes kotevní desku na štítovou 
stěnu.  
 
Přihlíží se k tomu, zda jsou použity výztuhy tlačené příruby. Má to vliv nejen na únosnost v tlaku, aler i na další 
části výpočtu, jako je např.: střed kroucení,polohu řad šroubů, výpočet metodou T.stub, referenční délka desky 
stojiny (ČSN EN 1993-1-8, 6.2.6.1 - obrázek 6.5). 
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