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Vítejte v Advance Design 2023.1 
GRAITEC uvádí nejnovější verzi špičkového software pro statickou analýzu konstrukcí – Advance 
Design 2023.1 (Update 1).  
 

 
 
Aktualizace Advance Design 2023.1 je zaměřena především na zlepšení kvality a pohodlí každodenní 
práce a obsahuje množství oprav, úprav a rozšíření stávajících funkcí na základě zpětné vazby 
obdržené od tisíců uživatelů po celém světě.  
  
Novinky se týkají zejména těchto pěti oblastí: 
 

• Seismické výpočty 
o Možnost vytvoření více typů seismických zatěžovacích stavů 
o Výpočet součinitele citlivosti na mezipodlažní posun 

• Posuzování ocelových konstrukcí 
o Posouzení ocelových L profilů v jejich hlavních osách 
o Návrh přípoje deskou na stojině(smyková deska) 

• Návrh železobetonových konstrukcí 
o Návrh a psouzení ŽB konstrukcí podle národních příloh pro Španělsko a Portugalsko 
o Kalkulačka výztuže 

• Navrhování zděných konstrukcí 
o Správce databáze zdících jednotek 
o Německá lokalizace Návrhového modulu Masonry wall (Zděná stěna) 

• Nastavení 
o Přenos uživatelských nastavení 

 
Další podrobnosti a úplný seznam nových funkcionalit, zdokonalení a oprav naleznete v následujících 
kapitolách tohoto dokumentu: 
 

• Nové možnosti a zdokonalení Advance Design 
• Novinky a vylepšení Návrhových modulů pro ŽB konstrukce a zděné stěny 
• Nové možnosti a zdokonalení modulu Steel Connection (Ocelové přípoje) 

  
Tato aktualizace obsahuje i všechny opravy a vylepšení provedené v dříve vydaném hotfix 1 (2023.0.1) 
Advance Design. Informace o těchto opravách naleznete v dokumentu Advance Design - Co je nového 
v 2023.0.1, který je k dispozici na webových stránkách Graitec Advantage. 

https://advantage.graitec.com/cs-CZ/downloads/Documentation/
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1. Novinky a vylepšení – Advance Design 
Aktualizace Advance Design 2023.1 přináší změny a vylepšení v různých oblastech. Níže je uveden 
seznam hlavních novinek a zdokonalení.   
 
Souhrn klíčových funkcí a výhod: 

 
• Návrh a psouzení ŽB konstrukcí podle národních příloh pro Španělsko a Portugalsko 
• Možnost vytvoření více skupin zatěžovacích stavů ve stejném modelu 
• Posouzení ocelových L profilů v jejich hlavních osách 
• Správce databáze zdících jednotek 

 

1.1 Možnost vytvoření více než 1 typu seismických zatěžovacích stavů 
S aktualizací Advance Design 2023.1 je možné definovat více skupin seismických zatěžovacích stavů 
v jednom modelu.V rámci každé skupiny lze definovat různé počty seismických zatěžovacích stavů a 
každá skupina může mít definovány různé parametry (například parametry podloží, různá spektra 
atd.). 
 

 
 

Schopnost definovat více nezávislých skupin seismických zatěžovacích stavů umožňuje především 
provést analýzu pomocí více než jednoho spektra ve stejném projektu, například návrhového spektra 
pro skupinu seismických zatěžovacích stavů MSÚ a pružného spektra pro skupinu zatěžovacích stavů 
MSP. Tento typ analýzy vyžadují normy některých zemích, například Portugalska a Itálie.  
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1.2  Výpočet součinitele citlivosti na mezipodlažní posun 
In seismic analysis, the second-order effect (P-Δ) can be neglected when the additional moment 
generated in vertical elements is very small compared to the one created by horizontal seismic forces. 
To je definováno koeficientem citlivosti na mezipodlažní posun (𝜃 součinitel) podle bodu 4.4.2.2 (2) 
normy EN 1998-1. 
 

𝜃 =
𝑃𝑡𝑜𝑡 × 𝑑𝑟
𝑉𝑡𝑜𝑡 × ℎ

 

 
Kde 

• 𝑃𝑡𝑜𝑡 je celkové gravitační zatížení uvažovaného podlaží a nad ním v seismické návrhové situaci 
• 𝑑𝑟 je návrhový mezipodlažní posun, vyjádřený jako rozdíl průměrného příčného posunu vrchní a 

spodní úrovně uvažovaného podlaží 
• 𝑉𝑡𝑜𝑡 je celková seizmická smyková síla v podlaží 
• ℎ je výška podlaží 

For 𝜃 ≤ 0.1 
 
Advance Design je nyní může provést toto posouzení pro každou seismickou kombinaci a pro každé 
podlaží. Za tímto účelem Advance Design definuje pro každé podlaží maximální hodnotu  𝜃 a 
odpovídající kombinaci seizmického zatížení, která jej způsobuje. 
 
Údaje a výsledky tohoto posouzení jsou uvedeny v nové tabulce dokumentu "Citlivost na mezipodlažní 
posun pro seismické kombinace":’ 
 

 
 

Příklad posouzení citlivosti na mezipodlažní posun pro seismické kombinace 
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Nové posouzení se provádí po splnění stejných podmínek požadovaných pro výpočty mezipodlažního 
posunu, a to: 
 

• podlaží jsou definována (aktivací volby "Podlaží" systému) 
• podlaží mají správně definované výšky a čísla podlaží 
• je zadána seismická analýza. 

 
Zobrazí se nová tabulka společně s tabulkou shrnující posouzení mezipodlažního posunu a je k dispozici 
v kategorii "Seismické výsledky podle vlastního tvaru" / "Posouzení mezipodlažního posunu a výpočet 
theta pro seismické kombinace". 
 

 
 
 

1.3  Možnost změny vlastností modální analýzy mezi jednotlivými fázemi 
Jednou z funkcí dostupných v Advance Design je "Výpočet podle fází výstavby". Výpočet je možné mezi 
fázemi přerušit a upravit některé parametry analýzy po každé iteraci procesu výpočtu zvlášť. Jedním 
z možných příkladů použití této funkcionality je možnist získat výsledky pro některé kombinace zatížení 
s danou tuhostí prvku a pro jiné kombinace s odlišnou tuhostí. 
 
Od verze 2023.1 je možné modifikovat parametry modální analýzy mezi fázemi výstavby. je tak možné 
použít nové postupy výpočtu, například pokud chcete provést seismickou analýzu s různými 
excentricitami modálních hmot. 
 

Příklad 

V následujícím příkladu budou stanoveny posuny a reakce betonové budovu vystavenou gravitačnímu 
a vodorovnému zatížení pro dva různé případy rozložení modálních hmot:   
 

• Fáze výstavby 1:  modální hmota bez excentricity 
• Fáze výstavby 2:  modální hmota s excentricitou +X +Y 

Pro tento účelem byly definovány dvě identické skupiny seismických ZS, které se liší pouze názvem. 
Parametry modální analýzy byly na začátku ponechány bez definice excentricity dynamických hmot. 
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Následně je vytvořen analytický model (kliknutím na tlačítko Výpočet v Prohlížeči projektů). V 
dialogovém okně Posloupnost výpočtů jsou zaškrtnuty pouze možnosti Ověření, Generování a 
Vyhodnocení.  
 

 
 
Dalším krokem je definice fází. Pomocí příkazu Výpočet po fázích, který je k dispozici na záložce 
Výpočet, otevřeme dialogové okno a vytvoříme dvě fáze – první obsahuje zatěžovací stavy 1-4, 
zatímco druhá fáze zahrnuje zatěžovací stavy 5 a 6. Je třeba povolit volbu umožňující výpočet po 
fázích a volbu pozastavit výpočet po každé fázi, aby bylo možné provádět změny mezi fázemi. 
 

    
 

Nyní je možné spustit výpočet. Výpočty budou provedeny pouze pro ZS první fáze. Po jejich dokončení 
budou k dispozici výsledky pro první 2 seismické ZS a související kombinace. Nyní je možné 
zkontrolovat výsledek, generovat zprávy a přidat je do dokumentu. 
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Následně přejdeme do vlastnosíi modální analýzy a změníme nastavení - v tomto příkladu se týká 
excentricit hmot. 
 

 
 

Znovu spustíme výpočet - tentokrát budou vypočteny pouze ZS přiřazené k druhé fázi. Po dokončení 
budou navíc k dispozici výsledky pro tyto ZS a jejich kombinace, tj. výsledky včetně excentricit 
dynamických hmot. 
 

 
 
 
 

1.4  Nový režim zobrazení výslednic sil 
Při grafickém zobrazení výslednicl je nyní k dispozici nový režim zobrazení: Vektory. Lze jej vybrat v 
okně nastavení výsledků po výběru možnosti Výslednice. 
 

 
 
Nový režim zobrazení zobrazuje redukované síly na plošných prvcích po podlažích. Počátek vektorů je 
umístěn v těžišti každého podlaží. 
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1.5  Iso-mapy jako výchozí nastavení pro styl zobrazení výsledků 
Výchozí režim zobrazení grafických výsledků pro plošné prvky byl změněn z Izoregiony na Izomapy. To 
platí pro všechny typy výsledků, kde byly použity Izoregiony, zejména pro vnitřní Síly výsledků MKP a 
všechny návrhové výsledky na ŽB plošných prvcích. 
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1.6  Posouzení L profilů v jejich hlavních osách (EC3) 
Advance Design 2023.1 nyní umožňuje uživateli navrhovat L profily v jejich hlavních osách (u-u a v-v) 
místo jejich geometrických os (y-y a z-z).  
 

 

                   
 

                     Hlavní osy                                                                 Osy rovnoběžné s rameny L profilu 
 

 
Jak je uvedeno v EN1993-1-1 (1.7), L profily jsou běžně navrhovány podle hlavních os (u-u a v-v). 
 
Advance Design umožńuje uživateli zvolit, zda mají být L profily posouzeny v hlavních osách pomocí 
nové volby dostupné ve vlastnostech prvku. 
 

 
 

Je-li L profil navržen ve svých hlavních osách, budou v Posouzení průřezut uvedeny hodnoty momentu 
setrvačnosti Iu a Iv, stejně jako orientace hlavních os:  
 

 
 

Je nutné si uvědomit, že ne všechna posouzení se provádějí v hlavních osách. Posouzení ohybu se  
provádí v hlavních osách, posouzení smyku se provádí v geometrických osách.  
 
For the typical case of an angle section in pure compression, buckling is checked about the u-u & v-v 
axes, with the most conservative value of the χ buckling factor obtained about the v-v axis.   
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Pro zvýšení kontroly posudků L profilů byla do seznamu parametrů prvku přidána možnost zvážit 
efektivní poměr štíhlosti (λ?eff). 
 

 
 

Štíhlosní poměri je popsán v příloze BB  EN1993-1-1.     
 

eff k 
− −

=   
Kde:  

• 
0,35

0,7k


−

 
= + 
 
 

 pro L profily navrhované v jejich hlavních osách (v-v) 

• 
0,50

0,7k


−

 
= + 
 
 

 pro L profily navrhované v jejich geometrických osách (y-y a z-z)  

 
Hodnota parametru k může být rovněž zadána uživatelem v případě použití hodnot z tabulky G.2. 
 
When the slenderness ratio is considered, the Φ and χ coefficients are computed based on λeff (instead 
of λ):  
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1.7  Definice vzpěrné délky na tenkostěnných prvcích tvářených za studena 
(EC3) 

V nejnovější aktualizaci programu je zdokonalen výpočet vzpěru pro profily tvářené za 
studena.Hlavním důvodem těchto změn je umožnit použití zadané ohybové vzpěrné délky při 
posuzování vzpěru za studena tvarovaných profilů, a to i v případě, že není aktivována pokročilá 
stabilitní analýza. 
 
První změna je viditelná v seznamu vlastností prvku. V případě profilů tvarovaných za studena byla 
předchozí volba "Vzpěrná únosnost" nahrazena aktivací volby Vzpěr/Posouzení Možnost podsouzení 
(v dřívejší verzi pro profily tvarované za studena neaktivní).  
 

 
 
upravil se rovněž oddíl Vzpěr ve vlastnostech prvku.Parametry nastavení vzpěru pro za studena 
tvarované profily nejsou nyní automaticky deaktivovány, pokud je aktivována volba Pokročilá 
stabilita.Kromě toho některé volby v seznamu parametrů a v dialogovém okně "Vzpěrná délka" nelze 
nyní definovat, protože se nepoužívají při analýze profilů tvarovaných za studena.Vzpěrné délky je nyní 
možné editovat. 
 

 
 

 
Tyto vzpěrné délky se používají k výpočtu koeficientů vzpěru:  
 

 
 
Pokud jsou vzpěrné délky nastaveny na hodnotu Auto, pak se vypočítají na základě informací o 
navazujících prvcích nebo podpěrách, nebo na základě uživatelem definovaných mezilehlých podpor 
v okně Pokročilá stabilita. 
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Pro lepší pochopení určení  vzpěrné únosnosti za studena tvarovaného prvku v závislosti na tom, zda 
je aktivována analýza Pokročilá stability, se podívejme na následující tabulku. 
 

 Pokročilá stabilita 
Povolena Povolena, ale Ncr = 0 Nepovolené 

Analýza 
vzpěru 

Povolena 

Nv,Rd a Mb,Rd 
vypočteno pomocí 

Ncr a Mcr 
podle 

Výsledky pokročilé 
stability 

Nv,Rd a Mb,Rd 
vypočteno pomocí 

Lcr 
podle 

Výsledky pokročilé 
stability 

Nv,Rd a Mb,Rd 
vypočteno pomocí 

Lcr vypočteno 
automaticky (pomocí 

informací o 
navazujících prvcích) 

Nebo 
Lcr zadána uživatelem 

Nepovolené Žádné výsledky vzpěru 
 
 
Vzpěrné délky použité ve výpočtu lze zobrazit po provedení výpočtu:   
 

 
 

Vzpěrná délka v rovině (Lfz) 
 
 

1.8  Nové národní přílohy pro zdivo 
Od verze 2023.1 lze modelování zděných stěn provádět v Advance Design rovněž pomocí dat a 
ustanovení v německých, španělských a portugalských normách. 
  

  
 
Při definici průřezu stěny jsou parametry zdících jednotek a malt přizpůsobeny příslušným lokálním 
normám.  

 



                                                      
Co je nového v Advance Design 2023.1 

 

 14 

 
 
Poznámka:Ve verzi 2023.1 je export zděných stěn do modulu Zděná stěna možný pouze v případě, kdy 

osa Z globálního souřadnicového systému směřuje nahoru. 
 
 

1.9  Návrh a psouzení ŽB konstrukcí podle národních příloh pro Španělsko a 
Portugalsko 

V Advance Design 2023.1 je možné navrhovat ŽB prvky i podle španělských a portugalských norem. 
Lze tak zvolit příslušný NAD Eurokódu 2 tak, aby výpočty a konstrukční pravidla byla přizpůsobena 
příslušným normám každé země. 
 

    
  
Byly rovněž upraveny některé další parametry, například výchozí seznamy průměrů výztuže a seznam 
KARI sítí. 
 

 
 

Kromě toho je možné exportovat data pro návrh ŽB prvků do lokalizovaných Návrhových modulů pro 
železobetonové konstrukce (RC Beam, RC Column, RC Footing, RC Wall a RC Slab).   
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1.10 Nastavení jednotek pro Španělsko a Portugalsko 
Byly přidány sady výchozích jednotek pro Španělsko a pro Portugalsko. 
 

 
 
 

1.11 Nastavení jednotek pro tuhost 
Byly přidány dvě nové položky v okně nastavení jednotek - jednotky pro tuhost v posunutí a jednotky 
pro rotační tuhost. Uživatel tak nyní může nezávisle nastavit jednotky tak, aby vyhovovaly aktuálním 
potřebám. 
 

 

 
 

1.12 Liniová uvolbnění - možnost výběru uživatelsky definovaných uvolnění ze 
seznamu 

Na seznamu liniových uvolnění hran plošných prvků lze nyní kromě stávajících výchozích položek 
"Volný/Vetknutý/Kloubový/Jiný" vybrat také všechny existující uživatelsky definovaná liniová 
uvolnění. To umožňuje jejich rychlé přiřazení všem hranám plošného prvku. 
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Aktuální aktualizace navíc obnovila možnost definovat liniová uvolnění pro vícenásobný výběr 
plošných prvků. 

 
 

1.13  Propis informací o aktualizovaných prvcích z Návrhových modulů pro ŽB 
Pokud je návrh železobetonových prvků prováděn pomocí Návrhových modulů a pokud jsou u těchto 
prvků v Návrhovém modulu během výpočtu provedeny změny (například změna geometrie prvku, 
změna materiálu atd.), pak lze tyto změny přenést zpět do modelu Advance Design pomocí příkazu 
"Zavřít a aktualizovat". 
 

  
 

Od verze AD 2023.1 se ihned po spuštění tohoto příkazu zobrazí textová zprávu s informacemi o tom, 
které změny byly synachronizovány zpět do modelu Advance Design. Kontrola a informace o 
provedených změnách je tak více přehledná. 
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1.14 Možnost návrhu v Návrhových modulech pro ŽB na obálkuí kombinací 
Pokud byly obálky definovány v modelu, lze je nyní importovat do Návrhových modulů. Je tak možné 
provádět návrhové výpočty v Návrhových modulech přímo na obálky kombinací zatížení a je rovněž 
možné importovat nebo vytvářet kombinace, které obsahující obálky kombinací. 

 

     
 

Poznámka: Při vytváření kombinací v Návrhových modulech, zejména při automatickém generování, 
dbejte na to, aby po importu obálek kombinací z modelu Advance Design nevznikly 
kombinace, které obsahují daný zatěžovací stav vícektrát. 

 
 

1.15 Parametr maximálního kritického zatížení pro obecný vzpěr 
V seznamu vlastností Obecného vzpěru byly změněny parametry, kterými se řídí požadovaný počet 
určených vlastních tvarů. In places of existing parameters with coefficients, a new parameter ‘Max λ’ 
(maximum critical load parameter) has appeared. Now the expected number of required modes 
(determined by the parameter Np modes) will be determined from the range from 0 to the maximum 
value of the λ. 
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1.16 Zdokonalení definice kontrolního obvodu pro protlačení (EC2) 
Nejnovější verze programu přináší dva typy úprav týkajících se stanovením kontrolního obvodu při 
analýze protlačení na plošných ŽB prvcích podle Eurokódu. 
 
První změnou je vylepšení mechanismu detekce průsečíku kontrolního obvodu s hranami desky. Zvýšila 
se tím přesnost a správnost stanovení kontrolního obvodu, zejména při analýze protlačení u vnitřních 
rohů desky. Stejný mechanismus je nyní funkční pro všechny typy objektů, pro které lze protlačení 
posoudit, tj. sloupy, bodové podpory a bodová zattížení.  
 

 
 

Druhou změnou je zavedení možnosti uložit hodnotu délky kontrolního obvodu, což může být užitečné 
v situacích nezvyklé / složité geometrie, kdy chceme tuto hodnotu rzadat sami.Za tímto účelem je v 
seznamu vlastností prvku (sloup, bodová podpora, bodové zatížení) v části Protlačení k dispozici nová 
volba Kontrolní obvod. Ve výchozím nastavení má hodnotu Auto, v takovém případě je délka 
kontrolního obvodu u1 určena automaticky. Pokud se volba změní na Zadané, můžeme zadat hodnotu 
délky obvodu. 
 

 
 

 

1.17 Aktualizace nastavení Navrhování ŽB pro průhyby a iterace (EC2) 
V okně Předpokladech výpočtu Navrhování ŽB prvků podle Eurokódu byla na záložce Sekvence 
výpočtů upravena funkce volby Skutečný průhyb železobetonu, Dříve vedle této možnosti existovalo 
pole pro zadání počtu iterací, během kterých se aktualizovala tuhost prvků po vzniku trhlin. V aktuální 
verzi bylo toto pole nahrazeno zaškrtávacím políčkem "Spusťte další výpočet MKP pro aktualizaci 
tuhosti prvku". 
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Pokud tato volba není zatržena, je uvažována pouze 1 iterace, další výpočty MKP tak nejsou prováděny 
a průhyby jsou určeny na základě vnitřních sil na prvcích s neupravenou tuhostí. 
 
Pokud je tato volba zatržena, jsou uvažovány 2 iterace, jsou provedeny další výpočty MKP a průhyby 
jsou určeny na základě vnitřních sil na prvcích s modifikovanou tuhostí vlivem trhlin a přerozdělení 
vnitřních sil podle tuhostí jednotlivých prvků. 
 
Výpočty průhybu se zapnutou novou volbou proto odpovídají nejnepříznivějšímu scénáři, kdy na 
základě počátečních pružných (maximálních) silových účinků počítáme s průřezem porušeným 
trhlinami. S touto sníženou tuhostí přepočítáváme posuny MKP, které jsou pak transformovány na 
skutečný průhyb železobetonové konstrukce.Další iterace nejsou  nutné, protože silové účinky z 2. 
iterace již nejsou pružné, takže poměr pružného a dlouhodobému Youngova modulu již neodpovídá 
silovým účinkům. 
 
 

1.18 Materiál typu Zdivo – rozšířený seznam vlastností výplně dutin 
Pro snazší zadávání údajů o výplni dutin dutinových stěn byly přidány informace o parametrech 
výplňového materiálu. U určitých typických materiálů nejsou tyto editovatelné. Pokud je potřeba data 
editovat, je třeba použít typ materiálu "Uživatel". 
 
Data parametrů výplně dutin lze nyní obousměrně sdílet mezi modelem v Advance Design a Návrhovým 
modulem Masonry wall (Zděná stěna). 
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1.19 Správce databáze zdících jednotek 
Při definici průřezů zděných stěn v AD byla dosud k dispozici pouze výchozí databáze zdících jednotek. 
Do verze 2023.1 byla doplněna možnost využití libovolné databáze zdících včetně správce databáze 
zdících jednotek použitých v daném projektu. 
 
Správce se otevírá přímo z pole pro výběr zdících jednotek v okně vlastností materiálu: 
 

 
 

 
V horní části okna správce je seznam zdících jednotek, ketré jsou obsaženy v projektu. Uživatel může 
tento seznam editovat přidáním, odstraněním, vymazáním všech a rovněž exportem do souboru, který 
tak může být použit v dalších projektech. 
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V dolní části je náhled obsahu příslušného vybraného souboru databáze jednotek. Uživatel může 
snadno vybrat ze zobrazeného seznamu nebo vybrat jiný databázový soubor na disku a následně může 
importovat vybrané nebo všechny položky do aktuálního projektu. 
 
Schéma databází pro zděné prvky (malty, zdící jednotky a průřezy) používané v Advance Design a v 
Návrhovém modulu Masonry wall (Zděná stěna) bylo sjednoceno. V případě, že uživatel doplnil 
databázi zdících jednotek v Návrhovém modulu, je možné zkopírováním souboru databáze použít tyto 
zdící jednotky i v modelu Advance Design.   
 
 

1.20 Možnost exportupřípoj deskou na stojině (smyková deska) do Návrhového 
modulu 

Ve verzi AD 2023.1 byly do seznamů ocelových přípojů, které je možné exportovat do Návrhového 
modulu Steel connection (Ocelové přípoje), přidány dva typy přípojů: 
 

• Kloubový přípoj deskou na stojině(smyková deska) nosník-nosník 
• Kloubový přípoj deskou na stojině(smyková deska) nosník-sloup (přípoj ke stojině nebo pásnici 

sloupu) 

 
Oba přípoje lze modelovat pomocí příkazů dostupných na pásu karet ve skupině Přípoje.  
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Přidáním nového typu přípoje deskou na stojině (smykovou deskou) do Návrhového modulu Steel 
Connection je možné posuzovat 3 uspořádání přípoje podle normy EC3 (viz obrázky níže). 
 

 
 

Kloubový přípoj deskou na stojině (smykovou deskou) nosník-nosník 
 
 
 

 
 

Kloubový přípoj deskou na stojině (smykovou deskou) nosník-stojina sloupu 
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Kloubový přípoj deskou na stojině (smykovou deskou) nosník-pásnice sloupu 
 
 

1.21 Další drobné úpravy a změny 
S každou aktualizací programu se snažíme zvýšit jeho kvalitu.V této verzi bylo rovněž  provedeno velké 
množství drobných vylepšení a oprav.Tato aktualizace je vyjímečná tím, že jsme se soustředili na 
opravu velkého množství drobných, delší dobu neodtraněných chyb různého druhu, které soce nebyly 
závažné, ale uživatelům zněpříjemňovali práci. Níže najdete krátký seznam s popisy vybraných 
zdokonalení a oprav. 
 

• Zdokonalený export liniových uvolnění na hranách zděných stěn 

Pokud jsou liniová uvolnění definována ve výpočtovém modelu, jsou nyní koretkně importována do 
Návrhového modulu Masonry wall (Zděná stěna).Byla definována pravidla přenosu dat, v případě, že 
liniová uvolnění jsou definována na hraně, na které je rovněž definována podpora.Pokud nejsou hrany 
plošných prvků podepřené liniovou/plošnou podporou po celé své délce, budou do Návrhového 
modulu Masonry wall (Zděné konstrukce) exportována data liniového uvolnění. Pokud jsou hrany 
plošných prvků podepřené liniovou/plošnou podporou po celé své délce, budou do Návrhového 
modulu Masonry wall (Zděné konstrukce) exportována data podpory. Uplatní se i další pravidla - 
pokud je posun Tz zcela uvolněn, podpora se neuvažuje, pokus je pootočení Rx nebo Ry plně uvolněno, 
podpora je považována za kloubovou. 
  

• Změňa jednotky pro průhyb Wc v seznamu vlastností prtových dřevěných prvků 

V seznamu vlastností dřevěných prutových prvků, v návrhových parametrech dřeva podle. EN, existuje 
parametr pro zadání hodnoty Wc konstrukčního průhybu . Dříve používal výchozí jednotku délky (např. 
metry), což bylo při definování malých hodnot problematické. Nyní parametr používá jednotku "Malá 
délka" (např. mm), což usnadňuje definici hodnot. 
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• Vylepšená aktualizace dat z Návrhového modulu RC Beam (ŽB Nosník) 

Pokud jsou během analýzy ŽB nosníku v Návrhovém modulu RC Beam provedeny úpravy geometrie 
(například rozměry průřezu), jsou nyní při použití příkazu "Zavřít a aktualizovat vše" správně přeneseny 
do modelu Advance Design. 
 

• Odebrání nepoužívaných dat z tabulky dokumnetu "Syntetická tabulka podle typu přípojeí" 

Tabulka dokumnetu Syntetická tabulka podle typu přípoje byla aktualizována odebráním sloupců s 
dále nepoužívanými informacemi týkajícími se šroubů. 
 

• Změna pořadí vlastností v okně Vlastnosti 

Pro zvýšení uživatelského komfortu byla sjednocena poloha některých volen návrhu ŽB prvků ve 
vlastnostech prutových a plošných prvků. Obdobné změny byly provedeny v poloze voleb nastavení v 
seznamu valstností skupiny zatížení větrem. 
 

• Zdokonalené určení (výpočet) "Performance point" při použití metody postupného 
přitěžování Pushover 

Zdokonalený výpočet stanovení "Performance point" při použití analýzy postupného přitěžování 
Pushover podle normy ATC40. Kromě toho bylo vylepšeno generování výsledných křivek Pushover. 
 

 

 
• Rychlejší generace zatížení od jeřábů 

Byl zdokonalen proces automatického generování zatížení od jeřábů, který je tak nyní rychlejší. 
Zdokonalení je patrné zejména v případech použití více jeřábů současně. 
 
 

• Opravy (vybrané) 
o Symboly ocelových přípojů pro definici excentricity na připojených prvcích v modelu 

jsou nyní správně zobrazeny . 
o Odstranění problému obnovy výztuže v nosníku s více rozpětími v Návrhovém modulu 

RC Beam, pokud byl aktualizován z modelu Advance Design. 
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o Odstranění problému chybějící definice příčné podpory na konci uvažovaného 
ocelového prvku v dialogovém okně Pokročilá Stabilita, pokud je na tomto konci spojen 
s jinými kolineárními prvky. 

o Nastavení zobrazení Prohlížeče projektů (jako je barva pozadí) se nyní přenáší do 
nových projektů. 

o Odstranění problému nesprávného vykazováním stavu výpočtů ocelových přípojů v 
seznamu jeho vlastností v případě, že byl navržen, ale obsahoval chyby, nebo po použití 
příkazu "Aktualizovat a vypočítat". 

o Seznamy výběru zatěžovacích stavů pro zobrazení výsledků analýzy MKP (napětí, 
posuny, síly) již neobsahují pomocné kombinace používané pro obálky vytvořené při 
automatickém generování zatížení od jeřábů. 

o Odstranění problému nemožnosti vybrat styl zobrazení Isomapy pro výsledky návrhu 
železobetonových prvků v případě použití lokalizace USA a Kanada. 

o Editace  vlastností liniových uvolnění v dialogovém okně je nyní možná pouze pro výběr 
jednoho prvku. V přechozí verzi bylo možné editovat vícenásobný výběr plošných prvků, 
což způsobovalo nekorektní nastavení uvolnění. 
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2. Nové možnosti a zdokonalení - Návrhové moduly pro 

železobeton (ADM) 
 
Součástí Advance Design 2023.1 je i zdokonalení Návrhivých modulů Advance Design. Níže je uveden 
seznam hlavních novinek a zdokonalení Návrhových modulů ŽB a Zděné stěny.   
 
Souhrn klíčových funkcí a výhod: 

 
• Španělské a portugalské verze Návrhových modulů ŽB 
• Německá, španělská a portugalská verze modulu Zděná stěna 
• Rychlý výpočet plochy výztuže a potřebného množství prutů výztuže pomocí praktické 

kalkulačky 
• Více voleb pro správu a zobrazení podpor pro desky a nosníky 

 
 

2.1  Návrhové moduly pro ŽB a zdivo pro Španělsko a Portugalsko 
Ve verzi 2023.1 byly Návrhové moduly ŽB a Zděná stěna lokalizovány pro Španělsko a Portugalsko. 
 

   
 
V Návrhových modulech ŽB (RC Beam, RC Column, RC Wall, RC Footing a RC Slab) byla doplněna 
možnost provádět návrhy na základě příslušných národních příloh norem EN.Zároveň byla španělština 
a portugalština doplněna jako jazyky rozhraní a dokumentů.stejně tak byly upraveny i databáze 
materiálů a šablony používaných v Návrhových modulech. 
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Návrhový modul Zděná stěna byl rovněž lokalizován pro Španělsko a Portugalsko. Změny se týkaji 
jazyk a rozhraní a dokumentů, databází a šablon. Jelikož zatím nebyly vydány NAD k EN 1996, provádějí 
se obou případech návrhy na základě ustanovení obecných verzí EN 1996-1-1 a EN 1996-3.   
 
 

2.2 [Masonry wall (Zděná stěna)] německá lokalizace Návrhového modulu 
Masonry wall (Zděná stěna) 

Návrhový modul Zděná stěna byl ve verzi 2023.1 lokalizován i pro Německo. Nejvýraznější změny se 
týkají definice a výpočtu průřezů.   
 
Při definici průřezu stěny jsou k dispozici zdící jednotky a parametry malty přizpůsobené německým 
normám. Pro zdící jednotky jsou doplněny další klasifikace, jako je typ jednotky, typ perforace 
jednotky a možnosti použití jednotek vysoké přesnosti.Kromě toho lze při definici průřezu zdiva 
specifikovat velikost zdících jednotek. 

 

 
 
Německé NAD zavádějí mnoho úprav výpočtů ve srovnání se základní verzí EN 1996. 
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Pro obecnou metodu (DIN EN 1996-1-1/NA) a zjednodušenou metodu (DIN EN 1996-3/NA) se hlavní 
rozdíly týkají posouzení vyztužené zděné stěny vystavené převážně svislému zatížení a posouzení 
stěny vystavené koncentrovanému zatížení.   
 
Souběžně se změnami ve výpočtech byly také aktualizovány výstupní dokumenty, které obsahují jak 
upravené vzorce, tak odkazy na příslušné rovnice podle příloh německého NAD.   
 
 

2.3 Kalkulačka výztuže 
Nástroje Kalkulačka výztuže je možné použít pro výpočet ploch výztuže a požadovaný počet prutů 
výztuže. Pomocí tohoto nástroje je možné vypočítat požadovaný počet prutů výztuže pro danou 
plochu výztuže, kombinovat více průměrů výztuže (při použití stejného počtu prutů více průměrů 
výztuže, nebo definicí jejich poměrů). 
 
Tuto kalkulačku lze spustit přímo z pásu karet Návrhových modulů ŽB (a také ze samostatných ribonnů 
v Advance Design a Autodesk Revit). 
 
 

 
 
 

 
 
 
Ukázky použití: 
 

• Plocha výztuže – pro daný počet a průměr prutů, rovněž i pro součty a rozdíly více různých 
průměrů. 
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• Požadovaný počet prutů výztuže – pro předem stanovený průměr. 

 
 

• Požadovaný počet prutů výztuže – pro stejný počet prutů různých průměrů. 

 
 

• Požadovaný počet prutů výztuže – pro pruty různých průměrů poměrem k počtu všech prutů.V 
níže uvedeném příkladu se předpokládá, že 25% počtu všech prutů bude⌀12 pokryto pruty 
průměru ? a zbývajících 75%⌀pruty průměru 18. 

 
 

• Náročnější operace – například přičtení nebo odečtení zadaných nebo vypočítaných ploch 
výztuže. 

 
 
 
Jednotky použité pro plochy výztuže jsou závislé na nastavení jednotek. 
 
Je možné použít následující klávesy: 
 

• Tlačítko ESC pro "C" ("Vymazat" pro vymazání všech vstupů) 
• Tlačítko Zpět pro "CE" ("Vymazat vstup" pro vymazání poslední položky) 
• Tlačítko Enter pro '=' 
• Klávesová zkratka Shift + 5 pro '%’ 
• Tlačítko / pro '/ø’ 
• Tlačítko * pro '*ø’ 

 

2.4 [RC Beam (ŽB Nosník) ] Možnost měnit šířku podpory pro nosníky 
U železobetonových nosníků analyzovaných v prostředí Návrhového modulu RC Beam v Advance 
Design nebo Autodesk Revit je jejich geometrie, včetně šířky podpor, určena hostitelským modelem. 
Vzhledem k rozdílům mezi modelem a skutečnou fyzickou geometrií však v některých případech nemusí 
předpokládaná šířka podpor odpovídat předpokladům. V aktuální verzi je možné v takových 
případech změnit hodnotu šířky podpor v Návrhovém modulu RC Beam. 
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Do dialogového okna parametrů geometrie rozpětí nosníku byla proto přidána zaškrtávací políčka 
vedle polí s hodnotou šířky podpor. Ve výchozím nastavení nejsou zaškrtnuta a hodnota šířky je 
odvozena z modelu Advance Design nebo Revit. Pokud je tato volba zaškrtnuta, uživatel může změnit 
šířku podpory, což ovlivňuje zobrazení v pohledech a na výkresech výztuže, ale má vliv i na návrh 
výztuže.   
 

 
 
Případem použití, kdy je taková změna rozměrů podpory důležitá může je podepření nosníků na 
stěnách - například překladů. 

 

 
 
 
 

2.5  [RC Beam (ŽB Nosník)] drobné zdokonalení posouzení napětí v podpoře 
Ve výpočtů posouzení napětí v podpoře byla změněna metoda stanovení hodnoty vzdálenosti spodní 
výztuže nad podporou k spodní hraně nosníku. Nyní je měřena od těžiště všech zakotvených vrstev 
výztuže, což ovlivňuje výsledky zejména u silně vyztužených nosníků. 
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2.6  [RC Slab (ŽB Deska)] Možnost zobrazení nosných prvků pod a nad deskou 
Jednou ze z úprav této verze Návrhového modulu RC Slab (ŽB Deska) je možnost zobrazení 
prvků(sloupy, stěny) pod a nad deskou ve 2D a 3D pohledech a na výkresech výztuže.Pro změnu 
nastavení zobrazení těchto prvků byla do dialogového okna parametrů definice desky v RC Slab 
doplněna volba s názvem "Skrýt prvky nad deskou".   
 
 

 
 
 

Toto nastavení je vhodné pro přehledné zobrazení podepření desky, pokud jsou z modelu načteny i 
konstrukce nad deskou. 
 
 

 
 

“Skrýt prvky nad deskou" - Vypnuto 
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“Skrýt prvky nad deskou" - Zapnuto 
 
 

2.7 [RC Column (ŽB Sloup] Detekce čtvercového průřezu během importu 
Čtvercové průřezy sloupů byly dříve importovány z AD modelu do Návrhovégo modulu RC Column jako 
obdélníkové průřezy. V aktuální verzi je obdélníkový průřez se stejnými rozměry v obou směrech 
importován jako čtvercový.Tato drobná změna ovlivňuje možnost použít nastavení výztuže specificky 
pouze pro čtvercové průřezy, jako je například uspořádání třmínků "Diagonálně". 
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2.8  [RC Footing (ŽB Základová patka)] Možnost uložit délku háku výztuže 
V Návrhovém modulu RC Footing (ŽB Patka) byla do dialogového okna Předpoklady výztuže přidána 
volba zadání délky háku. Umožňuje definici délky háku spodní i horní výztuže v patce. 
 

 
 
 

2.9 [RC Footing (ŽB Základová patka)]  Možnost definice háků podélné 
výztuže u základových pasů 

V Návrhovém modulu RC Footing (ŽB Patka) byla do dialogového okna Předpoklady výztuže  pro 
základové pasy doplněna volba definice háků podélné výztuže (podél osy Y). Ve výchozím nastavení 
jsou délky háků výztuže určeny výpočtem a mohou být definovány nezávisle pro horní a spodní výztuž.   
 

 
 
 

2.10 [Masonry wall (Zděná stěna)] Omezení možností editace modelu 
obsahujícího výsledky MKP 

U zděných stěn importovaných do Návrhového modulu Masonry wall (Zděná stěna) z modelu Advance 
Design a obsahujících výsledky výpočtů MKP byla doplněna další omezení pro možnou úpravu 
geometrie modelu stěny.Omezení se vztahují na vybrané geometrické parametry, jejichž změna by 
mohla mít vliv na analýzu, včetně rozměrů stěny, rozměrů a tlouštěk navazujících prvků nebo velikosti 
a polohy otvorů.Uživatelé se tak automaticky vyhnou problémům a nepřesnostem vyplývajícím z 
různých geometrií stěn a výsledků MKP v Návrhovém modulu a v modelu AD. 
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2.11  [Výkresy] Možnost použití symbolu * v popisech 
Drobné zdokonalení uživatelsky definovaných poznámek ve výkresu. Nyní je možné v textových 
popisech použít znak *, lze tak snadno označit např. další připomínky. 
 

 
 
 

2.12 [Výkresy] Aktualizovaná rozpiska pro Polsko 
  
Byly aktualizovány šablony výkresů pro Návrhové moduly ŽB pro Polsko. Hlavní změnou je doplnění 
nové rozpisky. 

 

 
 

Nová rozpiska má upravený tvar a obsahuje poznámku o ohýbání výztuže.Nová rozpiska je nyní 
nastavena jako výchozí pro všechny výkresy pro polskou lokalizaci. 
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2.13  [Obecné] Drobné úpravy vzhledu některých dialogových oken 
Pro zlepšení uživatelské prostředí jsme do této aktualizace začlenili několik drobných úprav 
dialogových oken.Drobná reorganizace pozic a pojmenování volebv okně "Zatěžovací stavy" pro 
normy USA. 
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3. Nové možnosti a zdokonalení - modul Steel Connection 

(Přípoje) 
 
Advance Design 2023.1 přináší několik nových možností a zdokonalení Návrhového modulu Steel 
Connection (Ocelové přípoje).   
 
Souhrn klíčových funkcí a výhod: 

 
• Přípoj deskou na stojinu (Smyková deska) – nový typ přípoje 
• Přenos uživatelských nastavení 
• Zdokonalení předepnutých šroubů 
• Zdokonalení výkresů 

 

3.1  Nový typ přípoje – přípoj deskou na stojině 
Největší novinkou Návrhového modulu Steel Connection (Ocelové přípoje) verze 2023.1 je nový typ 
přípoje – přípoj deskou na stojinu (smyková deska). Jedná se o přípoj, kde jsou síly přenášeny pomocí 
desky na stojině (smykové desky). Skládá se z desky přivařené k primárnímu sloupu nebo nosníku a 
přišroubované ke stojině sekundárního nosníku. Přípoj přes desku na stojině se primárně používá k 
přenosu reakce klobově podepřeného nosníku na jeho podporu, obvykle sloup nebo nosník. 
 

 
 

Přípoj deskou na stojinu (smyková deska) 
 
 
K dispozici je několik defaultních šablon přípoje deskou an stojinu (smykové desky), ale nastavení lze 
libovolně upravovat: 

• nosník - stojina sloupu 
• nosník - pásnice sloupu 
• nosník - stojina nosníku (s deskou na výšku nižšího nosníku) 
• nosník - stojina nosníku (s deskou na plnou výšku) 
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Data o připojených prutech lze definovat přímo v Návrhovém modulu přípojů, nebo mohou být 
automaticky importována, pokud je připoj analyzováno v modulu přímo v modelu Advance Design. V 
tomto případě jsou rovněž importovány vnitřní síly. 
 
   

 
 

Analýza přípoje v prostředí Advance Design 
 

 
Pro definice geometrie desky na stojině (smykové desky) je k dispozici několik voleb pro rychlou a 
přesnou definici tvaru a polohy. 
 



                                                      
Co je nového v Advance Design 2023.1 

 

 38 

    
 

Dialogová okna pro definování přípoje deskou na stojině (smyková deska) 
 

 

• Posouzení 

Návrh a posouzení se provádí podle EN 1993-1-8 spolu s ustanoveními podporovaných NAD. Posudek 
zahrnuje posouzení přípoje deskou na stojině (smykové desky) (tah/tlak, smyk, roztrření bloku), 
posouzení svarů, posouzení šroubů (smyk šroubů a skupiny šroubů), posouzení oslabeného průřezu a 
podmínky vzdáleností otvorů pro šrouby.  
 
Kromě toho jsou kontrolovány zásady doporučeného provádění na základě postupů popsaných v 
kapitole 5 "Ploutvové desky" publikace "Přípoje ocelových konstrukcích: Jednoduché přípoje podle 
Eurokódu 3" - Autor BCSA/SCI Connections Group, 2014.  
 
Posuzují se rovněž návrhové požadavky na rotační kapacitu; požadavky na rotační kapacitu vycházejí 
z doporučení uvedených v publikaci ECCS č. 126 European Recommendations for the Design of Simple 
Joints in Steel Structures (Evropská doporučení pro navrhování jednoduchých přípojů ocelových 
konstrukcích). J. P. Jaspart et al. 2009". 
 
Základní výsledky posouzení jsou k dispozici v informačním panelu ihned po výpočtu. 
 

 
 

Výsledky v informačním panelu 
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Stejně jako v případě jiných typů přípojů lze zpracovat detailní dokumnet statického posudku s popisy 
jednotlivých posouzení. 
 

 
 

Dvě stránky dokumnetu statického posudku 
 
 

3.2 Přenos uživatelských nastavení 
Pro usnadnění procesu přenosu uživatelských konfigurací a nastavení z předchozí verze byl vytvořen 
nový mechanismus pro migraci všech těchto dat do nové verze Návrhových modulů Advance Design, 
zejména modulu Steel Connection (Ocelové přípoje).  
 
Po instalaci aplikace lze nástroj pro migraci spustit z nabídky Start systému Windows. 
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Nástroj pro migraci lze spustit také ze zástupce dostupného ve složce, kde je nainstalován Návrhový 
modul Steel Connection (Ocelové přípoje).Nastavení jsou seskupena do dvou kategorií: Obecná 
nastavení / Nastavení pro Návrhový modul ocelových přípojů.Lze přizpůsobit různé typy šablon a 
konfigurací, včetně pracovních jednotek, parametrů zobrazení, šablon projektů a výkresů, databází, 
konfigurací dokumentu statického posudku a dalších. 
 
Jak již bylo zmíněno dříve, nástroj pro migraci migruje data z předchozí verze Návrhových modulů 
Advance Design a z PowerPack pro Advance Steel. Lze přenést vybrané konfigurace z verzí 
2022/2022.1 do verze 2023.1 a z verze 2023 do verze 2023.1 
 

 
 

Přenos uživatelských nastavení - Hlavní dialog 
 

 
Na základě nainstalovaných aplikací mohou být některé volby zakázány; proto, pokud má uživatel 
nainstalován pouze modul Steel Connection, "Special parts" budou deaktivovány, protože se používají 
pouze s PowerPack pro Advance Steel.  
 

 
 

Přenos uživatelských nastavení – pro Návrhový  
modul Steel Connection Ocelové přípoje 
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V dialogovém okně jsou k dispozici následující volby: 
 

• Obecná nastavení 

Jednotky - přenese všechna nastavení jednotek nakonfigurovaná uživatelem. Pro umožnění migrace 
do nových nastavení musí být konfigurace jednotek uložena jako jiný soubor než výchozí! 
 

 
 

Nastavení jednotek – uživatelská nastavení 
 
 

Zobrazení - migruje všechna nastavení provedená uživatelem v dialogu Nastavení zobrazení: Popisy, 
barvy a viditelnost. 
 

 
 

Nastavení zobrazení 
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Lokalizace - migruje všechna nastavení související se zemí, normami a jazykem, která jsou k dispozici 
v dialogu Nastavení lokalizace. 
 

 
 

Nastavení lokalizace 
 

 
• Návrhové modul - Ocel 

Šablony - migruje všechny šablony definované uživatelem v umístění Šablony Návrhového modulu 
Steel Connection (Ocelové přípoje). Tyto šablony obsahují šablony modelu. Pozor, chcete-li 
migrovat uživatelsky definované šablony, musí být uloženy ve výchozím umístění pro šablony prvků 
v Návrhovém modulu. 
 
Průřezy - migruje všechny průřezy definované uživatelem prostřednictvím rozhraní Návrhového 
modulu. 
 
Materiály - migruje všechny nové materiály definované uživateli v databázi modulu. 
 
Výkresy - migruje všechny šablony výkresů definované uživatelem v umístění Šablony Návrhového 
modulu sSteel Connection (Ocelového přípoje). Tyto šablony obsahují šablony výkresů, styly 
výkresů a uživatelské rozpisky. Pozor, pro migraci uživatelsky definovaných šablon musí být tyto 
ve výchozím umístění pro šablony pro každý konkrétní typ v Návrhovém modulu: Šablony výkresů, 
Rozpisky, Styly výkresu 
 
Společné knihovny - přenese všechna nastavení uložená uživatelem prostřednictvím dialogu 
Předvolby. 
 

 
 

Přednastavení 
 
Speciální díly – volba zakázána pro Advance Design Steel Connection  
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• Příkazy v dialogovém okně 

Vybrat vše / Vymazat vše – vybere/zruší výběr všech voleb dostupných v dialogovém okně 
 
Migrace – spustí migraci databází a nastavení na základě výběru provedeného v dialogovém okně. 
Pokud je vybrána volba Migrovat, musí uživatel ověřit následující upozornění: 
 

 

 

Důležité -  proces migrace by NEMĚL být přerušen! 
 
Obnovit nastavení – v případě potřeby se uživatel může vrátit k původnímu nastavení aplikace. Pokud 
je vybrána volba Obnovit nastavení, musí uživatel ověřit následující upozornění: 
 

 

 

Po přijetí přejmenuje datovou složku adresáře ADM 2023.Datová složka adresáře bude znovu 
inicializována při opětovném spuštění modulu ADM. 
 
Po dokončení procesu může uživatel prohlížet log soubor ihned po migraci (kliknutím na ANO na dialog, 
který se zobrazí hned po procesu).Pokud není aktuálně potřebný, je soubor uložen v následujícím 
umístění pro pozdější kontrolu:C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Graitec\Advance Design 
modules\2023\CustomSettingsTransfer\Log 
 

 

3.3  Zdokonalení návrhu předepnutýchh šroubů 
Ve verzi 2023.1 jsme upravili varovné hlášky a výpočty pro předepnuté šrouby. 
 
V předchozích verzích Advance Design Steel Connections pro přípoje bez předepnutých šroubů bylo 
provedeno posouzení únosnosti pro všechny kombinace, ale bez ohledu na typ kombinace (MSÚ nebo 
MSP).V takových případech byly se objevily varovné hlášky pro typ kombinace (MSÚ/MSP), které 
neodpovídaly kategorii přípoje. 
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Ve verzi 2023.1 je mechanismus výpočtu upraven.Pokud jde posuzována únosnost průřezu nebo 
podobný posudek, jsou použity kombinace MSÚ.Pokud neexistuje žádná kombinace MSÚ (nebo obálka 
MSÚ), zobrazí se příslušná varovná hláška. 
 

 
 

 
Všimněte si, že analýza únoanoati šroubu se provádí s ohledem na kategorii přípoje a kombinaci 
mezních stavů. EN 1993-1-8 uvádí tři kategorie (A, B a C) pro spoje ve  smyku. 
 

 
 

Kategorie šroubových spojů ve smyku (EN 1993-1-8) 
 

 
Mohou nastat následující situace: 

• K dispozici jsou kombinace MSÚ a MSP 
o kategorie A - v tomto případě se neprovádí posouzení na kombinace MSP. Všechna 

posouzení se provádějí na kombinace MSÚ. 
o kategorie B – v tomto případě se prokluz šroubů posuzuje na kombinace MSP, zatímco 

zbytek posouzení se provádí na kombinace MSÚ. 
o kategorie C - v tomto případě se všechna posouzení provádějí na kombinace MSÚ.  

 
• K dispozici jsou pouze kombinace MSÚ 

o kategorie A - v tomto případě se všechna posouzení provádějí na kombinace MSÚ.  
o kategorie B – v tomto případě se zobrazí varovná hláška chybějících požadavků na 

posouzení únosnosti v prokluzu. Všechna ostatní posouzení se provádějí na kombinace 
MSÚ. 
Poznámka: Pokud kombinace neobsahují smykovou sílu, neprovede se posouzení 
únosnosti v prokluzu a zobrazí se doplňující varovná hláška. 

o kategorie C - v tomto případě se všechna posouzení provádějí na kombinace MSÚ. 

 
• K dispozici jsou pouze kombinace MSP 

o kategorie A - v tomto případě se neprovádí žádné posouzení a zobrazí se příslušná 
varovná hláška.  

o kategorie B – v tomto případě se posuzuje pouze únosnost šroubů v prokluzu a zobrazí 
se varovná hláška. 
Poznámka: Pokud kombinace neobsahují smykovou sílu, neprovede se posouzení 
únosnosti v prokluzu a zobrazí se doplňující varovná hláška. 

o kategorie C - v tomto případě se neprovádí žádné posouzení a zobrazí se příslušná 
varovná hláška. 
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Níže uvedená tabulka shrnuje posouzení únosnosti šroubu pro tři kategorie spojů v závislosti na 
dostupných kombinacích MSÚ a MSP. 
 

 Únosnost 
v 

otlačení 

Únosnost 
v 

protlačení 

Únosnost 
v tahu 

Únosnost 
ve střihu 

Kombinace 
střihu a 

tahu 

Únosnost 
v 

prokluzu 
Kategorie spoje A 

SLS kombinací 

Ne Ne Ne 

Ne Ne Ne 

ULS kombinací Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Kategorie spoje B 
SLS kombinací Ne Ne Ne Ne Ne 

Ano 

ULS kombinací Ano Ano Ano Ano Ano Ne 

Kategorie spoje C 
SLS kombinací Ne Ne Ne Ne Ne Ne 

ULS kombinací Ano Ano Ano 
Ne Ne 

Ano 

 
 
Posouzení vzdáleností otvorů není závislé na mezním stavu. Proto budou šroubové spoje vždy 
zobrazeny v podrobné verzi výstupního dokumentu. Také v případech, kdy posouzení není provedeno, 
bude obvykle výstupní dokument obsahovat zprávu. 
 
 

3.4  Předepnuté šrouby - GUI 
Pro zlepšení uživatelského dojmu jsou nyní volby pro předepnuté šrouby vždy viditelné v okně definice 
šroubů.Všechny související informace jsou viditelné na základě výběru materiálu (třída šroubu) a 
kategorie spoje jsou volby aktivovány odpovídajícím způsobem. 
 

 
 

Volby pro předepnuté šrouby ve verzi 2023.1 
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3.5  Únosnost v kotvení soudržností podle EN 1992 
Až do předcházející verze nebyla únosnost v kotvení soudržností zohledněna, pokud byla kotevní délka 
menší než minimální mezní hodnota podle EN 1992.  
 
Od verze 2023.1 se únosnost v kotvení soudržností vždy vypočítá a v případě, že kotevní délka 
(definovaná uživatelem) je menší než minimální hodnota podle EN 1992, pak: 
 

• Modul provádí výpočet únosnosti v kotvení soudržností na základě vstupní hodnoty kotevní 
délky. 

• Modul zobrazí varovnou hlášku, pokud je kotevní délka je příliš malá (nesplňuje požadavky 
normy). Není splněna podmínka minimální kotevní délky – 8.4.4 (1) (8.6), EN 1992-1-1. 
Požadovaná kotevní délka je %s. 

 
Výpočet minimální kotevní délky bere v úvahu lb,rqd: 
 

 

 
 
  
Aby se zabránilo definování nevyužitých kotevních délek, je od verze 2023.1 při výpočtu kotvy 
zohledněné skutečné napětí v kotvení. Tedy 

・max = FtEd / A 
 

kde  
FtEd = tahová síla v nejvíce taženém kotvy 
A = přůřezová plocha kotvy. 

 
Příklady výpočtů pro případy použití přímé kotvy a kotvy s hákem  
 

 
 

Posudek pro kotvu s hákem 
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Posudek pro přímou kotvu 
 
 

3.6  Zdokonalení výkresů 
V této aktualizaci byly zdokonaleny výkresy ocelových přípojů s některými odlištnostmi pro 
francouzskou lokalizaci. 
 
Největší změny na výkresech se týkají nových popisů: 
 

• Popisy šroubů a kotev 
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• Popisy pro distanční a vyrovnávací plechy 

 

 
 
 
 
 

• V popisech je možné popsat materiál (pouze pro francouzskou lokalizaci) 

 

 


