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ÚVOD 
Programy souboru RENEX tvoří ucelený systém pro výpočet konstrukcí v prostředí AutoCAD 2000 a vyšší. 
Lze jej pro srozumitelnost dělit na grafický preprocesor, vlastní FEM výpočet, dimenzování plošných 
konstrukcí a postprocesor. 
Preprocesor i postprocesor využívá plně všech výhod grafického prostředí AutoCAD. Umožňuje uživateli pří 
modelování konstrukce používat běžné postupy a standardní entity. Stejně tak je možno využít všech 
zobrazovacích možností tohoto prostředí, jako jsou funkce řešící viditelnost, rendrování apod. Jednou 
z velkých výhod je práce s hladinami. Je tedy možno mít aktivní pouze ty části konstrukce, na kterých 
uživatel zrovna pracuje. V modelu pracuje uživatel výhradně s makroprvky (jednorozměrnými – prutovými, 
dvourozměrnými - plošnými a trojrozměrnými - bricky). Makroprvky se volí s ohledem na geometrii 
konstrukce, její fyzikální nebo průřezové charakteristiky a plošné, event. liniové či bodové zatížení. Bližší 
informace v odstavci KONVENCE. 
Vlastní řešič se z prostředí AutoCAD pouze spouští jako externí funkce. Uchovává si všechny vlastnosti 
řešičů firmy FEM Consulting Brno. 
Dalším stupněm je dimenzování plošných konstrukcí ze železobetonu. V této verzi jsou implementovány 
normy ČSN 731201 Z2, EC2 a DIN 1045, v další pak ONORM a případně další národní normy. Nově je 
součástí programu i výpočet betonových konstrukcí s uvažováním fyzikálně nelineárního chování betonu 
včetně jeho dotvarování. 
Posledním stupněm je zatím postprocesor, který zpracovává výsledky dimenzování stropních desek podle 
zásad ČSN 731204 a navazujících norem a připravuje vstupní údaje pro výztužné programy systému RECOC-
BETON. Tento je distribuován samostatně, má i samostatný manuál. 

Poznámka: Autoři programu i manuálu budou vděčni za podněty a připomínky. Adresujte je prosím 
na níže uvedené e-mailové adresy nebo telefony: 

 RECOC s.r.o. – 251 624 661 

david.pytlik@recoc.cz miloslav.smutek@recoc.cz zbynek.pechan@recoc.cz 

zdenek.cech@recoc.cz hana.seligova@recoc.cz 

KONVENCE 

Jednotlivé makroprvky je nutno nakreslit pomocí běžných funkcí AutoCAD. Je přitom nutno použít tyto 
entity: 
3dpolyline (3Dpline) – obrysy plošných makroprvků 
linie (Line) – prutové makroprvky 
polylinie (Pline) – otvory v plošných makroprvcích 
 
Na tyto entity je možno aplikovat libovolné příkazy AutoCAD jako „COPY“, „MOVE“, „ARRAY“ apod. Lze je 
k sobě libovolně připojovat, pruty mohou plošnými prvky pronikat (při proniknutí se prut s plošným prvkem 
spojí) nebo na ně navazovat (v tom případě dojde k pevnému připojení). Není potřeba vkládat body 
v rovných úsecích makroprvků v místech předpokládaného připojení jiného makroprvku. Připojení se 
provede automaticky.  
Kromě toho je nutno dodržet názvy hladin, do kterých se entity kreslí. Jméno hladiny má povinné první 
čtyři znaky. První znak je povinně F. Druhý a třetí znak označuje číslo podlaží – tedy dvouciferné číslo. Čtvrtý 
znak značí nadzemní nebo podzemní podlaží – tedy znaky P nebo N. Ostatní znaky ve jménu hladiny jsou 
nepovinné. Např. označení hladiny pro kreslení entit 3. NP by mělo vypadat následovně: F03N. Zadaná čísla 
podlaží se mj. používají při kontrole připojení entit. Ty se porovnávají vždy pouze v navazujících patrech, 
neporovnávají se tedy všechny se všemi. Podle našich zkušeností je vhodné odlišovat i typ konstrukce a 
skupinu. Tu většinou určuje tloušťka prvku v cm. Označení hladiny, v níž jsou makroprvky stropní desky 
tloušťky 300 mm ve 3. NP tedy vypadá takto:  F03N_D30. Tímto způsobem organizované kreslení umožňuje 

mailto:david.pytlik@recoc.cz
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mailto:zbynek.pechan@recoc.cz
mailto:zdenek.cech@recoc.cz
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velmi produktivní práci s hladinami. Při volbě názvů hladin je potřeba mít na paměti mj. volby hladin přes 
zástupné znaky. Bližší viz příkazy VYS* (např. poznámka za příkazem VYOBS). 
Geometrie konstrukce je zásadně kreslena v metrech (j1 jednotka AutoCAD = 1m).Volba ostatních jednotek 
závisí výhradně na uživateli. Jednotky ve vstupech i výstupech se řídí tím, co uživatel zadá v příkazu NAME. 
Vstupní a výstupní jednotky jsou na sobě nezávislé. 
Chybně vytvořené entity, např. neuzavřené polylinie nebo v rovině neležící 3D polylinie, se přesouvají při 
použití funkcí GEN nebo FEMOUT do hladiny FODPAD. 
 

 
Obr. 1 Ukázka označení hladin ve výkresu 

Pokud je v dalším textu popsána výzva v příkazovém řádku ohledně výběru entit, rozumí se tím běžné 
výběrové funkce AutoCAD, tedy výběr jednotlivých entit kurzorem, nebo hromadné výběry pomocí funkcí 
WINDOW, CROSSING apod. 
Globální souřadný systém v AutoCAD má kladný směr osy Z směrem vzhůru. Kladný směr osy Z v globálním 
souřadném systému NEXX je dolů. Při používání příkazů RENEX je nutno postupovat ve smyslu NEXX. Např. 
zatížení vlastní vahou působí ve směru kladné globální osy Z. 
Maximální délka řetězce názvu souboru včetně cesty je cca 80 znaků. Pokud se v příkazu SOLV objeví 
fortranovská chyba, doporučujeme název souboru zkrátit. Programy NEXIX, ESA … pracují maximálně s 32 
znaky v názvu úlohy (tedy dwg souboru). 
Doporučujeme, aby objekt byl situován tak, aby souřadnice byly v následujících intervalech. Pokud je mimo, 
může dojít k zaokrouhlovacím problémům zejména v souvislosti s volnými zatíženími. Uživatel je na to 
upozorněn ve výpisu příkazu FEMOUT. 
Xg Є <-99,99999;999,999999> 
Yg Є <-999,99999;99,999999> 
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Zg Є <-999,99999;99,999999> 
Ideální je, když půdorys modelu leží ve čtvrtém kvadrantu. 
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PŘEHLED PŘÍKAZŮ 

Příkazy jsou řazeny abecedně, nikoliv logicky. 
 
DELZAT maže zatížení v rámci vybraných makroprvků podle masky 

DIVI  nastavuje velikost konečných prvků 

DIVOUT export souborů definujících dělení konstrukce na konečné prvky, export celé geometrie 
včetně podepření a zatížení zajišťuje příkaz FEMOUT 

DKOMB definice nebo editace kombinace dynamických zatěžovacích stavů 

DZATI  dynamické zatížení 

FDZATI  mrazí a rozmrazuje hladiny dynamických zatěžovacích stavů, tedy ZD* 

FE  intuitivní editace 

FEMOUT vytváří vstupní soubory pro GENEX a SOLV 

FES  příkaz načte znovu databázi FEMu  

FEX  export entit RENEX3D do entit AutoCAD (do nového dwg zadaného uživatelem) 

FIR  průmět zvoleného makroprvku do specifikované roviny 

FIT  dotáhne konstrukci k jiné nebo ji o ni ořeže 

FRED  provede zprůměrňování hodnot izobar v dané šířce pruhu 

FROZDĚL rozdělí vybrané makroprvky půdorysným průmětem zvolené úsečky nebo polylinie 

FSHADE mrazí a rozmrazuje hladiny FPLOCHY a FPROCHY 

FSS  nastavení souřadného systému AutoCAD podle ukázané entity 

FTEXT  zmrazuje a rozmrazuje hladinu s čísly makroprvků 

FTÍHA  spočte vlastní hmotnost vybraných entit 

FYBR  definice fyzikálních vlastností makroprvků typu brick – 3D 

FYKA  definice fyzikálních vlastností makroprvků typu kabel– 1D 

FYMA  definice fyzikálních vlastností makroprvků typu skořepina – 2D 

FYPO  definice výpočtových charakteristik pro posudek prutů na požár 

FYPR  definice fyzikálních vlastností makroprvků typu prut – 1D 

FYPRO  definice parametrů protlačení 

FZAOK  Zaokrouhlí geometrii konstrukce na zvolený počet desetinných míst 

FZATI  mrazí a rozmrazuje hladiny statických zatěžovacích stavů, tedy ZS* 

GEN  generuje z entit AutoCAD entity RENEX3D 

GENEX  spouští generátor sítě konečných prvků 

KABEL  převede 2D pline půdorysu na kabel a vygeneruje podélný rozvinutý řez 

KABREZ  implementuje do podélného řezu 2D pline vertikálního trasování kabelu 
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KOMB  definuje nebo edituje kombinace statických zatěžovacích stavů 

MABR  převede makroprvek typu skořepina na typ brick 

MERI  editace velikosti grafických značek podpor, zatížení apod. 

MKP  najde číslo zvoleného konečného prvku nebo makroprvku 

NAME  jméno úlohy a použité jednotky 

NDIM definice betonového průřezu plošného makroprvku pro jeho dimenzování a parametry týkající se 
výpočtu mezních stavů použitelnosti a dotvarování 

OBLAST umožní nadefinovat stupeň vyztužení plošného prvku pro nelineární výpočet betonu a pro export 
pro výkres výztuže 

PALETA obarvování hladin podle předdefinovaných souborů 

PODP  definice podpor konstrukce 

RNAJDI najde body, resp. prvky vzdálené od sebe méně než stanovená mez 

SACH  definice šachovnicových zatížení 

SILEXT  export vnitřních sil v trámech do programu pro jejich vyztužení 

SKOMB generování kombinací podle ČSN EN 1990 

SOLV  spouští řešič FEM 

SONDA definice geologické sondy pro výpočet SOILIN  

SPEKTRUM definice seizmického spektra  

SPRING  importuje fyzikální parametry elastomerových ložisek 

SZATI  definice seizmického zatížení 

SUB  editace subentit (otvorů, zatížení …..) 

TRANS  načte síly generované programem pro předpínací výztuž ze souborů 

UVOL  uvolní vazby křížících se prutů, buď jen pootočení nebo i posuny 

VER  editace vrcholů plošných makroprvků a zatížení 

VYBR  zobrazí výsledky na makroprvcích typu brick 

VYDANIELI přepne v protokolu (VYS) formální výraz stránky pro firmu Danieli (tato funkce je přístupná 
pouze interně v RECOC) – zrušeno k 25.08.2011 

VYFLIP přepne v protokolu (VYS) formální výraz stránky (tato funkce je přístupná interně v RECOC) – 
zrušeno k 25.08.2011 

VYFR  zmrazí a rozmrazí grafické výsledky v protokolu 

VYMA  zobrazí výsledky na makroprvcích typu skořepina – 2D 

VYOBS  vygeneruje obsah aktuálního dwg protokolu (VYS) 

VYPOCET definuje výpočet, jehož výsledky mají být zobrazeny v aktuálním protokolu  

VYPR  zobrazí výsledky na makroprvcích typu prut – 1D 

VYRE  zobrazí reakce 

VYRUS přepne v protokolu (VYS) formální výraz stránky podle SNIP s popisy v ruštině (tato funkce je 
přístupná pouze interně v RECOC) – zrušeno k 25.08.2011 
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VYSTR  definice vykreslení stránky protokolu (VYS) 

VYTISK vytiskne vybrané stránky protokolu předdefinován stylem plotrování 

VYVP  hromadná změna „viewpointu“ (úhlu pohledu) v protokolu 

VYZK  výpis zatěžovacích stavů a kombinací 

VYZP  změna masek hladin v protokolu 

XYZ  najde souřadnice uzlu 

ZASUN  dorovná síly generované programem pro předpínací výztuž ke zvoleným makroprvkům typu 
skořepina – 2D 

ZATI  definuje zatížení 

ZP  umožňuje změnit hromadně patro v názvu hladiny 

ZZS  změna zatěžovacího stavu 
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POSTUP VÝPOČTU 

PREPROCESOR 

Podmiňující příkazy 

PALETA 
 
Tato funkce používá předem připravené barvy pro obarvení hladin pro kreslení jednotlivých entit – F???_*. 
Jedná se o textový soubor, v němž jsou uvedena čísla barev oddělená mezerou. Tyto barvy se přiřadí všem 
hladinám F???_* v pořadí, jak jsou seřazeny AutoCADem. Používá se pro vygenerovaný černobílý fem-
model z 3D-modelu. 
 

 
Obr. 2  Ukázka uložení textových souborů s nastavením barev hladin 

1 2 3 4 5 6 
10 11 12 13 14 15 16 
20 21 22 23 24 25 26 
30 31 32 33 34 35 36 

Obr. 3 Ukázka struktury textového souboru řídícího barvy hladin F??[NP]*. 
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Soubor *.pal může vypadat např. také takto: 

1 11 21 31 41 51 61 

2 12 22 32 42 52 62 

3 13 23 33 43 53 63 

4 14 24 34 44 54 64 

5 15 25 35 45 55 65 

6 16 26 36 46 56 66 

7 17 27 37 47 57 67 

8 18 28 38 48 58 68 

 

ještě jednou s komentářem: 

//patra 1, 3, 5, atd...: 

sloupy   1   11  21  31  41  51  61 

stěny    2   12  22  32  42  52  62 

desky    3   13  23  33  43  53  63 

trámy    4   14  24  34  44  54  64 

//patra 2, 4, 6, atd...: 

sloupy   5   15  25  35  45  55  65 

stěny    6   16  26  36  46  56  66 

desky    7   17  27  37  47  57  67 

trámy    8   18  28  38  48  58  68 

//např.: T20 T30 T40 T50 T60 T70 T80 (hladiny pro trámy - např. F02N_T20, obdobně pro sloupy, steny, desky) 

 

Obarvují se pouze hladiny [Ff][0-9][0-9][NnPp]_[CcDdWwTtKk]*. 

V souboru pal je povinně n-čtveřic řádků. Každá čtveřice je jedno patro, po vyčerpáni čtveřic pater se jde znovu od 
začátku. 

V řádcích jsou rozlišující barvy v rámci jednoho patra a jednoho druhu prvku (druhy prvků: sloup C, stěna W, deska D, 
trám T). 

Kabel K nemá svůj řádek, je řešen takto: 
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Hladiny kabelu [Ff][0-9][0-9][NnPp]_[Kk] se barví stejnou barvou jako desky [Ff][0-9][0-9][NnPp]_[Kk] O PATRO VÝŠ. 
Pokud je v souboru *.pal jen jedna čtveřice řádků, kabely se obarví stejně jako desky ve stejném patře. 

 
NAME 
 
Tento příkaz může být vyvolán i manuálně, ale automaticky je volán vždy před prvním použitím libovolného 
příkazu programu RENEX3D, vyjma příkazu PALETA. To proto, že kromě jména úlohy, které je systémově 
nepovinné (v rámci RECOC striktně povinné), definuje vstupní a výstupní jednotky. 
 

 
Obr. 4  Dialogový panel NAME 

Jméno úlohy 
Podle cesty  tlačítko sejme název souboru včetně cesty a použije jej jako jméno úlohy. To se vypisuje 
v záhlaví všech výsledků a protokolu. Pokud není NAME definováno, je tato volba použita ve výsledcích 
automaticky. 
Pokud se jednou použije, neaktualizuje se automaticky podle cesty, např. při uložení výpočtu pod jiným 
číslem. Musí se aktualizovat ručně pomocí tohoto tlačítka.  
Jednotky 
V rolovacím okénku určuje uživatel jednotky, které bude používat, napravo je informace o základních 
jednotkách, v nichž program počítá a také o převodu mezi oběma jednotkami. 
  
Geometrie 
Délky   jednotky rozměrů průřezů (nikoliv geometrie konstrukce) základní [m] 
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Úhly   jednotky natočení – základní [rad] 
Síly, momenty, napětí, vl. tíha 
Složka síly  silové zatížení nebo výsledky – základní [N] 
Délky (*l)  jednotky délek v momentových veličinách (např. kNm) -  základní [m] 
Délky (/l)  jednotky délek v veličinách vztažených na délku či plochu (např. N/m2) -  základní [m] 
Tuhosti, pevnosti 
Složka síly  silová veličina – základní [N] 
Délky (/*l)  jednotky délek v veličinách vztažených na délku či plochu (např. N/m2) -  základní [m] 
Úhly (/fi)  jednotky úhlů v veličinách vztažených k pootočení (např. N/rad) -  základní [rad] 
 
Dynamické zatížení 
Hmota   tíha kmitající hmoty – základní [kg] 
Rameno (*l)  jednotky délek -  základní [m] 
Délky (/l)  jednotky délek v veličinách vztažených na délku či plochu -  základní [m] 
Deformace, plochy výztuže 
Délky   jednotky délek – základní [m] 
Úhly   jednotky natočení – základní [rad] 
Plochy  jednotky ploch výztuže – základní [m2] 

Poznámka:  Pokud jsou makroprvky namáhány křivostmi, je nutno nastavit jako jednotku úhlů 
radiány. 

OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD 
nebo původního příkazu, 
zadané údaje jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do AutoCAD nebo 
původního příkazu,  zadané údaje 
jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
GEN 
Tato funkce je základní funkcí systému. Převádí entity AutoCAD do entit tohoto programu. Vizuálně 
provede očíslování makroprvků. Čísla jsou umístěna do těžišť entit makroprvku do hladiny FCISLA_PRVKU. 
Nejprve se očíslují plošné makroprvky, pak prutové a nakonec bricky. Svoji velikostí ukazují zvolené dělení 
makroprvku na konečné prvky. Pokud nemá prvek zadané fyzikální vlastnosti, má nezávisle na hladině, ve 
které je definovaný, defaultovou barvu (zelenou). 
 U plošných prvků čísla makroprvků svoji orientací sledují lokální i planární souřadný systém makroprvku. 
Kladný směr osy XL i XP koresponduje se směrem textu čísla makroprvku, směr osy YP má směr případných 
dalších řádků, směr osy YL  je opačný, kladný směr osy ZP je ve směru pohledu na číslo makroprvku 
v případě, že je normálně čitelné, směr osy ZL  je opačný. Velikost písma odpovídá nastavení velikosti dělení 
na konečné prvky v příslušném makroelementu. Dále pak ukazuje, který povrch je ve smyslu vykreslování 
výsledků horní – bližší k pozorovateli v případě, že je číslo čitelné. V obr. 5 je patrný vztah mezi souřadným 
systémem AutoCAD – world X,Y,Z, globálním souřadným systémem NEXX XG, YG, ZG , lokálním systémem ve 
2D prvku XL, YL, ZL a planárním systémem ve 2D prvku XP, YP, ZP. 
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Obr. 5 Souřadné systémy a číslování 2D makroprvků 

Poznámka:  Věnujte prosím pozornost zejména makroprvků 1 a 3. Je zde patrný jiný planární a lokální 
souřadný systém. Vnitřní síly a deformace jsou vykreslovány v závislosti právě na tomto 
systému. Právě v případě makroprvků 1 a 3 může dojít k fatální chybě. Vykreslení 
výsledků je možno ovlivnit v příkazu FYMA. 

U prutových makroprvků sledují axiální souřadný systém makroprutu. Kladný směr osy XA prochází osou 
prutu proti směru čitelnosti. Kladná osa YA koresponduje se směrem textu čísla makroprutu. Kladná osa ZA 

má směr výšky textu. . V obr. 6 je patrný vztah mezi souřadným systémem AutoCAD – world, globálním 
souřadným systémem NEXX a axiálním systémem v 1D prvku. 
 

 
Obr. 6  Axiální souřadné systémy a číslování 1D makroprvků 
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Lokální souřadný systém u prutů je zaveden takto: 
 
U vodorovného prutu rovnoběžného s globální osou X je lokální systém prutu shodný s globálním systémem 
směřuje–li prut zleva doprava. Směřuje–li prut zprava doleva, lokální osa x je totožná s globální osou –X a 
lokální osa y je totožná s globální osou –Y. 
U vodorovného prutu rovnoběžného s globální osou Y je lokální osa y totožná s globální osou –X směřuje–li 
prut zepředu dozadu. Směřuje–li prut zezadu dopředu lokální osa y je totožná s globální osou X. 
U svislých prutů směřujících vzhůru je jeho lokální osa z totožná s globální osou –X a lokální osa y totožná s 
globální osou Y. Lokální osa z svislého prutu směřujícího dolů je totožná s globální osou –X a lokální osa y 
totožná s globální osou –Y. 
U obecně uložených (šikmých) prutů je lokální osa y vždy rovnoběžná s rovinou určenou globálními osami 
XY. 
Poznámka: Prší vždy na horní stranu profilu. 
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Obr. 7  Lokální souřadné systémy  1D makroprvků 
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U bricků, kde neexistuje lokální souřadný systém, je číslo umístěno do jeho těžiště do roviny rovnoběžné 
s první definovanou podstavou, tzn. u bricků vzniklých z 2D makroprvků do roviny tohoto původního 
makroprvku. 

Poznámka:  bricky mohou být i „zkosené“ – buď když brick vznikne z 3d-polyčáry, nebo editací pomocí 
gripbodů. 

Příkaz nevyžaduje odezvu, na obrazovce informuje o průběhu své činnosti. 
Použití tohoto příkazu je podmínkou pro další práci s entitami makroprvků, jako je určení fyzikálních 
vlastností, zatížení apod. 
 
Příkaz automaticky přesouvá entity, které nemůže zpracovat (vrcholy 3Dpolylinie neleží v rovině, křížící se 
obrysy apod.) do hladiny FODPAD. 
U všech 2D entit jsou automaticky generovány i plochy, které je pokrývají. Ty je možno použít pro vizuální 
kontrolu. Je na ně možno aplikovat příkazy AutoCAD, jako HIDE, RENDER apod. Plochy jsou vkládány do 
hladiny FPLOCHY. 
U prutových makroprvků jsou automaticky vkládány speciální plochy, procházející značkou průřezu (viz 
příkaz FYPR), které opět umožňují vizuální zpracování konstrukce. Tyto plochy jsou vkládány do hladiny 
FPROCHY. 

Poznámka: Znaménková konvence souřadných systémů a vnitřních sil je uvedena v Apendixu číslo  1. 

DIVI 
Příkaz DIVI ovlivňuje dělení jednotlivých makroprvků na konečné prvky automatickým generátorem GENEX. 
Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 8  Nastavení dělení konstrukce na konečné prvky 
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 GLOBÁLNÍ  MAKROPRVEK  BODOVÉ ZAHUŠTĚNÍ 

Dělení konstrukce   [m] 

Velikost konečných prvků 
všech makroprvků, u nichž 
není definováno jinak. 

 

 Nedělit pruty 

 

Pokud je použito, je pro prut 
nastaveno dělení rovné délce 
prutu, čísla prutů se řídí 
globálním dělením a jsou v 
hranatých závorkách. 

 

 

 

Ve spodní části lze po použití 
tlačítka Jako… ukázat 
makroprvek, jehož dělení má 
být převzato. 

Dělení prvku  [m] 

Velikost konečných prvků v 
dělení vybraných 
makroprvků. Je-li nula, 
přebírá se dělení globální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spodní části lze po použití 
tlačítka Jako… ukázat 
makroprvek, jehož dělení má 
být převzato. 

Min dělení    [m] 

Max dělení   [m] 

Poloměr       [m] 

Poloměr koule, v níž se provede 
zahuštění od uvedených mezí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spodní části lze po použití 
tlačítka Jako… ukázat bod 
zahuštění, jehož dělení má být 
převzato. 

 

Poznámka:  Pruty řeší Solver „v uzavřeném tvaru“, není tedy nutné další dělení. Solver vrací výstupy 
v krajních bodech prutu a v pěti vnitřních. 
 
OK Cancel Help CFG… 
Vloží zadané údaje do 
entit kreslení. 

Vyvolá návrat do 
kreslení. 

Vyvolá HELP 
k příkazu. 

Vyvolá dialogový panel 
konfigurace GENEXu. 

 

 
Obr. 9  Nastavení konfigurace dělení konstrukce na konečné prvky 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 24|214 

Minimální vzdálenost dvou bodů [m]:  Udává minimální akceptovatelnou vzdálenost mezi 
sousedními uzly konstrukce nebo generované sítě. Pokud je jejich skutečná vzdálenost menší než zadaná 
hodnota, budou oba body sloučeny do jednoho. 

Maximální poměr diagonál ve 4-úhelnících [-]:  Tato hodnota určuje “štíhlost” generovaných 
 nepravidelných čtyřúhelníků. 

Maximální úhel komplanárnosti [deg]: Udává hodnotu úhlu rozhodujícího o tom, zda prostorový 
čtyřúhelníkový prvek, jehož uzly neleží v rovině, bude ponechán či bude nahrazen trojúhelníky. Má smysl 
pouze pro nerovinné prostorové plochy – skořepiny. Posuzovaný úhel je úhel svíraný rovinou proloženou 
třemi uzly čtyřúhelníka a přímkou spojující čtvrtý bod s prostředním z oněch tří. 

Poměr stran obdélníka liniového zahuštění [-]: Nastavuje se poměr stran obdélníkových prvků, které se na 
základě předchozího požadavku generují podél linií 2D makroprvků. 

 Generovat zahušťovací pás podél linií Volba uživatele 

 Generovat trojúhelníkovou síť Standardně je používána čtyřúhelníková 

Obnov standardní nastavení  Obnoví nastavení uvedená v obrázku 7. 
 

OK Cancel 
Vyvolá návrat do dialogového 
panelu DIV – zadání dělení, zadané 
hodnoty jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového panelu 
DIV – zadání dělení, zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

 

Poznámka:  U 2D makroprvků má velikost dělení malý vliv na přesnost výpočtu, velký vliv na jeho 
trvání. Pro běžné výpočty výseků konstrukcí se doporučuje navrhnout velikost dělení cca 
2-5 násobek tloušťky prvku, u větších konstrukcí může být větší. U 1D prvků nemá 
velikost dělení žádný vliv na přesnost výpočtu, pouze na četnost výsledků. Ty je možno 
zobrazovat maximálně v šestinách délky. Jinými slovy dělení u 1D prvků by mělo být větší, 
než je délka prvku. 

Poznámka:  Na styku dvou prvků s různým dělením je výsledné to děleni, které je hustší. S jedinou 
výjimkou: pokud se stýká brick s čímkoli, na styku je vždy dělení bricku. 
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Příkazy grafické editace 
Entity AutoCAD, které byly převedeny na entity RENEX3D, je možno částečně editovat pomocí gripbodů. 
Kromě této editace je možno použít speciální následující příkazy. 
 
FIT 
Příkaz FIT umožňuje ke zvolené 2D entitě dotáhnout jiné 2D entity nebo otvory v nich, nebo zvolenou 
entitou jiné prvky oříznout. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce. 
 
Fce FIT (prostorový trim a extend) 
Ukaž entitu k níž se bude protahovat (ořezávat) : Kurzorem určit tuto entitu. 
Ukaž entitu kterou chceš protáhnout (ořezat) :  Kurzorem ukázat příslušnou entitu. 
Výzvy se opakují dokud nejsou přerušeny klávesami Enter, Esc nebo pravým tlačítkem myši. 

Poznámka:  Ukázáním do prázdna příkaz neskončí (chová se to z tohoto hlediska obdobně jako např. 
příkazy AutoCADu trim nebo extend). 

FIR 
Příkaz FIR umožňuje promítnout určité 2D entity do zvolené roviny tak, že všechny body editovaných 
plošných makroprvků jsou promítnuty do zvolené roviny. Původní entita je smazána. Příkaz vyvolá dialog 
v příkazové řádce. 
 
Fce FIR (promítnutí bodů ploš. prvku do roviny) 
Ukaž plošný prvek (rovinu do které se bude promítat) : Kurzorem určit tuto entitu. 
Ukaž plošné prvky které chceš promítnout do roviny : Kurzorem ukázat příslušnou entitu. 
Select objects: 1 found 
Select objects: 
Výzvy se opakují dokud nejsou přerušeny klávesami Enter, Esc nebo pravým tlačítkem myši. 
 
FROZDĚL 
Příkaz FROZDĚL umožňuje rozdělit vybrané prutové a plošné makroprvky půdorysným průmětem dělící 
úsečky nebo polylinie (výhodné např.pro dodatečné dělení modelu na dilatační celky). 
Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce. 
 
Ukaž dělící polyčáru nebo úsečku: Kurzorem určit tuto entitu. 
Zadej plošné prvky:   Kurzorem ukázat příslušné entity. 
 
Select objects: 1 found 
 
FSS 
 
Příkaz FSS nastaví souřadný systém AutoCAD podle ukázané entity. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce. 
 
Fce FSS (změna souřadného systému dle FEM-entity) 
 
Ukaž plošný prvek... 

Poznámka:  Tento příkaz lze použít i na entity AutoCAD. Je používán nejčastěji k zadávání otvorů 
(entita PLINE) do makroprvků (entita 3DPOLY). To lze provádět před aplikací funkce GEN. 
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FTEXT 
Příkaz FTEXT zmrazuje a rozmrazuje hladinu FCISLA_PRVKU a tím řídí zobrazování čísel makroprvků. 
Stejného efektu lze dosáhnout „ručním“ ovládáním této hladiny. 
 
FZATI 
Příkaz FZATI zmrazuje a rozmrazuje hladiny ZS* a tím řídí zobrazování statických zatěžovacích stavů. Pokud 
je některá z příslušných hladin je zapnutá a jiná vypnutá, nejdřív se všechny vypnou, při dalším použití se 
pak již přepíná mezi vše zapnuté / vše vypnuté. 
Stejného efektu lze dosáhnout „ručním“ ovládáním těchto hladin. 
 
FDZATI 
Příkaz FDZATI zmrazuje a rozmrazuje hladiny ZD* a tím řídí zobrazování dynamických zatěžovacích stavů. 
Pokud je některá z příslušných hladin je zapnutá a jiná vypnutá, nejdřív se všechny vypnou, při dalším 
použití se pak již přepíná mezi vše zapnuté / vše vypnuté. 
Stejného efektu lze dosáhnout „ručním“ ovládáním těchto hladin. 
 
FSHADE 
Příkaz FSHADE zmrazuje a rozmrazuje hladiny FLOCHY a FPROCHY a tím řídí zobrazování ploch 2D 
makroprvků a ploch, pokrývajících 1D prvky. Pokud je některá z příslušných hladin je zapnutá a jiná vypnutá, 
nejdřív se všechny vypnou, při dalším použití se pak již přepíná mezi vše zapnuté / vše vypnuté. 
Stejného efektu lze dosáhnout „ručním“ ovládáním těchto hladin. 
 
MERI 
Příkaz MERI upravuje velikosti a štíhlosti grafických značek podpor, zatížení a uvolnění vazeb v koncích  
prutů. Vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 10  Panel nastavení velikosti a štíhlosti grafických značek 

Šířka objektu  Udává šířkový faktor všech grafických značek podpor, zatížení …. 
Výška podpor  Velikost značek pevných podpor 
Výška pružiny  Velikost značek pružných podpor 
Velikost uvolnění Velikost značek uvolnění vazeb v koncích prutů 
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Zatížení plošné Velikost značek plošného zatížení 2D makroprvků 
Zatížení linie  Velikost značek liniového zatížení 
Zatížení bodu  Velikost značek lokálního bodového zatížení 
Zatížení eps  Velikost značek zatížení poměrným přetvořením 
Zatížení kri  Velikost značek zatížení nerovnoměrným poměrným přetvořením 
Dyn. zatížení plošné Velikost značek dynamického zatížení makroprvku 
Dyn. zatížení linie Velikost značek dynamického liniového zatížení 
Dyn. zatížení bodu Velikost značek dynamického bodového zatížení 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, zadané 
údaje jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

SUB 
 
Příkaz SUB umožňuje práci se subentitami makroprvků. Těmi jsou např. otvory v nich nebo částečná plošná 
zatížení. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce. 
 
Fce SUB (subentity-edit) 
 
Vyber subentitu...  Vybrat entitu kurzorem. 
 
Vyber subentitu...  Ukončit výběr pravým tlačítkem myši. 
 
Zadej referenční bod, pak Kopíruj [Smaž / Posun]:  Vybrat referenční bod kurzorem. 
Kopíruj subentity [Smaž / Posun]: 
 
Přednastavená je možnost kopírovat – kurzorem zadat nové referenční body ležící v rovině makroprvku. Po 
volbě P – posun – se vybraná subentita posune do nové polohy, která opět musí ležet v rovině makroprvků. 
Volba S – smaž – vybranou subentitu odstraní. Pokud neleží nová subentita v rovině makroprvků, nebo 
koliduje s obrysem nebo jinými otvory, příkaz se neprovede a program vypíše hlášku, např.: 
 
Nekorektní editace prvku (příkaz SUB) !!!(nerovinný otvor!) 
SUB nebyl aplikován na žádnou entitu! 
 
Příkaz SUB rovněž umožní rozdělit jeden 2D makroprvek na více dílů pomocí předkreslené polylinie nebo  
úsečky, nebo naopak dva makroprvky spojit do jednoho. 
 
Fce SUB (subentity-edit) 
 
Vyber subentitu...  Ukázat kurzorem na obrys makroprvku. 
 
Ukaž dělící polyčáru nebo úsečku, nebo plošný prvek pro připojení  Ukázat kurzorem na 
předkreslenou polylinii pro rozdělení nebo na makroprvek pro spojení. 
 
Příkaz SUB rovněž umožní rozdělit jeden 1 D makroprvek na více dílů pomocí předkreslené polylinie nebo  
úsečky, nebo naopak dva makroprvky spojit do jednoho. Při kliknutí SUBem na 1D prvek, jej lze v následně 
ukázaném místě rodělit rovnou bez pomocné polylinie či psečky. 
 
Fce SUB (subentity-edit) 
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Vyber subentitu...    Ukázat kurzorem na obrys makroprvku. 
 
Zadej dělící bod  Ukázat kurzorem na libovolný bod na 1D makroprvku 

Poznámka:  Funkce SUB rozdělí nejen makroprvek, ale i zatížení na něm. 

Poznámka: Před použitím příkazu SUB se doporučuje použít funkci LIST (příkaz je v případě entit 
RENEX3D předefinován na vyšší počet desetinných míst než při standardním použití 
v rámci AutoCAD) kvůli kontrole rovinnosti makroprvku. Pokud prvek není v rovině, 
příkazem SUB pro rozdělení se chyba navyšuje. Program RENEX3D pracuje se stejným 
počtem desetinných míst jako AutoCAD, AutoCAD však ve standardních příkazech 
zobrazuje max. 8 desetinných míst. 

Poznámka: Spojí pouze prvky ležící ve stejné rovině, výsledkem musí být jeden obrys (může být s 
otvory) a prvky musí mít nulový průnik. Vlastnosti obou prvku (FYMA, NDIM) nebo 
zatížení v jednotlivých zatěžovacích stavech na celý prvek (ZATI) musí být stejné nebo 
nezadané. Pokud jsou v jednom prvku zadané a v druhém nezadané, převezmou se z 
prvku ve kterém jsou zadané. 

 
VER 
Příkaz VER umožňuje grafickou editaci obrysů 2D makroprvků, otvorů v nich nebo jejich částečných 
plošných zatížení. Příkaz vyvolá výzvu v příkazové řádce. 
 
Fce VER (vertex-edit) 
 
Ukaž Vertex nebo hranu k editaci...  Kurzorem ukázat upravovanou entitu 
 
Nový bod [Smaž / Posun]:   Přednastavená je možnost vložit nový vrchol – ten musí ležet 
v rovině makroprvků a jeho vložením nesmí dojít ke křížení obrysů. Po volbě P – posun – se nejbližší vrchol 
posune do nové polohy, pro kterou platí shora uvedené. Volba S – smaž – nejbližší vrchol subentitu 
odstraní, pokud jeho vypuštěním nedojde ke zkřížení obrysu. Pokud neleží nová subentita v rovině 
makroprvků, nebo koliduje s obrysem nebo jinými otvory, příkaz se neprovede a program vypíše hlášku, 
např.: 
 
Nekorektní editace prvku (příkaz VER) !!!(zkřížený obrys nebo spol.hrana!) 
 
Pokud je ukázáno číslo makroprvku, je obráceno, tedy je změněn planární souřadný systém makroprvku. 
 
Při editaci 2D prvku se přepne souřadný systém do roviny tohoto prvku. Po skončení editace se vrátí do 
předchozího souřadného systému. 
 
Při editaci 3D prvků – bricků umožňuje přidání nového bodu (ukázání na hranu dolní nebo horní podstavy) 
nebo posun a/nebo mazání bodu (ukázáním na spojnici dolní a horní podstavy). 
 
Při editaci 3D prvku se přepne souřadný systém do roviny „tažené“ podstavy. Po skončení editace se vrátí 
do předchozího souřadného systému. 
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RNAJDI 
Funkce RNAJDI provádí kontrolu grafických nepřesností v kreslení. Kontroluje řadu veličin, které jsou 
uvedeny níže. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce: 
 
Fce RNAJDI 
 
Zadej dolní mez minimální vzdálenosti <0.0000000000> :  
Zadej minimální vzdálenost <0.0500000000> :  
Čísluji prvky... 
Vyber makroprvky, nebo minulý Vyber/<ENTER=všechny viditelné> : 

Poznámka:  Údaje jsou v jednotkách AutoCAD, ale reálně v metrech, viz odstavec konvence.. 

Zadává se rozsah vzdálenosti jednotlivých entit kontrolovaných makroprvků. 
 
Program vkládá do míst nesrovnalostí entity CIRCLE se středy v místech nesrovnalosti do různých hladin 
podle následujícího klíče: 
 
FKOLECKO1 – body, jejichž vzájemná vzdálenost leží v zadaném intervalu 
FKOLECKO2 -  bod – úsečka  
a v příkazové řádce se vypíší jejich souřadnice. 
FKOLECKO3 -  prvky, které se vzájemně překrývají. Překryvy jsou navíc kresleny do hladiny 
FPRUNIKY 
FKOLECKO4 – kolečka kolem hledaných uzlů sítě – generuje příkaz XYZ 
FKOLECKO5 – kolečka kolem těžišť hledaných prvků či makroprvků – generuje příkaz MKP 
a v příkazové řádce se vypíší jejich souřadnice. 
Při průniku dvou prutů je vypsáno i hlášení v příkazové řádce. 

Poznámka:   Spodní vzdálenost je vhodné zadávat nenulovou, ale 0,000001. 

Poznámka:   Pokud se objeví kolečko a ani při nejlepším prohledávání se nedaří najít chybu, a jedná se 
o prut připojený k 2D prvku, může být chyba na opačném konci toho prutu. RNAJDI 
kontroluje nikoliv AutoCAD, ale výstupní soubory. 

FZAOK 

Příkaz slouží k zaokrouhlení souřadnic bodů prvků na zvolený počet desetinných míst. Dojde tím k 
„vyhlazení“ konstrukce a odstranění geometrických nepřesností. Často pomůže i u řešení problémů při 
hlášce: „Nekorektní topologie makroprvku“. 
Zadej počet desetinných míst pro zaokrouhlování prvků <2> : 
 

Poznámka: Příkaz je vhodno spouštět s rozmyslem. U pravoúhlých konstrukcí to je často v pořádku, 
ale ve chvíli, kdy máme např. půdorysně natočenou stěnu a k ní je dotažena další stěna, 
dojde k zaokrouhlení napojované stěny a často ke zkrácení resp. prodloužení, čímž 
vznikne geometrická nepřesnost. 

Poznámka: Po příkazu FZAOK je vhodné spustit RNAJDI 
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Materiálové charakteristiky makroprvků 

FYPR 
Příkaz FYPR umožňuje zadat geometrické parametry průřezů a fyzikální vlastnosti prutových 1D  
makroprvků. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 11  Panel FYPR - nastavení průřezu a materiálu prutů 

Rozměry průřezu prutu 
V roletovém menu se nejprve stanoví geometrie průřezu. 
 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

 

 Strana 31|214 

 
Obr. 12  Panel FYPR – geometrie obecného průřezu 

Obecný 
V tomto případě je nutno zadat přímo hodnoty průřezových charakteristik obecného průřezu Jsou to 
průřezové plochy Ax, Ay a Ay a momenty setrvačnosti Ix, Iy a Iz v jednotkách zadaných příkazem NAME. 
Plocha Pl je průřezová plocha pro výpočet vlastní tíhy. Bližší viz manuály NEXX nebo Apendix 3. 
 

 
Obr. 13  Panel FYPR – geometrie válcovaných ocelových průřezů 
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Profil 
V nižší části panelu se z roletového menu vybere nejprve typ válcovaného profilu, poté jeho velikost. 
V políčcích Průřezové charakteristiky jsou uvedeny hodnoty jednotlivých veličin jako informativní. 
 

 
Obr. 14  Panel FYPR – geometrie dvojic válcovaných ocelových průřezů 

U válcovaných profilů, nově i u průřezů „kruh“, „obdélník“, „ovál“, „půlovál“, „prstenec“,“I profil“ a 
„kosodélník“, je možno zadat jejich dvojice - tlačítko  Dvojice profilů. 
Jejich geometrie se řídí roletkami – horní dvojice určuje natočení a/nebo zrcadlení levého, resp. pravého 
profilu. Nižší dvojice roletek ovládá jejich vzájemné posunutí ve směru Ya a Za. Čtveřice tlačítek 
 osová  světlá  osová  světlá  
určuje, zda jsou vzájemná posunutí vztažena k líci nebo těžišti profilu. Těžiště průřezu je znázorněno 
červeným křížkem.  
 

Poznámka: Program čerpá průřezové charakteristiky z textových souborů *.rgp – viz ukázka: 

Jmeno    Ax           Ay                  Az                Ix      Iy                 Iz 

HEB100 2.604E-03 1.302E-03 1.302E-03   9.250E-08 4.495E-06 1.673E-06 

HEB120 3.401E-03 1.700E-03 1.700E-03   1.384E-07 8.644E-06 3.175E-06 

HEB140 4.296E-03 2.148E-03 2.148E-03   2.006E-07 1.509E-05 5.497E-06 

HEB160 5.425E-03 2.713E-03 2.713E-03   3.124E-07 2.492E-05 8.892E-06 

HEB180 6.525E-03 3.263E-03 3.263E-03   4.216E-07 3.831E-05 1.363E-05 

Tyto soubory je možno vytvářet pro uživatelem definované průřezy. Soubor musí být umístěn v podadresáři 
PROFILY, jméno souboru je automaticky nabízeno v roletovém menu (v obr. 11 se jedná o profily HEB, 
soubor se tudíž jmenuje heb.rgp). Tímto způsobem lze plnit průřezové charakteristiky. Pokud chce být 
uživatel informován i graficky, je nutno vytvořit soubor *.dwg (v obr. 11 heb.dwg) a v něm pomocí polylinií 
nakreslit požadovaný průřez – tyto polylinie jsou součástí bloku se jménem zobrazovaného průřezu, v obr. 
11 je zvýrazněn profil, který je nakreslen v bloku heb180. Pomocí funkcí AutoCAD je možno počítat 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

 

 Strana 33|214 

průřezové charakteristiky libovolného homogenního průřezu. Výpočet průřezů složených z různých 
materiálů viz další text. 
 
Předefinovaný průřez 
 
Další možností je volba některého z předdefinovaných základních průřezů. Je to kruh, obdélník, obdélník 
v desce, ovál, půlová, prstenec a „Íčko“ – obecný I profil – viz obr. 13, kosodélník a tenkostěnné profily: II (I 
profil ze dvou stojin a dvou pásnic), T (1 nebo 2 stojiny), U a L průřez. Těžiště průřezu je znázorněno 
červeným křížkem. Vzorce pro výpočtové charakteristiky těchto průřezů jsou uvedeny v Apendix 3. 
 

 
Obr. 15  Panel FYPR – Předdefinované průřezy 
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Obr. 16  Panel FYPR – geometrie I průřezu – volby Skutečný tvar 

 
Obr. 17  Panel FYPR – obdélník v desce 

Poznámka: Pozor! Při zadání musí mít Obdélník v desce deska horní líc identický s horním lícem 
žebra T průřezu. Při pohledu shora musí být čitelné číslo makroprvku připojované desky. 
Směr vpravo a vlevo se řídí orientací lokálního souřadného systému prutu. Je-li číslo 
makroprvku čitelné, je směr vpravo ve směru tečky za tímto číslem. 

 Červeným křížkem je označen průsečík osy žebra se střednicovou rovinou připojované 
desky, křížkem barvy cyan je označeno těžiště T průřezu. 
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Poznámka: Pozor při volbě obdélník v desce – průřezové charakteristiky se mohou lišit podle způsobu 
definice. Doporučujeme teoretický manuál k programům NEXX (Kolář, Němec, Kanický – 
FEM principy a praxe metody konečných prvků, str. 319) a vyzkoušet na příkladech. Při 
vyhodnocování vnitřních sil je potřeba mít na zřeteli, že v nejběžnějším případě – trám 
zatížený svislým zatížením – se výsledný ohybový moment pro dimenzování trámu skládá 
z momentu, který se vykreslí jako My v příkazu VYPR, součinu normálové síly N (z VYPR) a 
excentricity ez (z FYPR) a střední hodnoty momentu v desce ve směru žebra (z VYMA) – 
tedy My = N0ez + My0 + mb..  

 Protože tyto vnitřní síly nejsou kompatibilní se vstupy do Hromadného posudku a při 
jejich interpretaci při ručních výpočtech se těžko zjišťuje skutečná velikost normálové síly, 
byla zvolena následující modifikace vstupních dat: 

obdélník v desce je uživatelem zadán svojí geometrií včetně spolupůsobících šířek desek (viz výše); 
spolupůsobící šířky nejsou uvažovány při výpočtu průřezových charakteristik prvku Iy! 

v programu je interně trám definován jako obdélníkový trám připojený k desce centricky. Jeho průřezové 
charakteristiky Iy jsou spočteny pro část pod, resp. nad nebo pod i nad deskou a desky 
rozměru BxD pomocí Steinerovy věty. Jsou počítány k těžišti celého průřezu a následně je 
odečeten moment setrvačnosti desky. Tedy Iy=IT –BD3/12, kde B je říška trámu a D výška 
desky. Jeho průřezové charakteristiky jsou spočteny pro část pod, resp. nad nebo pod i 
nad deskou pomocí Steinerovy věty. Jsou počítány ke střednicové rovině desky. Do 
Solveru jsou předány tyto průřezové charakteristiky a nulová excentricita ve směru 
kolmém k desce; 

vnitřní síly na tomto prutu jsou přebírány z FEMbáze v podobě kompatibilní se vstupy do hromadného 
posudku nebo pro ruční zadávání do dimenzačních programů (FINE, Kratochvíl). Pokud 
jsou zadány spolupůsobící šířky desek, mohou být k ohybovému momentu v rovině kolmé 
k deskovému makroprvku připočteny hodnoty příslušného momentu v něm působícího na 
těchto šířkách. V příkazu VYPR je možno volit, zda do dimenzování vstupuje pouze 
moment příslušný trámu v desce nebo moment včetně momentu přicházejícího ze 
spolupůsobící šířky desky (viz příkaz VYPR). Tyto vnitřní síly se nejen zobrazují svými 
průběhy v příkaze VYPR, ale rovněž vstupují do hromadného posudku. 

deformace takto modifikovaného průřezu jsou nepatrně menší než při ponechání excentricity ve směru 
kolmém k deskovému makroprvku. 

 

Poznámka Výpočet spolupůsobící šířky desky se při analýze podle ČSN EN 1992-1-1:2006 řídí 
ustanoveními článku 5.3.2.1, rovnice (5.7), (5.7a) a (5.7b). Program uživatelem zadané 
hodnoty ani nekontroluje ani neomezuje. 

  

Poznámka  V případě trámu v desce nelze připojovat další, např. stěnové prvky, v ose prutu. 
Program pak připočítává i vnitřní síly v nich. (pokud je zapnutá volba „u obd v desce přičti 
síly z desky“ v dialogu VYPRu) 
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Obr. 18  „Správně“ a „špatně“ namodelovaný trám v desce v návaznosti na plošné prvky 

Rozměry prutů 
B, H, D, ….  rozměry průřezu v závislosti na volbě typu 
Kruh B průměr kruhu 
Obdélník B šířka obdélníka  H výška obdélníka 
Obdélník v desce  B šířka obdélníka  H výška obdélníka           
    D  tloušťka desky 
Ovál B šířka oválu  H celková výška oválu 
Půlovál B šířka půloválu  H celková výška půloválu 
Prstenec B vnější průměr prstence  H vnitřní průměr prstence 
Íčko  B1  šířka spodní pásnice  B3  šířka stojiny 
  B5  šířka horní pásnice 
H1  výška spodní pásnice  H3  výška stojiny 
  H5  výška horní pásnice 
H2  výška spodního náběhu  H4  výška horního náběhu 
 
Obdélník v desce: 
 
Bh [m]:    šířka žebra nad deskou Hh [m]:      celková výška trámu nad deskou i s deskou 
B [m]:      šířka žebra pod deskou  H [m]:      celková výška trámu pod deskou i s deskou 
D [m]:      tloušťka desky 
SP [m]:    spolupůsobící šířka desky směrem vpravo 
SL [m]:    spolupůsobící šířka desky směrem vpravo 

SPRÁVNĚ 

ŠPATNĚ 
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Tenkostěnné profily: 
 
II  B  šířka pásnic   B1  světlost mezi stojinami 
H  celková výška profilu   
  D  tloušťka stojin 
D1  tloušťka horní pásnice   D2  tloušťka dolní pásnice 
 
T  B  šířka pásnice   B1  světlost mezi stojinami 
H  celková výška profilu   
D  tloušťka stojin   D1  tloušťka pásnice    
U  B  šířka pásnic    
H  celková výška profilu   
D  tloušťka stojiny    
D1  tloušťka horní pásnice   D2  tloušťka dolní pásnice 
 
L  B  šířka pásnice    
H  celková výška profilu   
D  tloušťka stojiny   D1  tloušťka pásnice  
 
 
 Výztuž  možnost v určitých případech zadat vyztužení prvku, viz níže  
 Skutečný tvar možnost přepnout z proporčního zobrazení průřezu na obrázek vysvětlující  
   jednotlivé symboly rozměrů – viz obrázek výše. 
 

Po zadání charakteristik se uprostřed prutu vloží značka jeho průřezu v reálné velikosti a natočením a 
excentricitami podle zadání. Značky je možno potlačit nebo obnovit zmražením hladiny FPRUREZY.  
 
Fyzikální data prutu 
V šesti oknech se zobrazují průřezové plochy axiální a efektivní smyková, momenty setrvačnosti a 
v sedmém přístupném, označeném Pl je plocha určená k výpočtu vlastní tíhy. Defaultově je rovna hodnotě 
Ax (axiální průřezová plocha). 
Ax průřezová plocha ve směru osy XA Ix moment setrvačnosti v kroucení kolem osy XA  
Ay efektivní smyková pr. pl. ve s. osy YA Iy moment setrvačnosti k ose YA  
Az efektivní smyková pr. pl. ve s. osy ZA Iz moment setrvačnosti k ose ZA 
Pl průřezová plocha pro výpočet vlastní tíhy   
 
Excentricita prutu 
Ve čtyřech oknech je možno zadat excentrické připojení těžiště průřezu k axiální ose Xp prutového 
makroprvku včetně pootočení jeho hlavních centrálních os. O posunu je uživatel informován v obrazovém 
poli. 
ex excentricita ve směru osy XA  ey excentricita ve směru osy YA   
ez excentricita ve směru osy ZA  alx pootočení kolem osy XA  (ve smyslu AutoCAD) 
 
Poznámka: Úhel pootočení alx určuje natočení lokálního souřadného systému prvku kolem osy x 
(kladné natočení je orientováno od osy y k ose z). Zadávání prutů je uzpůsobeno pouze pro symetrické 
průřezy. Při natočení nesymetrického prvku (prvku s nenulovým deviačním momentem k lokálním osám) 
vzniká chyba, která se zvětšuje s úhlem, který svírají hlavní osy průřezu s lokálními osami prutu. 
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Materiál 
Ve třech roletových menu je možno vybrat Materiál, Normu a Třídu – uvedeme na příkladu železobetonu. 
V polích E, mi a Gama se zobrazují informativní hodnoty modulu pružnosti, Poissonova součinitele a 
objemové tíhy v jednotkách , definovaných příkazem NAME. 
 
Poznámka:  Údaje o materiálech jsou uloženy v souborech *.mat, soubor recoc.mat je povinný (je 

v něm definován železobeton), ostatní soubory jako např. zdivo.mat, beton.mat, 
ocel.mat atd je možno přidávat nebo ubírat. 

Poznámka: Soubor prefa.mat je používán pouze interně ve firmě RECOC pro 3D model. V RENEXu 
nesmí být vybrán, prvkům nejsou přiřazeny fyzikální parametry na což je uživatel graficky 
upozorněn. 

 

 
Obr. 19  Panel FYPR – část panelu Materiál 

    
Obr. 20  Panel FYPR – výběr materiálu průřezu – příklad železobeton 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

 

 Strana 39|214 

Náběh 
 
Pomocí této volby je možno zadat průřezy, jejichž šířka a/nebo výška se po délce přůřezu lineárně mění. 
 

 
Obr. 21  Panel FYPR – volba „Náběh“ 

Poznámka: Zatím implementováno u voleb Obecný(průřez), Obdélník a Obdélník v desce 

Analogicky odstavci Rozměry průřezu prutu se zadá geometrie obou konců prutu, který má po délce 
lineárně proměnný průřez. 
Bh šířka širšího konce průřezu nad deskou (není možné zadat menší hodnotu, než je šířka původní) 
Hh  výška vyššího konce průřezu nad deskou včetně tloušťky desky (není možné zadat menší 
hodnotu, než je výška původní)  
B šířka širšího konce průřezu pod deskou (není možné zadat menší hodnotu, než je šířka původní) 
H  výška vyššího konce průřezu pod deskou včetně tloušťky desky (není možné zadat menší 
hodnotu, než je výška původní)  
 Prohozený 1. a 2. bod náběhu  možnost „prohození“ velikostí průřezů – zobrazuje se 
čárkovanými čarami v pohledu na trám 
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Pružné okolí prutu 
 
V sedmi oknech se zadají parametry podloží v jednotkách, předdefinovaných příkazem NAME. 
 

 
Obr. 22  Panel FYPR – Pružné okolí prutu 

Bližší viz manuál Soillin. 
 
Uvolnění kloubových uvolnění prutů 
 
V pravé dolní části dialogového panelu se zadají možná uvolnění konců 1D prutových makroprvků. Jednotky 
opět definovány příkazem NAME. 
 

 
Obr. 23  Panel FYPR Zadání kloubových uvolnění prutu 

ZAČÁTEK prutu  Fx   Fy   Fz 
 Mx   My   Mz 

KONEC prutu  Fx   Fy   Fz 
 Mx   My   Mz 

 
Poznámka:  Začátek prutu je paradoxně konec ve směru pohledu čitelného čísla prutu a konec je tedy na 

začátku před číslem prutu, pokud je číslo čitelné. Tomu i odpovídá i 1. a 2. konec při 
zadávání smykové výztuže – 2. konec odpovídá začátku a 1. konec odpovídá konci. 

 
Pokud nejsou tlačítka označena, předpokládá se, že prut je na obou koncích plně vetknutý ve všech osách. 
Každé označení znamená kloubové uložení (F posun, M rotace) v příslušném směru. Při označení se aktivuje 
textové pole za příslušným tlačítkem. V něm je možno zadat číselnou hodnotu, pokud se jedná jen o 
částečné vetknutí. Tato hodnota je „pérová konstanta“, která vyjadřuje u silových veličin, jaká síla způsobí 
deformaci o jednotku délky, u momentových o jednotku pootočení. Jednotky se řídí zadáním příkazem 
NAME. Pozor – nejedná se o poměr ke 100% vetknutí. Hodnoty tuhostí prutu v příslušném směru resp. 
rotaci jsou uváděny nad, resp. pod tabulkou v řádcích označených Tuhosti prutu F, resp. M. Pozor na 
uvolnění vazeb na obou koncích. Pokud má prut na obou koncích zadány povolené vazby ve směru x nebo 
kolem osy x, je nestabilní a výpočet havaruje.  
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Uvolněné vazby jsou vykreslovány kroužkem kolem axiální osy uvolněné vazby. Žlutou barvou jsou 
označena uvolněná posunutí, barvou kyan (světle modrá, resp. tyrkysová) uvolněná pootočení, barvou 
zelenou obojí. Pokud jsou zadány hodnoty pérových konstant, jsou vypsány jejich číselné hodnoty včetně 
jednotek stejnou barvou. Značky jsou vkládány do hladiny FUVOLNENI.   

 
Obr. 24  Panel FYPR Zadání pro nelineární výpočty. 

 Nelinearity tlačítko aktivuje možnost definovat nelineární chování prutu – prvky s těmito 
vlastnostmi je nutno počítat nelineárními výpočty – viz příkaz SOLV 
 
 Lano  zadaný prvek je považován za lano, má tedy nulovou ohybovou tuhost a                           
je vyloučeno jeho tlakové namáhaní 
 Vyloučený tah zadaný prvek nepřenáší tah 
 Vyloučený tlak zadaný prvek nepřenáší tlak 
 Plast. chování  zadanému prvku je možno zadat plastické chování ze mezí dle další volby 
Mez  poté, co velikost normálové síly překročí tuto mez, průřez ztrácí stabilitu náhle, nebo se začne 
chovat plasticky v závislosti na nastavení volby Plast. Chování. Hodnota je vždy kladná (absolutní hodnota) 
 

 
Obr. 25  Panel FYPR – zatěžovací šířka prutu a její zobrazení 

Zatěžovací šířka prutu  je možno zadat šířku pruhu, z něhož zatížení připadá na příslušný prut 
 Zobrazit zat. Šířku zobrazení zatěžovací šířky ve VYPR 
 
Poznámka:  Souběžně v dialogu ZATI přibyla u zatížení na celý makroprvek a u liniového zatížení volba 

"Zat.šířka u prutů". Pokud je zatížení takto zadáno, zobrazí se jinými barvami, jeho hodnota 
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se zadává v kN/m2 a do výpočtu jde se zohledněním zatěžovací šířky, která byla zadána ve 
FYPRu. Hodnoty zatěžovací šířky i zadání těchto nových zatížení lze vykreslovat v Renexu i ve 
Vysu příkazem VYPR (Vstupy, Fyzikální vlastnosti resp. Zatížení zadané se zat. šířkou). 

Jako prvek  umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
   Zadání vstupů pro hromadné posuzování: 
 
Pokud je zadán železobetonový průřez navržený podle ČSN EN 1992-1-1:2006 a zaškrtnuta volba  
 Výztuž  je možno kliknutím na okénko průřezu aktivovat další dialogový panel se třemi 
záložkami. V první se definuje podélná výztuž potenciálně hromadně posuzovaného prvku: 
 

 
Obr. 26  Panel FYPR dimenzování – zadání výztuže prvku – podélná výztuž trámu 

V tomto panelu je možné zadat vyztužení průřezu pro hromadné posouzení sloupů, resp. trámů v příkazu 
VYPR. Tato funkce je zatím aktivována pouze pro obdélníkový, kruhový, oválný a půloválný průřez sloupu a 
obdélníkový průřez trámu „v desce“ a posouzení podle ČSN EN 1992-1-1:2006.  
 
Typ vyztužení:     Trám   Sloup 
 
Při volbě Trám je možno zadat podélnou výztuž (pouze pro obdélníkový průřez): 
 
V levé části je možno zadat tři vrstvy horní a tři vrstvy dolní výztuže. 
 
Profil:    z roletky volba profilu třmínků  Počet: z roletky volba počtu profilů v jedné vrstvě 
 
V pravé části je možno zadat parametry vyztužení: 
 
Ocel:      z roletky volba oceli podélné výztuže 
Ocel třmínků:     z roletky volba oceli třmínků  
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Profil třmínků:     z roletky volba profilu třmínků  
Střižnost:     z roletky volba počtu profilů třmínků v řezu  
Krytí třmínků:     zadání krytí třmínků 
Krytí nosné:      zadání krytí podélné výztuže 
 
% vyztužení   informace o celkovém procentu vyztužení průřezu 
 Ocel působí i v tlaku informace pro dimenzovaní program 
 

 
Obr. 27  Panel FYPR dimenzování – zadání výztuže prvku – podélná výztuž sloupu 

Při volbě Sloup je možno zadat podélnou výztuž: 
 
V levé části je možno zadat rohovou výztuž ve dvou směrech (stejného profilu) a mezilehlou výztuž u obou 
stran obdélníkového průřezu, u ostatních je zadání jednodušší. 
 
Profil:    z roletky volba profilu třmínků  Počet: z roletky volba počtu profilů v jedné řadě 
 
V pravé části je možno zadat parametry vyztužení: 
 
Ocel:      z roletky volba oceli podélné výztuže 
Ocel třmínků:     z roletky volba oceli třmínků  
Profil třmínků:     z roletky volba profilu třmínků  
Střižnost:     nepřístupné 
Krytí třmínků:     zadání krytí třmínků 
Krytí nosné:      zadání krytí podélné výztuže 
 
 Kontrola smyku ve směru y obybový posudek je nebo není podmíněn konstrukčními zásadami 
 Kontrola smyku ve směru z obybový posudek je nebo není podmíněn konstrukčními zásadami 
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Poznámka: Ohybový poudek může kontrolovat konstrukční zásady pro smykovou výztuž. Zejména u 
posudků existujících konstrukcí to může vést k zablokování posouzení na kombinaci 
normálová síla a ohybové momenty. Analogicky v dalším dialogovém okně je možné 
zadat „libovolné“ rozteče třmínků, ve spodní části jsou uváděny normou defonované 
hranice. Informace o tom, zda je nebo není kontrola smyku aktivovaná, se objeví ve 
výsledcích vykreslených příkazem VYPR – (ne)zohledněn smyk Y, Z 

 
 
 Maximální rozteč rohových vložky v rohu (obdélníkového průřezu) jsou buďto od sebe na               
minimální přípustnou vzdálenost nebo tak, aby vzdálenost mezi železem v rohu a posledním z této skupiny 
byla 150 mm. 
% vyztužení   informace o celkovém procentu vyztužení průřezu 
 Ocel působí i v tlaku informace pro dimenzovaní program 
 
 V záložce Pohled se zadává příčná výztuž prvku: 
 

 
Obr. 28  Panel FYPR dimenzování – zadání výztuže prvku – příčná výztuž 

   1. konec  uprostřed  2. konec 
Vzdálenost:  zadání vzdálenosti od konce prutu, kde bude jiná rozteč třmínků než ve střední části 
Rozteč:   zadání rozteče třmínků v uvedených částech prvku 
 
Poznámka: Od 02.2020 je možné zadat vzdálenosti třmínků i mimo meze uvedené v normě (zejména 

kvůli sanacím existujících konstrukcí). Program v případě, že je zadaná vzdálenost 
třmínků mimo tyto meze, vypíše hlášku „Pozor, mimo meze!“. V levém dolním rohu tyto 
meze vždy vypíše. 

Poznámka:  Začátek prutu je paradoxně konec ve směru pohledu čitelného čísla prutu (tedy za číslem 
prutu) a konec je tedy na začátku (před číslem prutu), pokud je číslo čitelné. Tomu i 
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odpovídá i 1. a 2. konec při zadávání smykové výztuže – 2. konec odpovídá začátku a 1. 
konec odpovídá konci. 

 
 
Při volbě Obdélník v desce je možno zadat podélnou i příčnou výztuž: 
 

 
Obr. 29  Panel FYPR dimenzování – zadání výztuže prutu u obdélníku v desce 

Zadání se výrazně neliší od výše popsaného trámu. Jediný rozdíl je v tom, že výztuže u horního povrchu, 
pokud se nevejde díky konstrukčním ustanovením příslušné normy, je uložena do spolupůsobících částí 
připojené desky. 
Jednotlivé vrstvy výztuže jsou od sebe vzdáleny na minimální přípustnou hodnotu podle příslušné normy. 
 
 V záložce CFG se zadávají parametry výpočtu s uvážením vzpěru a vlivu druhého řádu: 
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Obr. 30  Panel FYPR dimenzování – zadání výztuže prvku 

 Počítat vzpěr kolmo k ose Y:    bude uvažován vzpěr v rovině xLyL 
 Počítat vzpěr kolmo k ose Z:    bude uvažován vzpěr v rovině xLzL 
 
 Vzpěrná délka Y automaticky    LOY/L:    volby automatického nebo manuálního stanovení 
 Vzpěrná délka Z automaticky    LOZ/L:   vzpěrné délky v daném směru 
 
Pokud je zvolen automatický výpočet, program analyzuje uložení resp. podepření konců prutu a na jejich 
základě stanoví vzpěrnou délku jako násobek délky skutečné. Při manuální volbě určuje poměr vzpěrné 
délky ku skutečné délce prutu uživatel bezrozměrným číslem. 
 
Pravidla pro stanovení automatické vzpěrné délky: 
- Automatická vzpěrná délka se při FEMOUTu stanovuje z toho, jak je příslušný prut v konstrukci uložen. 
- Relevantní je pouze připojení koncovými body prutu (tzn. zafixování prutu v jakémkoli nekoncovém bodě 
nemá na vzpěr žádný vliv). 
- Pokud je prut připojen koncovým bodem ke konstrukci a nemá na tomto koncovém bodě zadáno ve FYPRu 
uvolnění, je tento koncový bod považován za vetknutý. 
- Pokud je v koncovém bodě prutu podpora, přidají se tomuto koncovému bodu vazby dané onou 
podporou. 
- Pokud je koncovému bodu zadáno ve FYPRu uvolnění, jsou vazby dané tímto uvolněním odebrány 
(odebrání vazby má přednost před přidáním). 
 Pozor, automatická vzpěrná délka nemusí jít vždy zjistit! Jsou dva možné důvody: 
- podpory se zadávají vždy v globálním souřadném systému, pro vzpěr je ale třeba znát podepření v 
lokálním souřadném systému prutu, ne vždy to ale jde transformovat. 
- prut není z hlediska vzpěru stabilní. 
  
Pokud automatická vzpěrná délka nejde zjistit, je při FEMOUTu a při VYPRu (je-li aplikován na takovýto 
prut) vypsáno varování na příkazový řádek, a prutu je zadán poměr L0/L = 1. Tzn. pokud se při FEMOUTU 
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nebo při VYPRu při zobrazování hromadných posudků objeví na příkazovém řádku hláška "Na prutu č... 
nezjištěna vzpěrná délka Y/Z", znamená to, že na prutu je nastavena vzpěrná délka automaticky, ale nejde 
zjistit. V tom případě je třeba buď ve FYPRu zadat vzpěrnou délku neautomaticky, tzn. poměrem L0/L, nebo 
upravit konstrukci tak, aby vzpěrná délka šla zjistit. 
Pokud se tato hláška objeví při VYPRu při zobrazování hromadných posudků, a uživatel ji na příslušném 
prutu změní na zadanou poměrem L0/L, není nutné pouštět znovu FEMOUT, GENEX, SOLV - je možné hned 
zobrazit hromadný posudek, hláška zmizí, a výsledky jsou v pořádku. Pokud ale uživatel upraví konstrukci 
tak, aby vzpěrná délka šla zjistit automaticky, je třeba pustit znovu FEMOUT, GENEX, SOLV. 
 
Poznámka: Ke kontrole vzpěrné délky (resp. poměru L0/L) lze použít příkaz LIST. Po ukázání na 

prutový prvek se, pokud ve FYPRu byl zadán vzpěr, vypíše i vzpěrná délka (zvlášť pro směr 
Y a Z) - tzn. informace zda byla zadána neautomaticky nebo automaticky, hodnota 
poměru L0/L. Je-li zadána automaticky, je třeba před LISTem spustit FEMOUT, který ji do 
příslušného prutu zapíše. 

 
Počátek zatěžování [dny]: uživatel zadá údaj ve dnech 
Konec zatěžování [dny]:  uživatel zadá údaj ve dnech 
 
Zatížení dlouhodobého k celkovému: uživatel zadá poměr číslem menším než 1 
Vlhkost RH:          uživatel zadá údaj v intervalu 0 - 1 
 
Metoda založená na   jmenovité tuhosti   jmenovité křivosti 
 
Volba metody výpočtu v souladu s ČSN EN 1992-1-1, články 5.8.5, 5.8.7 a 5.8.8. Defaultní hodnota je 
přednastavena na metodu (b) – metoda založená na jmenovité křivosti v souladu s ČSN EN 1992-1-1 ed. 2, 
změna Z1 (květen 2016), kapitola 3 „Změna NA.2.34“. 
 
Další nastavení: 
 
Maximální velikost zrna kameniva [m]: maximální zrno kameniva (např. 0,08; 0,16; 0,22; 0,32) 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogu FYPR, 
zadané údaje jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogu FYPR,  
zadané údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vyber pruty: 
Select objects:  Vybraným prutům jsou přiřazeny vlastnosti zadané v dialogovém panelu. 
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UVOL 
 
Příkaz UVOL umožňuje uvolnit vazby vzájemně se křížících prutů. A to buďto jen vzájemná pootočení nebo i 
posuny, tudíž úplně. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 31  Panel UVOL – zadání uvolnění křížení prutů 

V příkazovém řádku se objeví výzva:  
Zadej bod volného uvolnění křížení prutù: 
 
V místě křížení se objeví mnohostěn. V případě uvolněných pootočení ma barvu kyan, v případě plného 
uvolnění má barvu green. 
 
FYPO 
Příkaz FYPO umožňuje zadat geometrické parametry průřezů a fyzikální vlastnosti plošných 2D  
makroprvků. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 32  Panel FYMA – zadání konstant plošného prvku 
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 Ocel působí v tlaku  se automaticky aktivuje subruti 
Typ kameniva    Křemičité kamenivo   Vápencové kamenivo 
Typ výztuže    Válcovaná za tepla   Tvářená za studena 
Požární detail 
 

 
Obr. 33  Panel FYMA – zadání konstant plošného prvku 

Tloušťka desky   [m] 
Požární křivka    Normová   Parametrická 
  Čas                          [min] 
  Hustota požár. zatížení    [MJ/m^2] 
  Součinitel b     [J/(m^2 s^0,5 K] 
  Faktor otvoru     [m^0,5] 
Druh výpočtu    Metoda izotermy 500  Zónová metoda 
    Prvek je sloup nebo stěna 
Doba požáru  [min]   
Vlhkost   [-] 
Parametr pro tepelnou vodivost  (0,0 – 1,0] 
Otočení detailu   0o   90o   180o   270o  
  
Jako prvek 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
 
FYMA 
Příkaz FYMA umožňuje zadat geometrické parametry průřezů a fyzikální vlastnosti plošných 2D  
makroprvků. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
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Obr. 34  Panel FYMA – zadání konstant plošného prvku 

Materiál 
Ve třech roletových menu je možno vybrat Materiál, Normu a Třídu. V polích E, mi a Gama se zobrazují 
informativní hodnoty modulu pružnosti, Poissonova součinitele a objemové tíhy v jednotkách , 
definovaných příkazem NAME (viz obr. 14 a 15). V políčku H se zadává tloušťka makroprvků pro výpočet 
matice tuhosti.  
Při aktivaci tlačítka  vyloučený tah, se automaticky aktivuje subrutina pro výpočet matice tuhosti 
materiálu, ale pouze při spuštění nelineárního výpočtu v příkazu SOLV. Tlačítka  ortotropie a  isotropie 
fungují běžným způsobem pro lineární výpočty, při spuštění nelineárního výpočtu jsou ignorována. 
V materiálu je v tomto případě (vyloučený tah) testován vznik tahového porušení. Pokud se objeví, je směr 
její normály považován za směr ortotropie a matice tuhosti je sestavena vnitřně programem NEXX 
s vyloučením tahového působení materiálu v daném směru. Tlačítko  Membrána přiřazuje plošnému 
prvku podobné vlastnosti jako u 1D prvků ve volbě Lano. Znamená to, že plošný prvek má prakticky nulovou 
ohybovou tuhost a není schopen přenášet tlak. V příkazu SOLV musí proběhnout nelineární výpočet. 
V případě lineárního výpočtu je návěští Membrána ignorováno. 

Poznámka: Pomocí různých tlouštěk pro výpočet tuhosti a pro výpočet vlastní tíhy lze provádět 
zjednodušené modelování např. kazetových nebo kavernových desek. Bližší na požádání 
v souboru U-boot.pps 

Poznámka: Při volbě Membrána je rychlost konvergence výpočtu je závislá na počáteční geometrii 
konstrukce. Zjednodušeně řečeno, čím přesněji je deformovaný tvar vymodelován, tím 
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rychlejší je výpočet. V praxi to znamená, že je vhodné, snažit se odhadnout budoucí tvar 
co nejpředněji a k modelování lan a membrán používat paraboly nebo řetězovky 
(aproximované polygony). V dalších krocích budou vloženy sofistikované křivky. 

Poznámka:  Údaje o materiálech jsou uloženy v souborech *.mat, soubor recoc.mat je povinný (je 
v něm definován železobeton), ostatní soubory jako např. zdivo.mat, beton.mat, 
ocel.mat atd je možno přidávat nebo ubírat. 

Poznámka: Soubor prefa.mat je používán pouze interně ve firmě RECOC pro 3D model. V RENEXu 
nesmí být vybrán, prvkům nejsou přiřazeny fyzikální parametry na což je uživatel graficky 
upozorněn. 

Poněkud rozdílný je postup při zadávání sendvičové konstrukce. Při volbě Sendvič z rolety a potvrzení 
tlačítkem  sendvič se aktivuje další dialogový panel. 
 

 
Obr. 35  Panel FYMA – volba sendvičové konstrukce 

 
Obr. 36  Panel FYMA – zadání sendvičové konstrukce 

V horní části panelu se ze známých roletek zvolí materiál příslušné vrstvy. Do přehledu ve spodní části se 
vloží tlačítkem Nová vrstva. Tloušťka vrstev se edituje pomocí tlačítka Opravit ve sloupci Tloušťka. 
V políčku Materiál pro VYMA se určí název sendvičové konstrukce, které se zobrazuje ve výsledcích, resp. 
protokolu. Tlačítkem Smazat se vymaže označená vrstva, tlačítkem Smaž vše všechny již vložené vrstvy. 
 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 52|214 

OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogového 
panelu FYMA, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového 
panelu FYMA, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 

 
Obr. 37  Panel FYMA – prvky matice tuhosti 

 E/Mi/H    [M11…m33]  Vyloučený tah  Membrána 
 
Pokud je v roletě Materiál volba Obecný, jsou aktivní první dvě tlačítka. 
 
 E/Mi/H v tomto případě jsou přístupná okénka pro zadání  
 Ex  (modul pružnosti) Mix  (Poissonova konstanta)  Hx (tloušťka prvku). 
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 Pokud není aktivní tlačítko  Ey jsou tyto hodnoty chápány v obou směrech, materiál je tedy 
isotropní. Pokud je tlačítko  Ey aktivní, je možno zadat parametry ve směru YP a hodnoty v prvním řádku 
jsou uvažovány pro směr XP.  
 Ey  (modul pružnosti) Miy  (Poissonova konstanta)  Hy (tloušťka prvku). 
 
  [M11…m33]  v tomto případě jsou přístupná okénka pro zadání přímo hodnot matice 
tuhosti M11 …. m33. Jejich význam je vysvětlen níže. Předefinované hodnoty jsou spočteny pro hodnoty Ex, 
Mix a Hx. 
 
Úhel ortotropie     [deg] zadání úhlu ortotropie oproti lokálnímu souřadnému systému. 
 
M11, M22, M33, M44 a M55 – diagonální prvky matice tuhosti materiálu deskové části makroprvků. 
M12 – mimodiagonální prvek matice tuhosti materiálu deskové části makroprvků. 
m11, m22, m33 – diagonální prvky matice tuhosti materiálu stěnové části makroprvků 
m12 – mimodiagonální prvek matice tuhosti materiálu stěnové části makroprvků 
Přehled jednotek podle příkazu NAME. 
 
Prvky matice tuhosti isotropních materiálů se počítají podle následujících vzorců: 
 
Ve zmíněných políčcích jsou uvedeny hodnoty matice tuhosti izotropního materiálu jako vodítko pro jejich 
úpravu pro materiál ortotropní. Políčka označená velkými písmeny značí tuhost deskovou, ostatní stěnovou. 
Podrobnosti lze nalézt v teoretických manuálech k systému NEXX. Stručně jen nejdůležitější vztahy. 

Matice pro izotropní materiál má podobu  
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Ve spodní části panelu jsou v oddíle Tíha informativní hodnoty objemové tíhy Gama. Políčko Tl je přístupné 
k editaci vždy kromě zadání tuhosti sendvičem, políčko Gama je přístupné, je-li zadán obecný materiál, jinak 
jsou hodnoty informativní. Tloušťka prvku pro výpočet vlastní tíhy se zadává v políčku Tl, nemá žádnou 
souvislost s tloušťkou pro výpočet matice tuhosti.  
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Poznámka: Tloušťku Tl lze zadat i nulovou – v tom případě prvek skutečně nemá žádnou vlastní tíhu 
– do 15.3.2006 nulová Tl znamenala že se přebírá z H. 

 
Obr. 38  Panel FYMA – spodní část panelu 

Od 08.2018 je možné zadávat 2D makroprvky proměnné tloušťky. Musí se však jednat o lichoběžníky bez 
otvorů a různé tloušťky jsu definovány pro rovnoběžné strany. 
 

 
Obr. 39  Panel FYMA – prvky proměnné tloušťky 

Za tloušťku H1 a Tl1 je považovaná hodnota uvedená v horní části dialogu jako H a Tl., hodnoty H2 a Tl2 se 
zadávají zde. Po potvrzení dialogu se objeví v příkazovém řádku: 
Vyber prvky: vyber hranu prvku: 
Vybírá se hrana, kde má makroprvek vlastnosti H1 a Tl1.  
Pokud má prvek tuto proměnnou tloušťu zadanou, nejde pak editovat způsobem, který by tyto geometrické 
podmínky nesplňoval (aby mu šel např. přidat otvor nebo pátý vrchol, je mu třeba nejdříve pomocí příkazu 
FYMA proměnnou tloušťku odebrat). Pomocí příkazu FE se pak dají hromadně editovat hodnoty H2, Tl2, H, 
Tl a všechny ostatní hodnoty zadané v dialogu. Příkazem FE může uživatel pomocí módu v příkazovém 
řádku "Ukaž" (resp. obdobně pomocí módu "Viditelné") vybírat plošné prvky hromadně pomocí okna nebo 
křížení takto: Pokud příkazem FE uživatel prvotně ukázal na prvek s přiřazenou vlastností proměnné 
tloušťky, tato vlastnost nejde z dialogu v tomto módu odebrat a z hromadného výběru se odfiltrují (tzn. 
nebudou změněny) všechny plošné prvky, které tuto vlastnost nemají, tzn. vlastnosti se změní jen prvkům 
s přiřazenou prom.tloušťkou. Obdobně pokud uživatel prvotně ukázal na prvek s nepřiřazenou vlastností 
prom.tloušťky, odfiltrují se všechny prvky s přiřazenou prom.tloušťkou a vlastnosti se změní jen prvkům s 
prom.tloušťkou nepřiřazenou. 
V další části je možno zadat parametry podloží, pokud je makroprvek v kontaktu s ním. Políčka C1x, C1y, 
C1z, C2x a C2y je možno zadat manuálně (na celý makroprvek). Výpočet lze provést v souboru Soubor 
sedani.xls. V případě použití tlačítka  Podepření na soilinu jsou tyto hodnoty automaticky iterovány (na 
jednotlivých prvcích vygenerovaných GENEXem) v závislosti na kontaktním napětí. Pro výpočet interakce 
konstrukce s podložím je nutno toto podloží zadat, bližší viz příkaz SONDA.  
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Obr. 40  Panel FYMA – výpočet interakce konstrukce se zeminou 

Poznámky: Hodnoty C1x a C1y je nutno zadat, protože by konstrukce mohla být nestabilní. Tyto 
hodnoty prezentují tření základových konstrukcí ve směrech X a Y, měly by být minimálně 
5. Hodnoty v políčcích označených „ITERACE“ dosazuje program, je možné je zadat 
„natvrdo“.  

 Pro první výpočet lze použít C1x=C1y=C2x=C2y=0,4C1z podle Jury Bradáče. 

Poznámky: Hodnoty parametrů zeminy zadávané do Soilin nebo Sedani.xls doporučujeme vždy 
konzultovat s geologem, který vypracoval geologický posudek. Není břidlice jako břidlice. 
V případě nejistoty je lepší provést dva výpočty s „krajními“ hodnotami.  

Poznámky: Od roku 2007 je ve výpočtech pomocí SOILIN provedena ze strany FEM Consultingu 
úprava, která zahrnuje vliv okolní zeminy (mimo půdorys stavby). To ve výsledku 
znamená, že se při vykreslení reakcí příkazem VYRE objeví na hranicích makroprvků u 
okolní zeminy (tedy i ve výškových skocích), vypíší reakce odpovídající tomuto 
spolupůsobení. Pokud se dělají kontroly ( a nepochybuji, že v rámci RECOC dělají) součtu 
reakcí, resp. Kontaktních napětí versus vnesené zatížení, je nutno s těmito reakcemi 
počítat i v případě, že žádné podpory nebyly uživatelem zadány. Pokud spolupůsobení 
s okolní zeminou je nežádoucí, je nutno  tyto hrany podepřít pružnými liniovými 
podporami s minimální (nenulovou) tuhostí. Reakce jsou pak redukovány prakticky na 
nulu. 

 Vždy je nutno je zadat na změnách výškových úrovní uvnitř objektu, tedy ve výškových 
skocích základové desky, podél jímek, dojezdů výtahů podobně. 

Pootočení souřadného systému pro tisk výsledků a dimenzování     [deg] 
 
 Zadání, zda budou výsledky na příslušném makroprvků vykreslovány v planárním souřadném 
systému – viz obr. 5 – nebo v systému pootočeném o zadaný úhel. Tento uživatelský systém je 
v makroprvku zobrazován grafickou značkou. 
 
Excentricita     [m] 
 
  Zadání excentricity proti směru osy Z planární. Jedná se o excentricitu střednicové roviny 
makroprvku v konstrukci oproti rovině zobrazeného 2D makroprvku. 
 
 Dovolit nerovinnost [quad]  v tomto případě nemusí ležet vrcholy 2D 

makroprvku v jedné rovině 
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Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vyber prvky: 
Select objects:  Vybraným plošným makroprvkům jsou přiřazeny vlastnosti zadané v dialogovém panelu. 
 
MABR 
Než probereme zadávání fyzikálních veličin u 3D makroprvků – bricků, popíšeme jejich definici. Nejprve je 
nutno pomocí 3Dpolylinie a příkazů GEN a FYMA vytvořit 2D makroprvek takové tloušťky, jako bude mít 
nový brick. Příkazem MABR se z 2D makroprvků vytvoří brick tak, že je „vytažen“ o polovinu tloušťky 
nahoru a dolů ve směru normály. Vrcholy bricku je možno editovat pomocí úchopových bodů AutoCAD 
(Grip).  
Alternativní možnost zadání bricku je následující. Pomocí 3d-polyčáry se nakreslí první podstava jejíž 
poslední bod rovná se první, pak se „vytrčí do prostoru“ a zadá se druhá podstava, opět první bod rovná se 
poslední. Polyčára se neuzavírá. Počet vrcholů první a druhé podstavy se musí rovnat a obě podstavy, stejně 
jako všechny boční stěny musí být rovinné. Takto zadaná polyčára se příkazem GEN (resp. FEMOUT) 
převede na brick. Je-li brick zadán tímto způsobem, je nutné mu příkazem FYBR zadat fyzikální vlastnosti. U 
bricku který vzniknul příkazem MABR z plošného prvku jsou relevantní fyzikální vlastnosti převzaty 
z mateřského plošného prvku. 

Poznámka: Makroprvky typu BRICK je možno spojovat navzájem nebo s 2D a 1Dmakroprvky, ale 
vždy jen ve vrcholech a hranách. Není možné, aby byl vrchol navazující entity na hraně 
nebo v povrchové ploše bricku. Pozor, generátor sítě ani výpočet nemusí při chybném 
zadání havarovat, výsledky jsou však zkreslené. 

 
FYBR 
Příkaz FYBR slouží spíše k editaci vlastností zadaných pro původní 2D makroprvek. Vyvolá dialogový panel. 
 
Postup zadání je stejný jako v příkazech FYPR a FYMA. Tloušťku prvku z pochopitelných důvodů zadat nelze. 
Při volbě materiálu Obecný, jsou zpřístupněna políčka E (modul pružnosti), Mi (Poissonův součinitel) a 
Gama (objemová tíha), která jsou v ostatních případech informativní. 
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Obr. 41  Panel FYBR – zadání konstant Vzdušného bricku 

Při volbě Vzdušný bricků – je nutno použít nelineární výpočet s vyznačenou volbou Vzdušný brick (lineární 
výpočet není možné spustit, je-li v konstrukci vzdušný brick) - jsou aktivována pole Výrobní tlak a Výrobní 
teplota. V těchto polích se zadává tlak vzduchu uvnitř definovaného makroprvků a počáteční teplota uvnitř. 
Vzdušný brick musí být ze všech stran uzavřen plošnými prvky nebo jinými bricky. 
 
 Dovolit nerovinné stěny pláště v tomto případě mohou povrchové stěny bricků být tvořeny prvky 
„QUAD“. To jsou přímkové plochy omezené čtyřmi úsečkami.  Pokud není tlačítko aktivováno, je 
kontrolována rovinost stran. 
 
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vyber bricky: 
Select objects:  Vybraným brickům jsou přiřazeny vlastnosti zadané v dialogovém panelu. 
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FYPRO 
 
Příkaz FYPRO umožňuje nastavit parametry pro posudek na protlačení. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 42  Panel PROTL (FYPRO) – zadání parametrů posudku na protlačení 

Druh smykové výztuže   třmínky   ohyby 
Způsob vyztužení desky na protlační, má dopad do exportovaných souborů pro vykreslení vázanou 
výztuží. Zatím dostupná volba „ohyby“. 
 

První třmínek   Druhý třmínek     Třetí a další třmínky               
 Určuje vzdálenosti jednotlivých řad třmínků od líce sloupu a pak od předchozí řady v násobcích 
účinné tloušťky desky. Zatím neaktivní. 
 
VlMin dle    DIN EN   ČSN EN   
 Jedná se o hodnotu v min uvedenou v rovnici (6.47) a definovanou vztahem (6.3N) jako vmin = 
0,035.k3/2.fck

1/2. Součinitel k viz (6.2b). Podle DIN EN je vmin = (0,0525/γc).k3/2.fck
1/2 pro d ≤ 600 mm a 

(0,0375/γc).k3/2.fck
1/2 pro d > 800 mm s interpolací mezilehlých hodnot – rovnice (6.3aDE a 6.3bDE). 

 
Součinitel dle 6.4.5 (3)   0,4   0,5 
 Součinitel podle poznámky v odst. 6.4.5 (3) vydání normy 2011 je vRd,max = 0,4.ν.fcd. Původní vydání 
normy z roku 2006 uvádí hodnotu vRd,max = 0,5.ν.fcd. 

Poznámka: Hodnota byla bez zdůvodnění (tedy my jsme ho nenašli) změněná o 20%. Připadá nám to 
(Hance Š. a mě) zbytečné. Použití závisí na pohledu každého. 

Beta            <1.1,1.5> 
 Součinitel b, kterým se zohledňuje vliv ohybových momentů v desce, bez podrobnějšího výpočtu. 
Hodnoty uvádí norma ve změně 3, odstavec 6 Změna NA.2.51 a obr 6.21CZ. Tyto hodnoty jsou doporučené, 
je možné je nahradit přesným výpočtem podle 6.4.3 (3). 
 
Tloušťka desky (0… přebere se z připojené desky)      [m]. 
 Pokud je zadaná hodnota 0, přebírá se statická tloušťka připojené desky z FYMA, resp. z NDIM. 
Pokud je hodnota nenulová, uvažuje se do výpočtu tato. 

Poznámka: Tato možnost byla doplněna, aby bylo možno používat velmi tuhé desky v oblasti styku 
desky se sloupem. Tyto desky simulují tuhost nad a pod sloupem, redukují výpočtové 
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singularity a umožňují „hladší“ průběhy zobrazení vnitřních sil a nutných ploch výztuže 
s možností, tyto oblasti z vykreslování vyloučit. 

Poznámka: Hodnota součinitele ρI se počítá, pokud je v příkazu NDIM zvolená možnost výpočtu MPS, 
pak je počítaná ze zadaných hodnot. Není-li tato volba aktivní, program počítá 
s hodnotou 0,02 (viz (6.47)). Je tedy uvažovaná maximální možná únosnost desky na 
protlačení. 

Poznámka: Norma DIN EN zavádí ještě jedno omezení hodnoty v podobě ρI ≤ 0,02 a ≤ 0,5 fcd/fyd. 

 

Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

Zadej bod entity protlačení. 

 

 
 

Obr. 43  Panel PROTL (FYPRO) – zadání parametrů posudku na protlačení 

 
Program vloží do ukázaného bodu (koncový bod 1D prvku ve styku s 2D prvkem blok, kde velké číslo 

udává číslo bodu pro posouzení protlačení (pro exporty do kreslícího modulu vázané výztuže nebo 
dimenzovacích programů Johrdal Pfeifer), hodnotu zadané součinitele beta a tloušťku desky, pokud je 
definovaná uživatelem v rámci příkazu FYPRO. Čísla entity vkládá příkaz GEN nebo FEMOUT. 
  

Předpínací výztuž 

Od této verze je možno modelovat kabely předpínací výztuže. Jedná se o specifické 1D prvky, které jsou 
připojeny k plošnému markoprvku s excentricitami. To jsou hodnoty, o které se natrasovaný kabel 
odchyluje od střednicové roviny „mateřského“ makroprvku. Tím, že jsou prvky spojeny s celou konstrukcí, 
reagují změnou napjatosti na pružné i jiné deformace konstrukce. Při použití fyzikálně nelineárních modelů 
s dotvarováním jsou ošetřeny i dlouhodobé ztráty předpětí. Jako zatěžovací stavy vstupují napjatosti 
v kabelu v době předepnutí a ve zvoleném stáří konstrukce – např, stav před vypršením návrhové životnosti 
stavby. Napjatost vstupuje do prvku kabelu (obecně excentricky připojeného 1D makroprvku) jeho 
poměrným přetvořením. 
Výpočet ztrát je implementován podle metodiky ČSN EN 1992-1-1:2006 a podle údajů výrobců kotevní 
techniky. Jedná se zejména o hodnoty tření, prokluzů v kotvách, napínacích silách apod. 
 
Kabel je vykreslen uživatelem v jeho půdorysném trasování do hladiny F??[NP]_K* entitou polylinie v rovině 
2D makroprvku, ke kterému má být vztažena. Kabel může jít přes více viditelných 2D makroprvků ležících ve 
stejné rovině, nesmí přesáhnout jejich vnější okraj a nesmí procházet otvorem ani brickem. Polylinie může 
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sestávat z libovolné kombinace rovných úseků a oblouků tečně na sebe navazujících. Program nehlídá 
konstrukční ustanovení dodavatelů předpínací techniky (např. délka rovného úseku za kotvou apod.).  
 
KABEL 
Tímto příkazem se vygeneruje z půdorysně natrasované polylinie – kabelu - jeho podélný rozvinutý řez. 
Nejprve je nutno zkonstruovat 2D polyčáru a pak spustit příkaz KABEL. 
 
Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce: 
 
Ukaž 2D polyčáru    ukázat půdorysné trasování kabelu 
 
Vyber plošné prvky, ke kterým se má připojit kabel nebo minulý Výběr/<ENTER  = všechny  viditelné> 
 Vybrat 2D makroprvky, k nimž bude kabel připojen 
 
Select objects:  ? found 
 
Zadej vkládací bod řezu: Zadat bod vložení rozvinutého podélného svislého řezu kabelem. Je 
zobrazena společná střednicová rovina dotčených 2D prvků i s vyznačením jejich horního a dolního líce 
 
Zadej směr vykreslení řezu <enter = (1,0,0)> Zadat úhel vložení rozvinutého svislého řezu. 
 
 V této fázi je vnitřně propojeno půdorysné trasování kabelu s podélným rozvinutým řezem. 
 
 K tomuto obrázku je nutno ručně vygenerovat výškové trasování kabelu ve vztahu k podélnému 
řezu, opět pomocí polylinie, viz příkaz KABREZ. 
 
Poznámka: Pokud je vytvoření kabelu zablokováno hláškou „kabel neleží celý ve 2D ….“ A vizuálně je 
všechno v pořádku, doporučuji příkazem LIST vylistovat souřadnice vrcholů dotčených makroprvků. Pokud 
nejsou všechny body v rovině (tak málo, že to nevadí FEMOUT ani GENEX), je nutné souřadnice srovnat 
použitím příkazu FIR. 
 
KABŘEZ 
Tímto příkazem se připojí k podélnému rozvinutému řezu půdorysně definovaného kabelu jeho vertikální 
trasování definované 2D polyčárou. Tato polyčára může ležet v libovolné hladině, její začátek musí ležet na 
kolmici ke střednici od počátečního bodu podélného řezu (viz příkaz KABEL) a konec obdobně na kolmici od 
koncového bodu.Polylinie musí být kreslena od gripbodů řezu konstrukcí, pokud se skládá z jednotlivých 
entit příkazem PEDIT, musí první úsečka začínat u Gripbodů. 
 
Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce: 
 
Ukaž 2D polyčáru ukázat polylinii vertikálního trasování kabelu 
Ukaž kabel  ukázat rozvinutý podélný řez kabelem vygenerovaný příkazem KABEL. 
 
 V této fázi je vnitřně propojeno půdorysné trasování kabelu s podélným rozvinutým řezem včetně 
vertikálního trasování kabelu. V podélném rozvinutém řezu přibydou značky změn vertikálního (symetricky 
a kolmo ke hornímu líci) a horizontálního trasování (symetricky a kolmo k střednici), v půdoryse vertikáního 
(symetricky kolmo k půdorysu kabelu) i horizontálního (asymetricky kolmo k půdorysu kabelu). Rozvinutý 
řez respektuje tloušťky a excentricity 2D makroprvků (desky s hlavicemi, skoky v desce apod.), viz Obr. 45 
 
Poznámka: Příkazem EXPLODE je možno entity „rozbít“ a případně editovat a znovu spojit do Kabelu. 
(Pokud má entita kabelu příkazem KABREZ připojeno vertikální trasování, příkaz EXPLODE „rozbije“ kabel na 
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kabel bez vertikálního trasování a definiční 2D polyčáru vertikálního trasování. Pokud entita kabelu nemá 
připojeno vertikální trasování, příkaz EXPLODE „rozbije“ kabel na definiční 2D polyučáru horizontálního 
trasování a dojde ke ztrátě dat - pokud byly zadány - zadaných příkazem FYKA, viz níže.) 
 
Poznámka: Hotové kabely je možno posouvat (MOVE), kopírovat (COPY) i rotovat (ROTATE). Není 
možno je zrcadlit (MIRROR). To je možné jen přes rozbití (EXPLODE), v tomto stavu odzrcadlit a znovu 
spojit. 
 
Prvek předpínací výztuže je interpretován jako 1D prvek s excentrickým připojením v střednicové rovině 
makroprvků, k nimž je připojen. Zatížení do konstrukce je generováno zadáním poměrného přetvoření 
(zkrácení) úměrného napětí v lanech. Jsou generovány dva zatěžovací stavy. První je po doznění 
krátkodobých ztrát předpětí vlivem tření v kabelovém kanálku, pokluzem v kotvách a relaxací lana před 
zakotvením. Tento první stav je automaticky  ukládán do zatěžovacího stavu ZSG98__PREDPETI_POC. Druhý 
zatěžovací stav je generován po odeznení relaxace lana v době, zadané v příkaze FYKA. Ten je ukládán do 
ZSG99__PREDPETI_KONC. Tyto stavy jsou vytvořeny příkazem FEMOUT. 
Prvky modelující předpínací výztuž jsou nedílnou součástí konstrukce, reagují tedy na pružné i nepružné 
deformace konstrukce a např. ztráty dotvarováním betonu jsou automaticky uvažovány při fyzikálně 
nelineárním výpočtu betonu s uvažováním vlivu dotvarování. 
 
Poznámka:      Při použití příkazu LIST na hotový kabel se vypíší hodnoty, které jdou do FEM výpočtu v tomto 
formátu (komentář kurzívou): 
 

RCKABEL_3DR  Layer: "FREZ_KABELU" 
Space: Model space 
Handle = 21317 

Staniceni=0.0000, TloustkaPrvku=0.40, CisloPrvku=24   Tloušťky a čísla 2D 
Staniceni=16.6432, TloustkaPrvku=0.50, CisloPrvku=62   makroprvků  
Staniceni=20.8685, TloustkaPrvku=0.40, CisloPrvku=25 
Staniceni=25.7563, TloustkaPrvku=0.80, CisloPrvku=71 
Staniceni=26.4077, TloustkaPrvku=0.80, CisloPrvku=70 
Staniceni=33.7654, TloustkaPrvku=0.00, CisloPrvku=0 
 
Normala:[0.00000000,0.00000000,1.00000000], zet=0.0000  Normála a vzdálenost roviny 2D 
makroprvku od globálního 0,0,0 
BodRez:[-87.30328984,-26.37219956], VecRez:[1.00000000,0.00000000] Bod vložení podélného řezu 
a úhlu vykreslení 
CislaPrvku: 24,25,62,70,71  Čísla dotčených markoprvků 
 
Opis vstupních údajů z dialogu Panel FYKA – zadání parametrů předpínacího lana a kotev 
Ax=0.000600, Ay=0.000000, Az=0.000000, Ix=0.000000, Iy=0.000000, Iz=0.000000,  
mPlocha=0.000600, mEYoung=195000000000.0000, mMi=0.200000, mGama=78650.000000 
SigPoc1=1450000000.0000, SigPoc2=1450000000.0000, W1=0.0000, W2=0.0050,  
Mik=0.1900, K=0.0100, Ep=195000000000.0000, Tcor1=300.0000, Tcor2=300.0000,  
T=1893456000.0000, Fpk=1860000000.0000, Ro07=2.5000, Ro08=4.5000, S1=9.1000,  
S2=0.6600 
TypLana=St_1660/1860, ProfilLana=15.7, PocetLan=4,  
TypKanalku=vrapova_ocelova_tr., Lubrikace=0, TypKotvy1=H_6-4, TypKotvy2=SO_6-4,  
Aktivni1=0, Aktivni2=1 
 
 Typ Stan  Sig    Sig02  SigP2  SigR2 
  3  0.000  887.5  962.0  962.0  887.5 Typ = typ bodu  
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  2  0.536  888.3  963.0  963.0  888.3 Stan =staničení 
  2  1.733  903.1  979.9  979.9  903.1 Sig =výsledné napětí  
  2  2.040  903.6  980.5  980.5  903.6 Sig01 = původní napětí počítané od začátku lana 
  2  3.237  918.5  997.8  997.8  918.5 SigP1 = napětí po pokluzu počítané od začátku lana 
  2  5.452  922.2 1002.0 1002.0  922.2 SigR1 =napětí po relaxaci počítané od začátku lana 
  2  6.720  950.8 1035.1 1035.1  950.8 Sig02 = původní napětí počítané od konce lana 
  2  6.967  951.2 1035.6 1035.6  951.2 SigP2 = napětí po pokluzu počítané od konce lana 
  2  8.235  980.7 1069.9 1069.9  980.7 SigR2 =napětí po relaxaci počítané od konce lana 
  2 14.300  991.3 1082.3 1082.3  991.3 
  8 15.047 1009.1 1103.2 1103.2 1009.1 
  2 15.793 1027.3 1124.6 1124.6 1027.3 
  2 16.127 1027.9 1125.3 1125.3 1027.9 
  8 16.874 1046.4 1147.0 1147.0 1046.4 
  2 17.620 1065.1 1169.2 1169.2 1065.1 
  2 19.722 1069.1 1173.9 1173.9 1069.1 
  8 20.469 1088.2 1196.6 1196.6 1088.2 
  2 21.215 1107.7 1219.7 1219.7 1107.7 
  2 21.549 1108.4 1220.5 1220.5 1108.4 
  1 22.712 1139.4 1257.5 1257.5 1139.4 
  2 23.042 1148.4 1268.2 1268.2 1148.4 
  2 27.365 1130.4 1299.8 1245.2 1130.4 
  1 28.245 1107.5 1329.5 1215.5 1107.5 
  2 29.405 1077.2 1369.7 1175.3 1077.2 
  2 29.730 1076.6 1370.5 1174.5 1076.6 
  8 30.750 1050.2 1406.9 1138.1 1050.2 
  2 31.770 1024.8 1444.2 1100.8 1024.8 
  3 33.873 1021.0 1450.0 1095.0 1021.0 
 
Poznámka: V rámci RECOC je možno k výpočtu napjatosti kabelu použít excelovské soubory 
kabely_ztraty_ec_1_konec_revize.xls a kabely_ztraty_ec_2_konce 
 
FYKA 
Přikaz spouští dialogový panel FYKA – zadání parametrů předpínacího lana a kotev a umožňuje zvolit 
parametry kabelu – použitá lana a jejich počet, použitý kanálek a jeho modifikaci, typy kotev na obou 
koncích, napínací napětí a dobu podržení na předpínací pistoli. 
 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 64|214 

 
Obr. 44  Panel FYKA – zadání parametrů předpínacího lana a kotev 

Lana: 
 
Typ Z rolety se vybere typ předpínacího lana. Informace jsou uloženy ve volně editovatelném textovém 
souboru kabel.dat. 
Profil   Z rolety se vybere jmenovitý profil lana 
Počet lan v kabelu Počet lan v jednom kabelovém kanálku (kabelu) 
  
 V další části se opisují fyzikálně mechanické parametry (převzaté : 
 
Ap [mm^2]  Průřezová plocha jednoho lana  
Suma Ap [mm^2] Průřezová plocha všech lan v kabelu 
Ep [MPA]  Modul pružnosti materiálu lana  
fpk [MPa]  Mez kluzu materiálu lana 
Mi   Poissonova konstanta 
Gama [kN/m^3] Objemová tíha materiálu lana 
ro 1000 0,7 fck [%] Hodnota relaxační ztráty (v %) 1000 hodin po napnutí na hodnotu 0,7 fpk  při 
průměrné teplotě 20o C (hodnota ρ1000 podle článku 3.3.2 (7) normy) 
ro 1000 0,8 fck [%] Hodnota relaxační ztráty (v %) 1000 hodin po napnutí na hodnotu 0,8 fpk  při 
průměrné teplotě 20o C (hodnota ρ1000 podle článku 3.3.2 (7) normy) 
Třída relaxace  Třída relaxace materiálu lana 
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Kanálek: 
 
Typ Z rolety se vybere typ kanálku. Informace jsou uloženy ve volně editovatelném textovém souboru 
kabel.dat. 
Lubrikovaný    ano   ne Zda je kanálek lubrikovaný nebo ne 
mi [rad^-1]   součinitel tření mezi předpínací výztuží a kabelovým kanálkem (5.10.5.2) 
k [rad/m]   nezamýšlené úhlové posunutí vnitřní předpínací výztuže 
 

1. kotva:  2.  kotva analogicky 
 
Typ Z rolety se vybere typ kanálku. Informace jsou uloženy ve volně editovatelném textovém souboru 
kabel.dat. 
Pokluz [mm]  Informace o prokluzu lana v kotvě při zakotvení 
Sigma [MPa]  Napínací napětí na pistoli – přístupné pouze u aktivních kotev 
Tcor [min]  Doba “podržení” lana na pistoli pro snížení ztrát relaxací 
 
Konečný čas [rok] Doba, kdy jsou počítány konečné ztráty v předpínací výztuži 
 
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vyber kabely: 
Select objects: 

Poznámky: Po načtení aplikace RENEX3D se původní entity kabelů (KABEL_3DR) převedou 
automaticky na nové entity (RCKABEL_3DR).Opačný převod není možný. Se starými 
entitami lze dočasně pracovat po načtení aplikace, která je v adresáři 
K:\PRG\RENEX3D_OLDKABEL_11_2012(resp.FTP:\SOFTWARE\RECOC\RENEX3D_OLDKAB
EL_11_2012). (Tato poznámka má význam jen pro RECOC.) 

 Poznámky: Použití například o stopních desek hlavicemi. Pokud se jako srovnávací bere rovina tenčí 
části desky, mají hlavice pod deskou zápornou excentricitu ExcZ rovnou - |(h1-h2)/2|. 
Zatím není ve 2D makroprvku graficky zobrazováno. Použije-li se v daných prvcích příkaz 
KABEL, pak ve vloženém rozvinutém podélném řezu se již desky kreslí skutečným 
průběhem řezu. Při vertikálním trasování kabelů pak jsou pak excentricity bodů kabelu 
vztahovány ke „skutečným“ střednicovým rovinám. 

Poznámky: Změna excentricity ExcZ se projeví až po proběhnutí příkazu FEMOUT. U kabelů se 
automaticky vygeneruje nová geometrie v podélném řezu. 

 
Obr. 45  Ukázka vertikálního trasování kabelu deskami s excntricitami – čerchovaně je vyznačena vztažná rovina 

Poznámky: Po řadě výpočtů se ukázalo, že je rozumnější excentricity nezadávat. Takže mají všechny 
desky (hlavice i tenká deska) stejnou střednici. Kabely se trasují tak, že se v tlusté desce 
(nad podporami) v řezu respektuje horní líc tlusté desky, a v tenké desce (v poli) se 
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respektuje dolní líc desky. Kabely jsou ve střední části posunuty směrem dolů. Kabely je 
rozumné tracovat ostroúhle a pak zadat Fillet Radius a Polylinie. Pracuje to spolehlivě a 
není problém z převodem do kabelu. 

Podepření konstrukce 

PODP 
Příkaz PODP umožní zadání pevných a/nebo pružných podpor vrcholů nebo stran makroprvků. Vyvolá 
dialogový panel.  
 

 
Obr. 46  Panel PODP – zadání podpor 

V horní části je čtveřice tlačítek určující typ podpory: 
 
 PEVNÉ BODOVÉ  PEVNÉ LINIOVÉ  PRUŽNÉ BODOVÉ  PRUŽNÉ LINIOVÉ 
 
Podepření vrcholu, resp. hrany makroprvku. U pevných podpor se vyznačí, kterým posunům, resp. 
pootočením je zabráněno. 
Pevné podpory jsou znázorňovány jehlany s vrcholem v místě podepření a osou v příslušném směru. 
Zabránění posunu je označeno žlutou barvou, pootočení světle modrou (cyan) a obojí barvou zelenou. 
Pružné podpory jsou kresleny řadou zmenšujících se kroužků „vložených“ do kužele podobných vlastností 
jako jehlan u pevné podpory, simulujících pružinu. Tato hodnota je „pérová konstanta“, která vyjadřuje u 
silových veličin, jaká síla způsobí deformaci o jednotku délky, u momentových o jednotku pootočení. 
Jednotky se řídí zadáním příkazem NAME. Pokud jsou zadány hodnoty pérových konstant, jsou vypsány 
jejich číselné hodnoty včetně jednotek stejnou barvou.  
Značky podpor jsou vkládány do hladiny FPODPORY.   

Poznámky: Od roku 2007 je ve výpočtech pomocí SOILIN provedena ze strany FEM Consultingu 
úprava, která zahrnuje vliv okolní zeminy (mimo půdorys stavby). To ve výsledku 
znamená, že se při vykreslení reakcí příkazem VYRE objeví na hranicích makroprvků u 
okolní zeminy (tedy i ve výškových skocích), vypíší reakce odpovídající tomuto 
spolupůsobení. Pokud se dělají kontroly ( a nepochybuji, že v rámci RECOC dělají) součtu 
reakcí, resp. Kontaktních napětí versus vnesené zatížení, je nutno s těmito reakcemi 
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počítat i v případě, že žádné podpory nebyly uživatelem zadány. Pokud spolupůsobení 
s okolní zeminou je nežádoucí, je nutno  tyto hrany podepřít pružnými liniovými 
podporami s minimální (nenulovou) tuhostí. Reakce jsou pak redukovány prakticky na 
nulu. 

Vždy je nutno je zadat na změnách výškových úrovní uvnitř objektu, tedy ve výškových 
skocích základové desky, podél jímek, dojezdů výtahů podobně. 

 
Směry podpor dnes v globálním souřadnicovém systému, výhled uživatelské systémy. 
 
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Fce PODP 
OK 
Zadej bod pevné podpory:  Jsou vloženy zadané podpory. 
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Zatížení konstrukce 

ZATI 
Příkaz ZATI umožní zatížit konstrukci prostřednictvím 1 a 2D makroprvků nebo přímo. V tomto příkaze 
hovoříme o statickém zatížení. Vyvolá dialogový panel.  
 

 
Obr. 47  Panel ZATI – zadání zatížení 

Zatěžovací stav 
 Z roletového menu lze vybrat již vložený zatěžovací stav, nebo přes tlačítko Nový vložit nový 
zatěžovací stav. Pokud se vkládá nový zatěžovací stav, aktivuje se příslušný panel. 
 

 
Obr. 48  Panel Nový zatěžovací stav 
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Název:  zadání názvu zatěžovacího stavu – textový řetězec 
 

 
Obr. 49  Panel Nový zatěžovací stav – roleta Typ 

Typ:  z roletového menu výběr typu zatěžovacího stavu 

Poznámka: Program umožňuje generovat kombinace zatížení podle ČSN EN 1990:2004. Aby se 
mohly kombinace generovat automaticky příkazem SKOMB, je nutno před standardní 
zatěžovací stavy osadit prefixy. Ty generuje příkaz ZATI automaticky na základě 
následujících voleb. Pokud nemá uživatel v úmyslu automatické generování použít, zvolí 
typ U – uživatelský. 

  Typy zatěžovacích stavů jsou následující: 

  U – uživatelský 

  G – stálé zatížení 

  Q – proměnné zatížení 

  P – zatížení konstrukce předpětím 

  A – mimořádné zatížení 

  E – seismické zatížení 

  S – geotechnické stálé zatížení 

Poznámka: Viz např. ČSN EN 1990:2004, odst. 4.1.1 

 
Číslo:  zadání čísla zatěžovacího stavu v příslušném typu 

Poznámka: Vlastní tíha je automaticky generována s prefixem G00__. 

Pokud je zatížení deklarováno jako proměnné (dříve nahodilé), je přístupná roleta Kategorie  
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Obr. 50  Panel Nový zatěžovací stav – roleta Kategorie 

Kategorie:  z roletového menu výběr kategorie zatěžovacího stavu 
Kategorie proměnných zatěžovacích stavů jsou následující: 
A – zatížení obytných prostor     (ČSN EN 1991-1) 
B – zatížení kanceláří     (ČSN EN 1991-1) 
C – zatížení shromažďovacích prostor   (ČSN EN 1991-1) 
D – zatížení v obchodech    (ČSN EN 1991-1) 
E – zatížení ve skladech     (ČSN EN 1991-1) 
F – zatížení vozidly s hmotností do 30Kn  (ČSN EN 1991-1) 
G – zatížení vozidly od 30kN do 160 kN   (ČSN EN 1991-1) 
H – zatížení střech     (ČSN EN 1991-1) 
S – zatížení sněhem     (ČSN EN 1991-3) 
V – zatížení větrem     (ČSN EN 1991-4) 
T – zatížení teplotou     (ČSN EN 1991-5) 
J – jeřáby      (ČSN EN 1991-3) 
Z – geotechnické proměnná zatížení   (ČSN EN 1997-1) 
U – uživatelské – zde lze nastavit manuálně parametry psi 0, psi 1 a psi 2 a stavy se vzájemně vylučují 
Y – uživatelské – zde lze nastavit manuálně parametry psi 0, psi 1 a psi 2 a stavy se vzájemně nevylučují 
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Obr. 51  Panel Nový zatěžovací stav – manuální nastavení součinitelů psi 

Poznámka: Čísla zatěžovacích stavů v rámci kategorie je unikátní, tzn. že pro jedno číslo může být jen 
jeden název stavu. Např. nemůže být zatížení Q01A_ AAAA a Q01A_BBBB, druhé musí 
být Q02A_BBBB. Není umožněno při přímém zadávání, pokud uživatel přejmenuje 
hladiny, je upozorněn v rámci FEMOUT. Výpočet proběhne, kombinace proběhnou, může 
nastat velký zmatek ve výstupech.Výjimku tvoří šachovnice a pruhy generované 
automaticky. Ty se v KOMB a SKOMB zobrazují se stejným číslem na druhé a třetí pozici, 
rozlišeny jsou čísly1-6 na páté pozici. Základní stav, ze kterého jsou generovány, má na 
tomto místě podtržítko. 

Poznámka: V ČSN EN 1991-1-1 jsou v kapitole 6.3. uvedeny další užitné podkategorie 

Ve spodní části se generuje název zatěžovacího stavu včetně prefixu. 
 
V další části se volí druh zatížení  - plošné (plné nebo částečné), liniové nebo bodové : 
 
 MAKROPRVEK   MAKROPRVEK   BOD  LINIE 
 ROVNOMĚRNÉ        NEROVNOMĚRNÉ 
 
Jednotlivé typy zatížení: 
 
 MAKROPRVEK   
      ROVNOMĚRNÉ 
 
 Lokální s.s. Zatížení je zadáváno v lokálním souřadném systému - viz obr. 4 a 5. Pro výpočet je interně 
přepočteno do systému globálního 
 Částečné Zatížení je definováno jen na části plochy 2D makroprvků. 
 Zat.šířka u prutů Zadání zatežovací šířky, která se vztahuje k danému 2D prvku ???? 

Poznámka: Pokud je zatížení takto zadáno, zobrazí se jinými barvami, jeho hodnota se zadává v 
kN/m2 a do výpočtu jde se zohledněním zatěžovací šířky, která byla zadána ve FYPRu. 

FX Silové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
FY Silové zatížení ve směru YG, resp. YL. 
FZ Silové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 
Jednotky, v nichž je zatížení vloženo. 
 Teplotní Zatížení je definováno objemovými změnami. 
Eps Celkové poměrné přetvoření markoprvku. 
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KriY Zakřivení s gradientem ve směru YL (1D prvky); u 2D prvků se zadává jen hodnota KriY, která je pro 
oba směry. 
KriZ Zakřivení s gradientem ve směru ZL (1D prvky); u 2D prvků se nezadává. 

Poznámka: Teplotním zatížením Eps lze zatěžovat i BRICKy. 

Poznámka: Křivost je definována jako obrácená hodnota poloměru koule, kterou vyvolá. Je 
způsobena např. nerovnoměrným oteplením povrchů nebo nerovnoměrným 
smršťováním. Křivost k = α ∆T/h [m-1], kde α [K-1] je součinitel délkové roztažnosti, ∆T [K] 
rozdíl teplot na líci z = -h/2 a z = +h/2 a h [m] je tloušťka prvku. Při výpočtu smršťování je 
křivost definovaná jako k =  ∆ε/h [m-1]. 

 Pokud je zatížena deska kloubově uložená po obvodě zatížená křivostí KriY s kladným 
znaménkem, vyboulí se deska nahoru (ve směru horního povrchu).Tzn, že u základové 
desky, pokud se řeší nerovnoměrné smršťování, musí mít křivost záporné znaménko 
v případě, že je číslo makroprvku čitelné shora (a to přece vždy je). 

Upozornění: Pokud se zatěžuje křivostí spočtené podle shora uvedeného postupu, musí být v příkaze 
NAME jako vstupní jednotky pro deformace – úhly - nastaveny radiány – viz příkaz 
NAME. 

 
Obr. 52  Panel ZATI – zadání zatížení – nerovnoměrné zatížení makroprvků 

Poznámka: Zatížení vlastní tíhou konstrukce se generuje automaticky ze zadaných objemových hmot 
a ploch, resp. tlouštěk pro výpočet vlastní tíhy.. 

  MAKROPRVEK 
NEROVNOMĚRNÉ 
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 Lokální s.s. Zatížení je zadáváno v lokálním souřadném systému,– viz obr. 4 a 5. Pro výpočet je interně 
přepočteno do systému globálního 
 X    Y    Z  Směr gradientu nerovnoměrného zatížení. 
FX1, resp. FX2 Počáteční, resp. koncové silové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
FY1, resp. FY2 Počáteční, resp. koncové silové zatížení  ve směruYG, resp. YL. 
FZ1, resp. FZ2 Počáteční, resp. koncové silové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 
 

 
Obr. 53  Panel ZATI – zadání zatížení –zatížení bodu 

 
 BOD  volný pokud je tlačítko aktivní, je silové zatížení samostatnou entitou, není-li, je zatížení 
pevně přiřazeno jednomu makroprvku. Volné zatížení bodu nemůže být zadáváno v lokálním souřadném 
systému.  

Poznámka: U „volných“ zatížení nefunguje automatické řízení viditelnosti v závislosti na viditelnosti 
entity, kterou zatěžuje. Doporučujeme tento typ zatížení používat pouze na velmi 
malých konstrukcích, rozhodně ne u konstrukcí vícepodlažních.  

 Lokální s.s. Zatížení je zadáváno v lokálním souřadném systému,– viz obr. 4 a 5. Pro výpočet je interně 
přepočteno do systému globálního 
 Deformační Přepínač silového a deformačního zatížení 
 
Fx, resp. ux Silové, resp. deformační silové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
Fy, resp. uy Silové, resp. deformační silové zatížení ve směru YG, resp. YL. 
Fz, resp. uz Silové, resp. deformační silové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 
Mx, resp. fix Momentové, resp. deformační silové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
My, resp. fiy Momentové, resp. deformační silové zatížení ve směru YG, resp. YL. 
Mz, resp. fiz Momentové, resp. deformační silové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 

Poznámka: Pokud je v bodě zadáno deformační lokální zatížení, musí být v tomto bodě v příslušném 
směru také vložena příslušná podpora. Pokud není, výpočet deformační zatížení ignoruje. 
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Obr. 54  Panel ZATI – zadání zatížení –zatížení linie 

 LINIE  volná pokud je tlačítko aktivní, je silové zatížení samostatnou entitou, není-li, je 
zatížení pevně přiřazeno jednomu makroprvku. Volné zatížení linie nemůže být zadáváno v lokálním 
souřadném systému.  

Poznámka: U „volných“zatížení nefunguje automatické řízení viditelnosti v závislosti na viditelnosti 
entity, kterou zatěžuje. Doporučujeme tento typ zatížení používat pouze na velmi 
malých konstrukcích, rozhodně ne u konstrukcí vícepodlažních.  

 Lokální s.s. Zatížení je zadáváno v lokálním souřadném systému,– viz obr. 4 a 5. Pro výpočet je interně 
přepočteno do systému globálního 
 Zat.šířka u prutů Zadání zatežovací šířky, která se vztahuje k danému 1D prvku 
 
Poznámka: Pokud je zatížení takto zadáno, zobrazí se jinými barvami, jeho hodnota se zadává v kN/m2 

a do výpočtu jde se zohledněním zatěžovací šířky, která byla zadána ve FYPRu. 
 
FX1, resp. FX2 Silové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
FY1, resp. FY2 Silové zatížení ve směru YG, resp. YL. 
FZ1, resp. FZ2 Silové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 
MX1, resp. MX2 Momentové zatížení ve směru XG, resp. XL. 
MY1, resp. MY2 Momentové zatížení ve směru YG, resp. YL. 
MZ1, resp. MZ2 Momentové zatížení ve směru ZG, resp. ZL. 
 
 Lichoběžníkové pokud je tlačítko aktivováno, aktivují se i druhé sloupce hodnot zatížení pro 
nerovnoměrně zatížení linie (FX2 ….. MZ2). 
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Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, a dialog 
v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Fce ZATI 
OK 
Ukaž prvek:  Jsou vloženy zadané podpory. 

Poznámka:  V Renexu3d je nyní možné přejmenovávat hladiny zatěžovacích stavů (např. ZSUZITNE na 
ZSUZITNE01 ve správci hladin) Pokud je některý prvek zatížen zatížením v rámci prvku 
(např. rovnoměrné zatíženi na cely prvek), je nutné po přejmenovaní hladiny 
zatěžovacího stavu spustit FEMOUT, aby se zatíženi správně zobrazilo. Hladiny, ve 
kterých je pouze zatíženi v rámci prvku již nejdou smazat (purge). Naopak uvolněné 
hladiny je možno smazat po dokončení funkce FEMOUT. 

DZATI 
Příkaz DZATI umožňuje zadávání dynamických zatěžovacích stavů, tedy stavů pro výpočet vlastních tvarů 
konstrukce . Příkaz vyvolává dialogový panel. 
 

 
Obr. 55  Panel DZATI – zadání dynamického zatížení (hmot) 

Zatěžovací stav 
 Z roletového menu lze vybrat již vložený zatěžovací stav, nebo přes tlačítko Nový vložit nový 
zatěžovací stav. 

Poznámka: Zatížení vlastní tíhou konstrukce se generuje automaticky ze zadaných objemových hmot 
a ploch, resp. tlouštěk pro výpočet vlastní tíhy.. 

V další části se volí typ zatížení: 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 76|214 

 MAKROPRVEK   BOD   LINIE  PŘEVODEM 
  
 Jednotlivé typy zatížení: 
 
 MAKROPRVEK   
m  hmota zatěžující v plné ploše makroprvek      
 

 
Obr. 56  Panel DZATI – zadání dynamického zatížení hmotným bodem 

 BOD   
m  hmota hmotného bodu 
 
koef mx [-] participační součinitel – součinitel poměru k plnému započtení, ve kterém dynamické síly 
pro směr x působí (1 – plné působení, 0 – nepůsobí)     
koef my [-] analogicky jako pro směr x       
koef mz [-] analogicky jako pro směr x       
 
dist rx [-] hodnota vzdálenosti těžiště hmotného bodu od bodu vložení ve směru osy x     
dist ry [-] hodnota vzdálenosti těžiště hmotného bodu od bodu vložení ve směru osy y     
dist rz [-] hodnota vzdálenosti těžiště hmotného bodu od bodu vložení ve směru osy z     
 
 LINIE   
m  hmota hmotné linie 
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Obr. 57  Panel DZATI – zadání dynamického zatížení převodem statického zatěžovacího stavu 

 PŘEVODEM  
 
 Jméno stavu automaticky pokud je toto tlačítko aktivní, jsou jména dynamických zatěžovacích stavů 
automaticky generována ze jmen převzatých statických stavů (tzn. např. statická zatížení z hladiny ZSTEST 
se převedou do dynamických zatížení do hladiny ZDTEST), pokud není aktivní, entity ve vybraných statických 
zatěžovacích stavech se převedou do dynamického zatěžovacího stavu, který je vybrán v roletce vlevo 
nahoře. 
 
Statické zatěžovací stavy: 
Ze seznamu již definovaných statických zatěžovacích stavů lze libovolný převést na dynamické zatížení. 
Převádí se pouze zatížení působící dolů ve směru osy Z. (Hmota vzniklá převodem má vždy mx = my = mz = 
1.0, m odpovídá velikosti síly působící ve směru dolů.) 
      
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 

Poznámka: Program zatím nepřevádí částečná plošná zatížení. Pokud je to potřeba, je nutno 
definovat nové makro a to zatížit v jeho plné ploše. 

OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Fce DZATI 
OK 
ZS* -> ZD* : 0 bod, 0 linie, 0 makro 
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SZATI 
Příkaz SZATI umožňuje zadávání seismických zatěžovacích stavů, před seismickým výpočtem musí být 
použit příkaz SPEKTRUM (nebo seizmické spektrum nadefinováno textovým souborem) a spočteny vlastní 
tvary konstrukce pomocí Výpočtu vlastních tvarů v příkazu SOLV . Příkaz vyvolává dialogový panel. 
 

 
Obr. 58  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 

Nová seizmicita: tlačítko vyvolá dialog Nový zatěžovací stav 
 

 
Obr. 59  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 

Typ:  nepřístupné – vždy typ A - mimořádné 
Číslo:   zadání čísla zatěžovacího stavu v příslušném typu 
Kategorie: nezavádí se - nepřístupné 
Název:  název zatěžovacího stavu 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogu SZATI, a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do dialogu SZATI,  
zadané údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 

Skupina spekter: z roletového menu výběr ……………… 
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Skupina spekter (např. STOZARY) je název podadresáře umístěného v adresáři SPEKTRA a obsahujícího 
soubory seizmických spekter. Adresář SPEKTRA je umístěn přímo v adresáři RENEX3D. 
Změň název:  tlačítko vyvolá dialog Nový zatěžovací stav 
  Seismické spektrum X  z roletového menu výběr Směr X  součinitel 
  Seismické spektrum Y  z roletového menu výběr Směr Y  součinitel 
  Seismické spektrum Z  z roletového menu výběr Směr Z  součinitel 
Roletové menu nabízí soubory seizmických spekter (*TIZINA) umístěné v podadresáři Skupina spekter. 
 

 
Obr. 60  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 

Součinitel zrychlení:  součinitel aplikován na seizmické zrychlení vstupující do příslušného spektra 
Úroveň překlopení:  úroveň, ke které budou počítány ohybové momenty, vznikající při 
seizmickém zatížení, zadává se globální z-tová souřadnice roviny kolmé k ose „z“, znaménková konvence 
„+“ směrem dolů, „-“  směrem nahoru. 
Metoda    SRSS   MAX   CQC volba metody pro vyjádření 
maximálního účinku seizmického zatížení 
 Metoda SRSS  - Square Root of the Sum of the Squares 
 Metoda MAX  - aritmetické maximum 
 Metoda CQC  - Complete Quadratic Combination 
 
Poznámka: Ve smyslu ČSN EN 1998-1 lze použít metodu SRSS v případě, že odezvy dvou tvarů j a i (při Tj 

OTi) jsou nezávislé  - pro periody jim příslušné platí : Tj O 0,9Ti.. V opačném případě je nutno zvolit metodu 

CQC. 
 
Dyn. Kombinace a zatěžovací stavy  z roletového menu výběr ze zatěžovacích stavů a kombinací, 
pro něž byl proveden výpočet vlastních tvarů 
 
V levé části dialogového boxu jsou informace o zadaných zatěžovacích stavech. 
 
Tlačítka Smaž a Smaž vše umožňují smazat již zadané zatěžovací stavy. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 
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SPEKTRUM 
Příkaz SPEKTRUM generuje seismická spektra zatím podle ČSN EN 1998-1. Příkaz vyvolává dialogový panel. 
 

 
Obr. 61  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 

Skupina: z roletového menu výběr podadresáře umístěného v adresáři SPEKTRA a obsahujícího 
soubory seizmických spekter. Adresář SPEKTRA je umístěn přímo v adresáři RENEX3D. 
Spektrum: z roletového menu výběr souboru seizmického spektra umístěného v podadresáři Skupina . 
 
Nové spektrum: tlačítko vyvolá dialog zadání nového souboru spektra 
 

 
Obr. 62  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1 

Skupina: z roletového menu výběr adresáře Skupina spekter, kam bude nový soubor spektra umístěn 
Název:  název spektra 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogu 
Generování ….. a zadané údaje jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat dialogu Generování 
…..,  zadané údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 
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Obr. 63  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1   

 
Směr:    Vodorovný   Svislý   
Určuje typ spektra podle směru složky seizmického zatížení 
Způsob zadání zrychlení podloží:  
  Referenční špičkové zrychlení a třída významu  (přepínač s Návrhovým zrychlením)  
agR:  zadání hodnoty špičkového zrychlení jako násobku „g“ 
Třída významu: z roletového menu výběr Třídy významu 
Kategorie tříd významu jsou následující: 
    I –0,8 Pozemní stavby s menším významem (např. zemědělské 
    II- 1,0 Obvyklé pozemní stavby nepatřící do ostatních kategorií 
    III- 1,2 Pozemní stavby důležité z hlediska následků 
    IV- 1,4 Pozemní stavby, jejichž neporušenost je životně důležitá 
 
  Návrhové zrychlení ag     zadání hodnoty návrhového zrychlení jako násobku „g“ 
Typ spektra pružné odezvy    1      2   Součinitel duktility q 
Zadání hodnot ve smyslu ČSN EN 1998-1 čL. 3.2.2 
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Obr. 64  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1   

 
Typ základové půdy: z roletového menu výběr Typ základové půdy 
Kategorie Typu základové půdy jsou následující: 
    A Skalní horninový masiv, nadloží z měkčího materiálu do 5 m 
    B Sedimenty velmi ulehlého písku …. několik desítek m 
    C Mocné sedimenty ulehlého písku ….od desítek do stovek m 
    D Sedimenty z kyprých až středně ulehlých, nesoudržných zemin 
    E Profil sestávající z povrchových aluviálních vrstev, 5-20 m 

S1 Sedimenty z jílů Pl>40, velký obsah vody, mocnost > 10 m 
S2 Sedimenty ze zemin náchylných k ztekucení, jiné zeminy  

Pro kategorie základové půdy S1 a S2 je nutno přímo zadat parametry pro sestavení seizmického spektra 
TB, TC, TD, S, avg/ag. 
Pro kategorie základové půdy A-E jsou parametry generovány programem. 
TB: z roletového   TC: z roletového   TD: z roletového  
S:  z roletového   avg/ag: z roletového    
Zobraz graf   vykreslí graf vygenerovaného spektra 
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Obr. 65  Panel Generování seismického spektra dle ČSN EN 1998-1   

 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
SACH 
Příkazem ŠACH je možno automaticky vygenerovat šachovnicové zatížení a zatížení v pruzích ve dvou 
směrech z libovolného plného zatížení působícího na 2D prvky vodorovné neo ukloněné maximálně o 10o 
od roviny XGYG.  
Pro automatické generování částečných zatížení je nutno použít speciální hladiny, v nichž se uzavřenými 2D 
polyliniemi definuje jeden ze zatěžovacích stavů. Tyto hladiny mají standardní pojmenování např: 
S01N_D30 šachovnicové zatížení v 1. nadzemním podlaží na všech deskách v hladině F01N_D30 
X01N_D30 pruhy ve směru X v 1. nadzemním podlaží na všech deskách v hladině F01N_D30 
Y01N_D30 pruhy ve směru Y v 1. nadzemním podlaží na všech deskách v hladině F01N_D30 
Poznámka: První čtyři znaky jsou povinné, ostatní musí odpovídat pojmenování hladin, ve kterých jsou 
umístěny jednotlivé makroprvky. Pokud některé znaky chybí, např. 30 v našem případě, program vytvoří 
částečná zatížení pro všechny prvky v hladinách F01N_D*. 
V příslušných hladinách vytvoří uživatel „první“ např. šachovnici pomocí entit „polylinie“ v libovolné poloze 
rovnoběžné s makroprvkem – může mít tedy z-tovou souřadnici rovnou nule. Tyto polylinie mohou 
libovolně přesahovat přes okraj zatěžovaných 2D makroprvků. Po spuštění příkazu ŠACH program 
automaticky vygeneruje příslušná zatížení pro všechna zatížení deklarovaná jako užitná, tzn. v hladinách  
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Obr. 66  Dialogový panel Layer Properties Manager – Ukázka konvence názvů hladin.  

 

Obr. 67  Ukázka automatické generace šachovnicového zatížení. 

Na obrázku je ukázáno automatické vygenerování šachovnicového zatížení. Jako zdroj je použito užitné 
zatížení „UZITNE_-_LIVE_LOAD“ definovaného jako plné zatížení na makroprvku stropní desky nad 1.NP. 
V hladině „S01N_D“ (na obrázku) jsou vloženy polylinie „první šachovnice“ – černé barvy, v tomto případě 
se z-tovou souřadnicí rovnou výšce desky- přesahující půdorys. Plochy na desce jsou zvýrazněny bílou 
barvou, přesahy šedou. Příkaz ŠACH vygeneroval částečná zatížení nad bílými plochami – červená barva 
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šipek – v hladině „UZITNE_-_LIVE_LOAD_S1“. Žlutou barvou jsou označeny plochy pro „druhou šachovnici. 
Pruhy fungují analogicky. 
Druhá šachovnice (hladiny *S2, *X2, *Y2) není v RENEX3D (narozdíl od RENEX32) příkazem SACH resp. 
FEMOUT generována, výpočet proběhne pouze např. na zatěžovacích stavech UZITNE_-_LIVE_LOAD a 
UZITNE_-_LIVE_LOAD_S1. Ve VYMA, VYPR a VYRE je ale kromě těchto dvou stavů dostupný i stav UZITNE_-
_LIVE_LOAD_S2, který je v těchto příkazech dopočítáván jako lineární kombinace: 
UZITNE_-_LIVE_LOAD_S2 = 1.0 * UZITNE_-_LIVE_LOAD - 1.0 * UZITNE_-_LIVE_LOAD_S1“ 
 
Příkaz rozdělí pouze užitná zatížení, která se jmenují “UZITNE*” (hladina “ZSUZITNE*“), nebo musí být 
zařazena jako nahodilá, resp. proměnná s kódem Q??.  

Poznámka:  Příkaz ŠACH lze provést v průběhu práce a zatížení zkontrolovat. Pokud se tak nestane, je 
příkaz automaticky proveden v rámci příkazu FEMOUT. 

Poznámka: Šachovnicové zatížení se generuje automaticky při každém použití funkce FEMOUT, 
pokud jsou v dwg příslušné polylinie. 

Za šachovnicová (analogicky platí pro pruhy v obou směrech) zatíženi jsou zatím považovaná: 
ZSUZITNE* 
ZSU____UZITNE* 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGHSVT]_UZITNE* 
Ve výsledcích zatěžovacích stavů a v KOMBu funguji tak jak dosud. 
Pro generování šachovnicových zatížení jsou uvažovány následující zatěžovací stavy: 
1) ZSUZITNE* 
2) ZSU____UZITNE* 
3) ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]_*    tzn. všechna Q (užitná), kromě S (sníh), V (vítr), T (teplota), J (jeřáby) a Z 
(geotechnické proměnná)  
  
ad 1) ZSUZITNE* (starý způsob, jen pro staré výpočty, v dialogu "ZATI" -> "Novy" již zatěžovací stav tímto 
způsobem nejde zadat) 
Šachovnice z těchto zatěžovacích stavů se generuji tak, jako dosud do zatěžovacích stavů: 
ZSUZITNE*_S1, ZSUZITNE*_S2, ZSUZITNE*_X1, ZSUZITNE*_X2, ZSUZITNE*_Y1, ZSUZITNE*_Y2 
  
ad 2) ZSU____UZITNE* 
Šachovnice z těchto zatěžovacích stavů se generuji do zatěžovacích stavů: 
ZSU___1UZITNE*   ... šachovnice S1 
ZSU___2UZITNE*   ... šachovnice S2 
ZSU___3UZITNE*   ... šachovnice X1 
ZSU___4UZITNE*   ... šachovnice X2 
ZSU___5UZITNE*   ... šachovnice Y1 
ZSU___6UZITNE*   ... šachovnice Y2 
  
ad 3) ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]_* 
Šachovnice z těchto zatěžovacích stavů se generuji do zatěžovacích stavů: 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]1*   ... šachovnice S1 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]2*   ... šachovnice S2 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]3*   ... šachovnice X1 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]4*   ... šachovnice X2 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]5*   ... šachovnice Y1 
ZSQ[0-9][0-9][ABCDEFGH]6*   ... šachovnice Y2 
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TRANS 
Příkaz TRANS umožňuje převzít automaticky vnější síly, které jsou vygenerované programem pro kreslení a 
výpočet předpínací výztuže. Z tohoto programu jsou síly vyexportovány do textového souboru, který se 
tímto příkazem importuje do FEM výpočtu. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 68  Dialogový panel TRANS. 

 
Soubor  standardním způsobem vybrat soubor s vnějším zatížením od předpětí. 
Minimální velikost síly: momentu:  Menší hodnoty nejsou do výpočtu přenášeny 
 
Názvy zatěžovacích stavů 
Počáteční síly minus krátkodobé ztráty:         Defaultový název       Přepsat  změna názvu stavu 
Dlouhodobé síly minus krátkodobé ztráty:     Defaultový název         Přepsat  změna názvu stavu 
 
Počet desetinných míst    Zaokrouhlení hodnot generovaných z výkresu kabelů 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, jsou 
vloženy síly ze souboru. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  síly ze 
souboru nejsou vloženy. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
ZASUŇ 
Příkaz ZASUN "přišpendlí" síly importované příkazem TRANS k rovině makroelementu, jež zatěžují. Příkaz 
vyvolá dialog v příkazové řádce. 
Ukaž pline k níž se zasunou síly: ukázat polylinii, resp. 3Dpoly, která ohraničuje zatěžovaný 
makroprvek. Toto přesunutí zajistí, že síly nemohou být ignorovány příkazem FEMOUT z důvodu, že mají 
sice malou, ale nenulovou vzdálenost od prvku. 
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ZZS 
Příkaz ZZS umožňuje kopírování nebo přesunutí vybraného zatížení do jiného zatěžovacího stavu. Příkaz 
vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 69  Dialogový panel ZZS (Změna zatěžovacího stavu). 

 
Zatěžovací stav 
 Z roletového menu lze vybrat již vložený zatěžovací stav, nebo přes tlačítko Nový vložit nový 
zatěžovací stav – viz příkaz ZATI. 
 
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
 Zkopírovat – zatížení se okopíruje    Přesunout – zatížení se přesune do   do 
nového stavu           do nového stavu  
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Fce ZZS (změna zatěžovacího stavu) 
OK 
Zadej entity zatížení nebo prvků: 
Select objects: 

Poznámka: Přejmenování zatěžovacího stavu je možné nejjednodušeji provést přejmenováním 
hladiny. Entity zatížení „zmizí“ z obrazovky, ale po proběhnutí funkce FEMOUT se opět 
objeví s novými názvy. Je také možno zatížení přesunout do nových hladin. Staré hladiny 
(jsou-li prázdné) je možné odstranit funkcí PUR až po proběhnutí příkazu FEMOUT. 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 88|214 

DELZAT 
Příkazem DELZAT je možno odstranit zatížení, které je přiřazeno makroprvkům. Příkaz vyvolá dialog 
v příkazové řádce. 
 
Fce DELZAT (smazání subentit zatížení) 
Zadej masky zat.stavů (enter vše, cancel nic) <*> :   zadání masky názvů zatěžovacích stavů, 
které se mají z ukázaných makroprvků odstranit. 
 
Vyber makroprvky, nebo minulý Vyber/<ENTER=všechny viditelné> : 
 
Select objects: 
 
Poznámka o mazání přes VER 

Příkazy obecné editace 

FE 
Příkaz FE aktivuje intuitivní editaci. Příkaz vyvolává dialog v příkazové řádce. 
Fce FE (edit vlastností FEM-entit) 
 
Ukaž cokoli... 
 
Příkaz FE funguje intuitivně v závislosti na tom, na jakou entitu uživatel ukáže. Nemá smysl rozepisovat 
všechny varianty. Obecně lze říct, že funkce spustí některé z probraných dialogových oken, v němž jsou 
načteny vlastnosti, které daná entita má. V rámci dialogového panelu je možno je měnit. Změněné 
vlastnosti je možno vždy přisoudit jedné – tedy vybrané entitě, ve většině případů ale i všem ukázaným 
nebo všem viditelným. 
 
MKP 
Příkaz MKP umožňuje nalézt makroprvek nebo konečný prvek známého čísla, označit jej a vypsat 
souřadnice jeho těžiště. Příkaz vyvolává dialog v příkazové řádce. 
 
Fce MKP (nalezení prvku podle jeho čísla) 
Zadej číslo makroprvku (záporné pro číslo prvku) :   Zadat kladné číslo hledaného makroprvku 
nebo záporné číslo, pro hledání konečného prvku. 
Težiště ploš. prvku č. 2 [2.75364607,1.78257963,1.50000000]  
Program informuje o nalezení hledaného (pokud existuje) s uvedením souřadnic jeho těžiště. Do těžiště je 
vložen kroužek ležící v hladině FKOLECKO5. 
 
Pokud se zadá řetězec např. p1, vyhledá program první prut (p3 třetí prut atd.). Makroprvky jsou v 
AutoCADu číslovány tak, ze nejdřív jsou od jedničky číslovány plošné prvky a pak pokračuji v číslování pruty. 
Tato vlastnost se může někdy hodit k tomu, když např. Solver zahlásí chybu na prutu č.3, může mít na mysli 
třetí prut v číslování od jedničky, pak pro vyhledání tohoto prutu pomoci MKP je vhodné zadat p3. 
 
XYZ 
Příkaz XYZ umožňuje nalézt uzel známého čísla, označit jej a vypsat jeho souřadnice. Příkaz vyvolává dialog 
v příkazové řádce. 
 
Fce XYZ (nalezení uzlu Genexu podle jeho čísla) 
Zadej číslo uzlu : 158 
Uzel č. 158 [2.400,0.000,1.500] 
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Program informuje o nalezení hledaného (pokud existuje) s uvedením jeho souřadnic. Do těžiště je vložen 
kroužek ležící v hladině FKOLECKO4. 
 
ZP 
Příkaz je určen pro hromadnou editaci makroprvků v souboru výpočtu. Ukázaným makroprvkům se nastaví 
patro dle zadání v editboxu. Má význam, jsou-li použity ve femových hladinách specifikace např. tlouštěk: 
např. F01N_D20, F01N_D30 – příkaz pak přesune odpovídající femové entity do hladin např. F06N_D20, 
F06N_D30. Příkaz ZP vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 70  Dialogový panel ZP ( změna patra) 

 
    Změnit patro – aktivuje následující řádek 
 
Patro:  Převezme patro z ukázaného makroprvku do editboxu vpravo, nebo je možno editbox 
upravit manuálně. 
 
    Změnit materiál – aktivuje následující řádek 
  
Materiál: Převezme údaje o materiálu z ukázaného makroprvku do editboxů. Syntaxe je stejná, jako 
v příkaze FYMA. 
 
OK Cancel Help 
Vyzve uživatele k ukázání entit, 
na které se má příkaz aplikovat: 
Ukaž entity pro změnu patra 

Vyvolá návrat do dwg souboru, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 
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Příkazy interakce konstrukce s podložím 

SONDA 
Příkaz SONDA vkládá do kreslení informace o profilu geologických sond . Příkaz vyvolává dialog v příkazové 
řádce. 
 

 
Obr. 71  Dialogový panel SONDA – zadání geologických sond 

 
V prvním řádku se zadávají parametry zeminy jednotlivých vrstev. Parametry jsou Tloušťka, Edef (modul 
přetvárnosti), Ný (Poissonova konstanta), Gama (objemová tíha), GamaV (objemová tíha nasycené zeminy) 
– [Gama ≤ GamaV] a součinitel m (součinitel strukturní pevnosti z normy). Veličiny se zadávají 
v zobrazených jednotkách podle nastavení příkazem NAME. 
Vyplněný řádek se vloží do přehledu tlačítkem Nová vrstva. Celý řádek se odstraní tlačítkem Smazat. 
Všechny vrstvy se odstraní  tlačítkem Smazat vše. Tlačítky ^ a v lze posouvat jednotlivé vrstvy nahoru nebo 
dolu (tzn. měnit pořadí vrstev v sondě. Opravy hodnot lze provádět nastavením příslušné hodnoty 
v nejvyšším řádku a kliknutím na tlačítko Oprava v příslušném sloupci. Lze editovat resp. vybrat i více řádek 
najednou (pomocí klávesy Ctrl + ukazování myší lze do výběru řádky přidávat resp. odebírat]. 
V dolní části dialogu se nastavuje zda  Uvažovat vliv podzemní vody a pokud je tato volba zaškrtnuta, je 
možno zadat Vzdálenost hladiny podzemní vody od vrchního líce sondy [m] - je vztažena relativně od 
vkládacího bodu sondy (vršek sondy) směrem dolů. Implicitně je hladina spodní vody uvažována 
s nastavením vzdálenosti (hloubky) na 0,0 m, (tzn. hladina spodní vody v úrovni horního líce sondy). Pokud 
uživatel zadá, že nechce uvažovat vliv podzemní vody, hladina podzemní vody se zašedne a nastaví se 
automaticky natolik hluboko (1000 m pod vrchním lícem sondy), že ve výpočtu pak nemá vliv. Pokud 
uživatel posléze zadá, že s podzemní vodou chce počítat, hodnota vzdálenosti (hloubky) se zpřístupní, 
zůstane však nastavena na 1000 m pod vrchním lícem sondy a uživatel má možnost ji změnit. Úroveň HSV 
se vykreslí v obrázku sondy modrou kružnicí v zadané výšce. 
 
Jako prvek umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
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Vyvolá návrat do AutoCAD a 
odezvu v příkazové řádce. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Fce SONDA 
OK 
Zadej bod geologické sondy: 
 
Schémata jednotlivých sond jsou vkládána do hladiny FSONDY. 

Poznámka 1: Když se zadávají geologické sondy, je třeba, aby zemina namodelovaná těmito sondami 
pokrývala celou účinnou hloubku (průsečík sigma_z se strukturní pevností).To znamená, 
že pokud spodní líc nejspodnější vrstvy interpolovaného terénu není dostatečně hluboko 
oproti spodnímu líci základové desky (plošný prvek s vlastnosti "Podepřeni na soilinu" ve 
FYMA), soilin něco spočte, ale výsledky jsou nepoužitelné! 

Účinná hloubka záleží na zatížení, velikosti základové spáry atd. a nelze proto doporučit 
jedno číslo, nicméně dle autora Soilinu by to standardně mohlo být např. cca 5-10 m. 

Sondám lze zadat, zda jejich pata je nebo není na nestlačitelném podloží, v této verzi 
Soilinu však tuto vlastnost musí mít stejnou všechny sondy ve výpočtu, proto se zadává 
nikoli v příkazu SONDA, ale před spuštěním výpočtu v příkazu SOLV v části týkající se 
Soilinu (zaškrtátko „Nestlačitelné podloží“), viz. níže. 

V nejnovější verzi RENEXu je upraven Soilin (zohledňuje lépe spolupůsobeni s okolní 
zeminou) V některých úlohách (hodně složitě zadaných základových poměrech = hodně 
sond, hodně složité desky na Soilinu, různé z-tové souřadnice těchto desek atd) může být 
problém s doiterovaním (úlohu dopočte, ale zahlásí, že max. počet iterací byl vyčerpán a 
že se má zkontrolovat správnost řešeni). V tom případě je třeba spočítat po sobě jdoucí 
iterace (nastavit max. počet itrací např. jednou na 9 a v dalším výpočtu na 10) a 
porovnat výsledky (kontaktní napětí, céčka spočtená Soilinem, deformace, vnitřní síly...) 
zda se liší natolik málo, že výsledky Soilinu lze použít. 

Ještě jedna drobnost ohledně Soilinu: pokud se zadává více sond, je vhodné, aby všechny 
sondy měly stejný počet vrstev. Pokud zadáte sondy s různým počtem vrstev, tak aby 
mohl proběhnout Soilin, jsou všechny sondy upraveny tak, že se poslední vrstva rozdělí na 
tolik vrstev kolik je třeba, aby všechny sondy měly stejný počet vrstev. Čili je asi 
vhodnější, abyste se rozhodl uživatel, kterou vrstvu, u sondy s menším počtem vrstev, je 
třeba rozdělit. 

Poznámka 2: Pokud se někdy při výpočtu Soilinem stane, že Soilin zahlásí chybu 10742, tak je to 
způsobené tím, že Soilin v terénu extrapoluje hodnoty geomechanických veličin dle sond 
tak, jak jsou zadány. A pokud při extrapolaci vyjde záporná hodnota, zahlásí  chybu 
10742. V místech prvků počítaných na Soilinu nesmi vyjít záporná hodnota 
geomechanických veličin zadávaných v příkaze Sonda. 

Vrstvy by si měly v jednotlivých sondách odpovídat, tzn. nemělo by se např. stát, 
že některá vrstva má v jedné sondě E = 10 MPa a v jiné sondě E = 1000 MPa. Pokud to 
tak podle geologického průzkumu je, znamená to pravděpodobně, že některá vrstva 
vymizela a pak je rozumné některé vrstvy rozdělit tak, aby si veličiny jednotlivých vrstev 
ve všech sondách odpovídaly. Tzn. v sondě, kde některá vrstva chybí, na její místo zadat 
vrstvu tlustou např. 0.01 m s odpovídajícími hodnotami. Pak nevyjdou při extrapolaci 
záporné hodnoty a výpočet proběhne OK. 

Nebo někdy jindy (pokud se hodnoty veličin neliší tolik a přesto program hlásí chybu 
10742) může pomoci zkopírovat sondy, které jsou v rozích základové konstrukce ještě cca 
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o 10 - 15 m vně toho půdorysného obdélníka daného min. a max. bodem. Tím se dosáhne 
toho, že Soilin nebude zbytečně extrapolovat a možná se s mizející vrstvou srovná. 

Vždy je ale třeba si promyslet, co zadané sondy dle výše popsaného návodu namodelují. 

Poznámka 3:  Sondy musí být zadány tak, aby žádný bod konstrukce neležel nad pomyslnou   plochou 
proloženou vkládacími body sond – aby tedy nebyl „nad terénem“. 

Poznámka 4: Na okraji základové desky je automaticky generována liniová pevná podpora vyjadřující 
vliv okolní zeminy. Projeví se to při zobrazení výsledku reakcí VYRE na základové desce 
vykreslením svislých reakcí. Pokud nechceme zohlednit vliv okolní zeminy (např. výškový 
skok v desce), je nutno do hrany vložit pružné podpory velmi malé tuhosti. 

Příkazy pro přípravu dat pro výpočet 

FEMOUT 
Příkaz FEMOUT generuje celou řadu souborů, které systém NEXX potřebuje pro generování sítě konečných 
prvků a vlastní výpočty. Příkaz nevyžaduje odezvu. V příkazové řádce informuje o průběhu své činnosti. Ta 
může trvat od několika sekund až po desítky minut u velkých úloh. V textové stránce AutoCAD jsou během 
práce programu vypsány údaje o průběhu práce a nalezených nesrovnalostech. 

Poznámka 1: Před dalšími kroky doporučujeme vypsaný protokol pečlivě zkontrolovat. Vytvořené 
soubory není nutno archivovat, protože veškerá data jsou obsažena v souboru uloha.dwg 
a tudíž je lze kdykoliv vygenerovat znovu. 

Pokud došlo k chybám nebo varováním, po skončení příkazu se objeví Notepadem otevřený textový soubor, 
ve kterém jsou uvedené všechny chyby resp. varování (doteď byly vypisované jen na příkazovou řádku 
společně i s dalšími výpisy příkazu FEMOUT). Soubor je uložen v adresáři úlohy a jmenuje se 
*_FEMOUT_ERROR.txt ( * zde značí jméno úlohy) 

Poznámka 2: Příkaz zapíše do souborů pro systém NEXX veškeré údaje o aktuálně zadané konstrukci a 
zároveň před tím smaže vygenerovanou sít a všechny dříve provedené výpočty 
S VÝJIMKOU hodnot podloží v jednotlivých konečných prvcích spočtených typem výpočtu 
Soilin.Ty se smažou a znovu spočtou při opětovném spuštění výpočtu Soilin nebo je lze 
ručně smazat smazáním souboru *.SP0 v adresáři ulohy. (David) 

Poznámka 3: Příkaz FEMOUT má expertní variantu, která se spouští z příkazového řádku příkazem 
(FEMOUT) – tzn. FEMOUT v závorkách. Tato varianta nesmaže vygenerovanou síť, čili dá 
se (výjimečně, jen pokud je pro to nějaký pádný důvod) použít pouze v případě, že změny 
provedené od posledního spuštění příkazu FEMOUT neměly vliv na generování sítě. 
Uživatelům, kteří nejsou experty nedoporučujeme tuto variantu používat. (David) 

DIVOUT 
Příkaz DIVOUT generuje pouze soubory, které se mění se změnou dělení konstrukce na konečné prvky – 
tedy po použití příkazu DIVI. Ani tento příkaz nevyžaduje odezvu a vytváří protokol o své činnosti. 

Příkazy pro generování sítě konečných prvků 

GENEX 
Příkaz GENEX spouští automatický generátor sítě konečných prvků. Program nevyžaduje odezvu. Po 
úspěšném skončení vypíše program hlášku. 
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Obr. 72  Úspěšné ukončení příkazu GENEX 

 
Pokud se vyskytne při generování problém, je o tom vypsána příslušná hláška. 
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Příkazy vlastního řešiče 

Úvod 
Tato část manuálu vysvětluje pojmy použité v dalším textu. Další informace viz např. publikace Kolář, 
Němec, Kanický: Principy a praxe metody konečných prvků, Computer Press Praha – Brno 1998. Výpočetní 
možnosti Solveru jsou ještě širší, než je zde uvedeno. Zde jsou popsány jen ty možnosti výpočtu, které jsou 
v RENEXu buď již implementovány, nebo s jejichž implementací se v dohledné době počítá. Využití možností 
Solveru ovšem závisí na schopnostech preprocesoru a postprocesoru, na tom, zda preprocesor umožňuje 
příslušnou úlohu zadat a zda postpocesor může její řešení zobrazit. Dostupnost možností RENEXu závisí 
ovšem i na tom, které z modulů uživatel zakoupil. Avšak ani všechny zde popsané možnosti řešiče jistě 
nebude možno plně využívat hned v prvních verzích RENEXu. 
 
Typy výpočtů 
FEM řešič umožňuje kromě statického lineárního řešení úlohy i statické nelineární řešení a výpočet ztráty 
stability. Z dynamických úloh je k dispozici vlastní kmitání konstrukce, tj. vlastní kmitočty a vlastní tvary 
netlumeného volného kmitání, jako základ každé modální analýzy, tj. řešení odezvy na libovolné dynamické 
buzení rozkladem do vlastních tvarů. U statického, dynamického i stabilitního výpočtu lze uvažovat i 
počáteční napětí . 
Každý druh výpočtu vyžaduje určitý postup, který je nutno dodržet. 
Výsledkem výpočtu jsou binární soubory výsledků, sloužící pro postprocesory a pokud si uživatel nastavil i 
tiskovou sestavu, tak i textové soubory, sloužící pro nahlédnutí. Tyto soubory mají jméno Uloha.xnn, kde 
Uloha je jméno úlohy a typ xnn se skládá z písmene určujícího obsah souboru a čísla nn udávajícího číslo 
zatěžovacího stavu či kombinace  (např. 03 pro ZS 3). 

Poznámka: Tiskové sestavy příkaz SOLVER negeneruje. Textové výstupy jsou  volitelně v příkazech 
VYMA, VYPR, VYRE.  

 
Lineární výpočet ( statický ) 
Řešit lze max 99 zatěžovacích stavů (nn=1 až 99). Po spuštění je pro statický lineární výpočet  nutno zadat, 
které z existujících zatěžovacích stavů se mají spočítat. Výsledkem výpočtu jsou binární soubory .Onnnn a 
tiskové soubory .Tnnnn (soubory umožňuji zadat 9999 zatěžovacích stavů). 
 
Nelineární výpočet 
Do této skupiny zahrnujeme různé typy úloh, které však mají společné to, že v průběhu výpočtu došlo ke 
změně levých stran soustavy rovnic. Patří sem nejen klasické řešení geometrické nebo fyzikální nelinearity, 
ale i úlohy typu jednostranných vazeb, prutů, které přenášejí pouze tah atd. Důsledkem nelineárních řešení 
je mimo jiné i to, že pro výsledek již neplatí princip superpozice, to znamená, že jej již není možno sčítat s 
jinými zatěžovacími stavy. Nelineárních výsledků je však možno využít k výpočtu obalových ploch 
extrémních vnitřních sil. 
Je tedy třeba řešit předem připravenou kombinaci zatěžovacích stavů číslo nnnn (krátce: zatěžovací 
kombinaci nnnn). Výsledkem nelineárního řešení takové kombinace nnnn jsou binární soubory .Nnnnn a 
tiskové soubory .Dnnnn. 
 
Geometrická nelinearita 
Geometricky  nelineární  řešení  je  možno  provádět  pro FEM model Stěna a Skořepina. Pro model Deska 
není možno geometrickou nelinearitu použít z principiálních teoretických důvodů, protože konfigurace 
soustavy při velkých průhybech je prostorová. Desku či rošt s velkými průhyby nutno zadat jako zvláštní 
případ Skořepiny. Dále je možno zadat metodu řešení nelineární úlohy. 
Uživatel musí mít na paměti, že u geometricky nelineárních výpočtů se musí pracovat s konzistentními 
jednotkami. Tzn., že např. nesmí zadat tuhosti v MPa  a síly v KN. Příliš velká či malá čísla lze při tom 
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zvládnout v semilogaritmickém tvaru. Přesnost řešení je závislá nejen na hustotě dělení konstrukce, ale i na 
počtu přírůstků zatížení. 

 
Fyzikální nelinearita 
Viz nelineární výpočty – str. 89. 
 
Jednostranné vazby 
V praxi se často stává, že podepření působí jen v jednom směru (např. stropní deska položená na 
obvodových stěnách, základová deska na podloží apod.). Jde tedy o to, umožnit ve výpočtovém modelu 
v příslušných vazbách volné nadzvedávání. Protože u prostorových konstrukcí je tento pojem 
nejednoznačný, definuje se obecně jako vyloučení kladných reakcí a kladných kontaktních napětí. U  
pevných či pružných vazeb uzlu a u pevných vazeb linií lze určit, zda mají pracovat jako jednostranné či 
oboustranné. Pro plošné a prutové prvky na podloží nelze rozlišovat, všechny takto podepřené prvky se 
uvažují jako jednostranně podepřené. 
Použita je metoda plného zatížení. Nepostupuje se po přírůstcích, nýbrž je zatížení přiloženo v plné výši. 
V každém iteračním kroku se všechna vybraná podepření testují, splňují-li předepsané podmínky. Pokud ne, 
jsou pro daný běh vyloučena. V dalším iteračním kroku mohou být ale opět vrácena zpět. Někdy může dojít 
k tomu, že dvě či více podepření se v jednotlivých iteračních krocích střídavě vylučují a vracejí. Tomuto 
stavu se nedá zabránit a nutno tento případ odborně posoudit. Proto nemá smysl zadávat vysoký maximální 
počet iterací, doporučená hodnota je 10. 
V této verzi RENEXu není aktivní.  
 
Vyloučení tahu/tlaku  
V konstrukcích se často vyskytují pruty, které přenášejí pouze tahovou sílu (táhla, ztužidla, apod.), nebo 
přenášejí osovou sílu pouze do určité hodnoty. Modelování těchto nelinearit lze provést pro příslušné 
skupiny prutů. 
Postup výpočtu je obdobný jako při zohlednění jednostranných vazeb. 
 
Plastické klouby 
Dostaneme-li se v lineárním výpočtu konstrukce k napětím, která jsou pro daný materiál mezní, musíme 
zvětšit dimenzi průřezu. Počítá-li se s vlivem plastických kloubů, pak ve chvíli, kdy se dosáhne mezního 
napětí, jsou vloženy do daných míst konstrukce klouby a výpočet pokračuje dalším iteračním krokem. 
V něm dojde k redistribuci napětí do jiných částí konstrukce a tím se dosáhne vyššího využití konstrukce. 
V tomto postupu je ale skryto jisté nebezpečí. Přidá-li se do staticky neurčité konstrukce kloub, sníží se o 
jeden stupeň její statická neurčitost. Pokud se budou přidávat další klouby, může nastat situace, že ještě 
není vyčerpáno veškeré zatížení a z konstrukce se stane mechanismus. V tuto chvíli by došlo ke zhroucení 
konstrukce, výpočet se zastaví. 
Tímto způsobem lze plastických kloubů využít pro výpočet plastické rezervy konstrukce. Postupně na 
konstrukci zvětšujeme zatížení např. zvyšováním součinitelů jednotlivých zatěžovacích stavů do součtové 
kombinace a počítáme s vlivem plastických kloubů tak dlouho, až dojde ke zhroucení konstrukce. Takto 
jsme schopni zjistit, jaké násobky zatížení konstrukce snese.  
Se vznikem plastických kloubů se uvažuje pouze na koncích prutů. Pro výpočet plastických kloubů se ale 
neprovádí žádný výběr skupin prutů. Pokud je tento typ nelinearity zvolen, testují se na konstrukci všechny 
prutové prvky. 
Použitý algoritmus je orientován na rozsáhlé konstrukce. V každém iteračním kroku jsou všechny pruty 
testovány a zpracovány současně. Postup je iterační a konverguje k přesnému řešení. Konvergence řešení je 
rychlá a nezávisí na počtu prutů. 
Klouby mohou libovolně vznikat a v dalších iteračních krocích zase zanikat. Pokud je při volbě tohoto typu 
nelineární úlohy zvolena jedna z norem EC3, DIN 18800 nebo NEN, dojde při výpočtu k úpravě mezních 
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momentů pro plastické klouby podle vybrané národní normy. Jestliže není žádná norma vybrána, k redukci 
mezních momentů nedochází. 
 
Redukce momentů podle EC3 
Kolem osy  Osové zatížení V =<0.5 V_ V>0.5 V_ 
Yy NSd=<0.25 NRd Mpl,y,Rd Mpl,y,Rd (1-ρ) 
Yy Nsd >0.25 NRd Mpl,y,Rd 1.11 (1-n) Mpl,y,Rd 1.11 (1-n-ρ) 
Zz NSd=<0.25 NRd Mpl,z,Rd Mpl,z,Rd (1-ρ) 
Zz NSd>0.25 NRd Mpl,z,Rd 1.56 (1-n)(n+0.6) Mpl,z,Rd 1.56 (1-n-ρ)(0.6+n/(1-

ρ)) 
$URXQG_D[LV D[LDO_ORDG 96G _____95G 96G !____95G 
kde ρ   (2 VSd/VRd –1)2 
a  NSd/NRd 

Nsd  osová vnitřní síla  
VSd  smyková vnitřní síla 
Mpl,y,Rd  plný plastický moment kolem osy yy 
Mpl,z,Rd  plný plastický moment kolem osy zz 
VRd   plastická smyková síla 
NRd  plastická osová síla 
 
Redukce momentů podle DIN 18800 
Kolem osy Osové zatížení V =<0.33 V_ V>0.33 V_ 
Yy N=<0.10 Npl,d Mpl,y,d Mpl,y,d (1.136-0.42ρ) 
Yy N>0.10 Npl,d Mpl,y,d 1.111 (1-n) Mpl,y,d (1.25-1.113 n-0.4125 ρ) 
 
Kolem osy Osové zatížení V =<0.25 V_ V>0.25 V_ 
Zz N=<0.30 Npl,d Mpl,z,d Mpl,z,d (1-0.82)/0.95 
Zz N>0.30 Npl,d Mpl,z,d  (1-n2) / 0.91 Mpl,z,d (1-0.95 n2-0.75 ρ2)/0.87 
 
kde ρ   V/Vpl,d 

a  N/Npl,d 

A  osová vnitřní síla 
V  smyková vnitřní síla 
Mpl,y,d plný plastický moment kolem osy yy 
Mpl,z,d  plný plastický moment kolem osy zz 
Vpl,d   plastická smyková síla 
Npl,d  plastická osová síla 
 
Redukce momentů podle NEN 
Pro průřezy IPE: 
Kolem osy  Podmínka  
Yy N/0.18 + ρ <= 1 Mpl,y,d 
Yy A<=0.18 Mpl,y,d 
Yy a>0.18 Mpl,y,d 1.22 (1-n) 
Yy ρ<=0.3 Mpl,y,d 
Yy ρ>0.3 Mpl,y,d (1.1-0.3 n) 
Zz N<=0.36 Mpl,z,d 
Zz n>0.36 Mpl,z,d (1-((n-0.36)/0.64)2) 
Zz ρ<=0.3 Mpl,z,d 
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Zz ρ>0.3 Mpl,z,d  (1.1-0.3 n) 
$URXQG_D[LV FRQGLWLRQ 
Pro ostatní I profily : 
Kolem osy  Podmínka  
Yy N/0.10 + ρ <= 1 Mpl,y,d 
Yy N<=0.10 Mpl,y,d 
Yy n>0.10 Mpl,y,d 1.11 (1-n) 
Yy ρ<=0.3 Mpl,y,d 
Yy ρ>0.3 Mpl,y,d (1.1-0.3 n) 
Zz N<=0.20 Mpl,z,d 
Zz n>0.20 Mpl,z,d (1-((n-0.20)/0.80)2) 
Zz ρ<=0.3 Mpl,z,d 
Zz ρ>0.3 Mpl,z,d  (1.1-0.3 n) 
$URXQG_D[LV F $URXQG_D[LV FRQGLWLRQ 
kde  ρ  V/Vpl,d 

a  N/Npl,d 

A  osová vnitřní síla 
V  smyková vnitřní síla 
Mpl,y,d  plný plastický moment kolem osy yy 
Mpl,z,d  plný plastický moment kolem osy zz 
Vpl,d  plastická smyková síla 
Npl,d   plastická osová síla 
V této verzi RENEXu není aktivní.  
 
Metody řešení geometrické nelinearity 
Geometrická nelinearita respektující podmínku rovnováhy na deformované konstrukci je řešena dle teorie 
druhého řádu. Uživatel si podle typu úlohy může před výpočtem zvolit jednu ze dvou následujících metod: 
 
Timoshenkova metoda 
Základem tohoto algoritmu je Timoshenkovo přesné řešení prutu. Předpokládá, že normálná síla se při 
deformaci konstrukce nemění. Z toho důvodu je tato metoda použitelná pro takové konstrukce, kde změna 
normálné síly mezi lineárním řešením a II. řádem je zanedbatelná (tzv. dobře definované konstrukce). Tomu 
odpovídají např. rámy, budovy, atd. Pro takové konstrukce je zvolená metoda nejefektivnější. 
 
Newton-Raphsonova metoda 
Tento algoritmus je založen na Newton-Raphsonově řešení nelineárních výpočtů. Selhává ale v blízkosti 
inflexních bodů zatěžovacího diagramu. To se může stát např. v případě tlačených prutů s malými 
excentricitami nebo malým příčným zatížením nebo momentem. Kromě výše uvedeného případu může být 
tato metoda použita pro široké spektrum případů. Umožňuje i obzvláště velké deformace. Může být použit 
přírůstkový postup. Pootočení uzlů v jednom přírůstku by nemělo překročit 8 stupňů. Pro většinu úloh je 
velmi efektivní. 
V této verzi RENEXu není aktivní.  
 
Vliv počátečního napětí 
Podobně jako při výpočtech v rámci lineární mechaniky (vlastních tvarů a frekvencí, při stabilitním výpočtu a 
obecně i při výpočtu lineárním), lze zohlednit i při nelineárním výpočtu počáteční napjatost konstrukce. 
Toto konstantní (vtištěné) počáteční napětí ovlivňuje tuhost konstrukce. Ta totiž závisí nejen na 
průřezových charakteristikách a modulu pružnosti, ale i na napjatosti konstrukce, což nelze u některých 
úloh zanedbat. 
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Počáteční napětí je prakticky realizováno 1D nebo 2D vnitřními silami. Ty vzniknou nejčastěji tzv. 
předpětím, tedy v důsledku záměrně vnášených vnějších sil (kotvy a kontingenční síly kabelů) za účelem 
dosažení výhodné výchozí napjatosti, např. tlaku v betonu. Může jít též o důsledek hygrotermických změn 
(smrštění, bobtnání, změna teploty, dotvarování po výrobním procesu při zabránění volné deformace). 
Projektant si počáteční vnitřní síly nevymýšlí. Získává je nějakým předcházejícím výpočtem, v němž 
konstrukci v prvotním stavu bez napětí a deformace zatěžuje silově nebo deformačně. Takto vypočtené 
vnitřní síly tvoří počáteční napětí pro následnou analýzu. 
Výpočet vezme v úvahu vliv počátečního napětí konstrukce na její tuhost. Ta se může buď zvýšit    ( obvyklé 
u tahového předpětí lanových soustav) nebo snížit (předpětí tlakem jednoduchých trámů) nebo obecně se 
mohou jakkoliv změnit různé členy matice tuhosti. Některé se zvětší vlivem tažených prvků, jiné zmenší 
vlivem tlačených prvků, v přesné analýze se uplatňují všechny, nejen osové, vnitřní síly. Ve standardních 
případech je ale vliv osových sil N a membránových sil nx, ny, qxy na změnu tuhosti převažující. 
V této verzi RENEXu není aktivní.  
 
Výpočet vlastních tvarů 
Výpočet vlastních tvarů představuje výpočet vlastního kmitání konstrukce. Uživatel zadává počet 
požadovaných vlastních frekvencí m. Výsledkem dynamického výpočtu jsou binární soubory .Mnn a textové 
soubory .Pnn (nn je pořadové číslo dynamické kombinace, nn=1 až 99). Tyto soubory obsahují pro každý 
uzel jednu větu s m hodnotami pro všechny požadované vlastní tvary. Bližší vysvětlení viz FEM-NL 1997 čl. 
5. Souhrn údajů o zjištěných vlastních frekvencích a odpovídajících podílech hmot je v souboru 
UlohaPARTICIPXX.TXT. XX je pořadové číslo dynamického zatěžovacího stavu nebo dynamické kombinace 
ve výběrové roletě po zadání volby Výpočet valstních tvarů v příkazu SOLV. 
Všechny dynamické výpočty jsou v software RENEX 32 založeny na metodě rozvoje do vlastních tvarů (tzv. 
modální analýza). Základní úlohou je tedy řešení vlastního kmitání. Výpočtem se určují vlastní frekvence a 
vlastní tvary kmitání. 
Při výpočtu vlastního kmitání se řeší soustava rovnic ve tvaru  
  M . r.. + K . r = 0 
kde r je vektor posunů a pootočení uzlů (r.. je vektor jejich zrychlení), K je matice tuhosti sestavená již při 
statickém výpočtu a M je matice hmotnosti, sestavená při výpočtu vlastního kmitání. Řešení rovnice 
vlastního kmitání se provádí metodou iterace podprostoru. 
 
Příčinkové plochy 
V této verzi RENEXu není aktivní.  
 
SOLV 
Příkaz SOLV  spouští vlastní řešič systému NEXX jako vnější program. 
 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

 

 Strana 99|214 

 
Obr. 73  Dialogový panel Solver – volitelné funkce 

 
V části Typ výpočtu se volí jaký výpočet bude spuštěn 
 
Lineární výpočet        standardní lineární výpočet 
Výpočet lineární stability       výpočet ????????? 
Výpočet vlastních tvarů       výpočet vlastních tvarů konstrukce 
Seismický výpočet         výpočet účinků seismicity 
Výpočet vynuceného kmitání       výpočet ??????????? 
Soilin          výpočet parametů podloží interakcí 
Nelineární výpočty        fyzikálně nelineární výpočty 
 
V části Volitelné funkce se volí Typ řešiče a Ohybová teorie 
 
Roleta Typ řešiče určuje, zda je pro řešení matice použit PŘÍMÝ řešič – přímou eliminací – nebo ITERAČNÍ – 
tedy iteracemi. Volba metody zavisí na použitém počítačí a verzi RENEX3D. 
 
                 Potlačit dialogy  jsou potlačeny dialogy vyžadující zásah uživatele  
 
Roleta Ohybová teorie určuje matematický aparát řešení desek. Standardně výpočet probíhá podle teorie 
Mindlinovy, lze zvolit metodu Kirchhoffovu. Bližší viz teoretické publikace FEM Consulting. 
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Obr. 74  Správce úloh systému Windows – údaje o využití paměti 

Poznámka:  Volba řešiče by se měla řídit rozdílem mezi fyzickou pamětí a využitím paměti. Tato čísla 
se objeví dialogovém okně Správce úloh, v záložce Výkon. Fyzická paměť k dispozici je 
zvýrazněna modrou elipsou, celkové využití paměti červenou elipsou. Pokud je fyzická 
paměť větší, výpočet probíhá pouze v paměti a operační systém neukládá na disk. Pokud 
začne ukládat, je lepší výpočet přerušit a spočítat úlohu iteračním řešičem. Obě čísla jsou 
závislá na množství faktorů a stéle se mění. Přibližně lze říct, že při paměti 1GB je možné 
spočítat úlohy o cca 30000 prvků (záleží na struktuře úlohy – tedy mj. šířce pásu matice 
tuhosti). 

Z roletky Formát dat lze nastavit parametr NODAL.  
NODAL – YES/NO    NODAL je dočasný parametr umožňující pokračování v rozpracovaných výpočtech i 
v období přechodu na novou strukturu souborů. Tento parametr ovlivňuje strukturu souboru s globální 
maticí tuhosti. YES značí, že soubor bude zapisován po uzlových submaticích (nová, perspektivní struktura), 
NO určuje zápis po jednotlivých koeficientech (původní, opouštěná struktura). Dojde-li během rozpracování 
nějaké (větší) úlohy ke změně programů, je při dopočítávání stavů nutno používat původní strukturu. Po 
ustálení souborové struktury bude tento parametr zrušen. 
 
Z roletky Zápis faktoru lze zvolit faktor dopočítávání zatěžovacích stavů.  
NO/YES  ZÁPIS FAKTORU umožňuje postupné dopočítávání zatěžovacích stavů bez nutnosti řešit 
znovu matici levých stran (tj. tam, kde nedošlo ke změně konstrukce), čímž dojde k podstatnému snížení 
nároků na dobu dopočtu, za cenu vyšších nároků na diskovou paměť a malého prodloužení doby prvního 
řešení soustavy, kdy si řešič ukládá soubor s koeficienty z řešení soustavy. Bez vytvoření tohoto souboru 
nelze požadovat dopočítávání pravých stran. 
 
Storno OK Help 
Vyvolá návrat do předchozího Vyvolá návrat do předchozího vyvolá Help k příkazu. 
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dialogového panelu, změny se 
ignorují. 

dialogového panelu, změny se 
akceptují. 

 
Pomocí zvolení typu výpočtu a potvrzením tlačítkem >>Další, pokračuje výpočet různým způsobem. 
 
Storno << Zpět Další >> Help 
Vyvolá návrat do 
AutoCAD 

Nefunkční. Vyvolá další panel dle 
typu výpočtu. 

vyvolá Help k příkazu. 

 Typ výpočtu – Lineární výpočet 
 
V následujícím dialogovém okně se volí zatěžovací stavy, které budou ve výpočtu uvažovány. 
 

 
Obr. 75  Dialogový panel Solver – Výběr 

 
Storno << Zpět Další >> 
Vyvolá návrat do AutoCAD 
s chybovou hláškou viz obr. 42 

Vyvolá návrat do předchozího 
dialogového panelu 

Spustí výpočet, informace 
viz obr. 43 – 46. 

 

 
Obr. 76  Chybová hláška při přerušení SOLVER. 
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Obr. 77  Informace o postupu výpočtu při použití přímého řešiče  

Poznámka: Podle použité verze solveru se může ukazovat dialogový panel v anglické verzi nebo jinak 
modifikovaný. 
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. 

Obr. 78  Informace o postupu výpočtu při použití iteračního řešiče  

 

 
Obr. 79  Informace o postupu výpočtu vnitřních sil na prutech 
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Obr. 80  Regulérně ukončený výpočet  

Poznámka: Chybová hláška „Too many releases for bar no. ??? (macro ??)“ uvádí číslo makroprvku 
v součtu s markoprvky plošnými (tedy odečíst počet plošných makroprvků). Číslo prvečku 
souhlasí (bar no. – hledat přes MKP se záporným číslem). Znamená to, že je uvolněno 
příliš mnoho vazeb na prutu. Kromě dwg souboru se tato chyba dá najít v souboru 
dwg_name.ist. Následující sekvence znamená, že na prutu jsou uvolněny vazby rotace 
kolem os YA a ZA. Pokud je na obou koncích uvolněna vazba ROT X, prut havaruje. 

REL BEAM  ROT   YE           MACR   14     START         0 
   REL BEAM  ROT   ZE           MACR   14     START         0 
   REL BEAM  ROT   YE           MACR   14       END           0 
   REL BEAM ROT    ZE            MACR  14       END           0  

Poznámka: V průběhu výpočtu je vytvořen soubor *.sumy, který obsahuje kontrolní součet zatížení a 
reakcí ve všech třech směrech. Struktura souboru je následující: 

G00__VLASTNI TIHA 
[kN]                     X             Y             Z 
Zatizeni             0.000         0.000  223390000.000 
Reakce               0.000         0.000  -223390000.000 
------------------------------------------------------- 
Sumy                 0.000         0.000         0.000 
Odchylky                 0%            0%            0% 
 
G01__PODLAHY 
[kN]                     X             Y             Z 
Zatizeni             0.000         0.000  31690000.000 
Reakce               0.000         0.000  -31690000.000 
------------------------------------------------------- 
Sumy                 0.000         0.000         0.000 
Odchylky                 0%            0%            0% 
 
G02__PRICKY 
[kN]                     X             Y             Z 
Zatizeni             0.000         0.000  31690000.000 
Reakce               0.000         0.000  -31690000.000 
------------------------------------------------------- 
Sumy                 0.000         0.000         0.000 
Odchylky                 0%            0%            0% 
 
G03__FASADA 
[kN]                     X             Y             Z 
Zatizeni             0.000         0.000  17496000.000 
Reakce               0.000         0.000  -17496000.000 
------------------------------------------------------- 
Sumy                 0.000         0.000         0.000 
Odchylky                 0%            0%            0% 
 
Q01B_UZITNE 
[kN]                     X             Y             Z 
Zatizeni             0.000         0.000  95069000.000 
Reakce               0.000         0.000  -95069000.000 
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------------------------------------------------------- 
Sumy                 0.000         0.000         0.000 
Odchylky                 0%            0%            0% 
 
------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------- 
Celk.sumy            0.000         0.000         0.000 
Celk.Odchylky            0%            0%            0% 
 
 Výpočet vlastních tvarů 
 
V následujícím dialogovém okně se volí dynamický zatěžovací stav nebo lineární dynamická kombinace, pro 
kterou bude výpočet proveden. 
 

 
Obr. 81  Dialogový panel Solver – Výběr dynamického výpočtu 

 
Vyber dynamickou kombinaci  výběr dynamické kombinace zadané příkazem DKOMB nebo 
dynamického zatěžovacího stavu zadaného příkazem DZATI 
Počet frekvencí   počet vlastních frekvencí, který má být řešen 
 
Storno << Zpět Další >> 
Vyvolá návrat do AutoCAD 
s chybovou hláškou viz obr. 48 

Vyvolá návrat do předchozího 
dialogového panelu 

Spustí výpočet, informace 
viz obr. 50 – 54. 

 
Informace o průběhu výpočtu jsou stejné jako při výpočtu lineárním – viz obr. 50 – 54. 

Poznámka: Výsledky výpočtu vlastních frekvencí jsou uvedeny v souboru Ulohaparticip01.txt, kde 
číslice značí pořadové číslo zatěžovacího stavu, pro který by výpočet proveden. V tomto 
souboru jsou uvedeny hodnoty:  
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 Číslo řádku – pozor, nezaměňovat s číslem vlastní frekvence 

 Omega – úhlová rychlost 

 Perioda 

 Frekvence 

 Wxi, Wyi a Wzi – tato čísla udávají směr kmitání a podíl hmot kmitajících prvků 
v konstrukci, je-li např. Wxi 0,8602 znamená to, že ve směru Xg kmitá 86,02% hmoty 
konstrukce. 

Struktura souboru je následující (příklad): 
PARTICIPAČNÍ SOUČINITELE: 
 
 č.        omega      perioda          frekvence    Wxi              Wyi              Wzi 
  1     0.751439     8.361533     0.119595     0.860242     0.000000     0.000000 
  2     0.751440     8.361529     0.119595     0.000000     0.860242     0.000000 
  3     2.985804     2.104353     0.475205     0.135154     0.000000     0.000000 
  4     2.985805     2.104352     0.475206     0.000000     0.135154     0.000000 
  5    35.147819     0.178765     5.593949     0.000000     0.000000     0.965814 
Z tohoto souboru je důležitá informace o podílu kmitající hmoty. Další výsledky se zobrazují pomocí příkazů 
VYMA a VYPR, viz další text.  
 
 Seismický výpočet 

      
Obr. 82  Dialogový panel Volitelné funkce a Výběr pro Výpočet vlastních tvarů 

V následujícím okně se volí dynamické zatěžovací stavy, vygenerované příkazem SZATI, pro které bude 
seizmický výpočet proveden. Seismický bude spuštěn pokud existuje výpočet vlastních tvarů pro zadanou 
kombinaci hmot. 
Výsledky lze libovolně kombinovat se statickými zatěžovacími stavy příkazy KOMB a SKOMB. 
 
 Soilin 
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Při této volbě je počítána interakce konstrukce se zeminou tvořící podloží budovy. Po volbě následuje 
dialogový panel. 
 

 
Obr. 83  Dialogový panel Solver – Soilin 

 
Vyber lineární kombinaci  výběr lineární kombinace, pro kterou bude výpočet proveden 
Maximum iterací Soilinu  omezení počtu iterací nelineárního výpočtu 
Startovací koeficienty pružného podloží 
 C1z, C2x a C2y  doporučuje se příliš neměnit přednastavené hodnoty 
 Nestlačitelné podloží  pod všemi zadanými sondami je/není nestlačitelné podloží  
 ČSN  EC   výpočet podle ČSN nebo EC 

Poznámka 1: Pokud je zvolena volba "nestlačitelné podloží", znamená to, že pod poslední zadanou 
vrstvou se nachází nestlačitelné podloží (např. skála). Program zavede podle ČSN 73 10 
01 součinitel redukce hloubek kapa 2 - viz norma čl. 80. Numericky to znamená 
zpomalení útlumu složky napětí sigmaz nekonečného poloprostoru. V této redukované 
hloubce se počítají všechny složky tenzoru napětí pružného poloprostoru. Jde o přibližný 
výpočet, nikoliv o přesné řešení pružné vrstvy. 

Poznámka 2: Při volbě Soilin nemá být počet iterací větší než 10. Je vhodné porovnat kontaktní napětí 
po i-té iteraci  s hodnotami i+1 iterace, pokud se moc neliší, je počet iterací dostatečný. 
Může se stát, že výpočet pro lokální špičky nedoiteruje ani při vysokém počtu kroků. 
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Poznámka 3: Příkaz FEMOUT smaže všechny dříve provedené výpočty S VÝJIMKOU hodnot podloží 
v jednotlivých konečných prvcích spočtených Soilinem. Ty se smažou a znovu spočtou při 
opětovném spuštění výpočtu Soilin nebo je lze ručně smazat smazáním souboru *.SP0 
v adresáři ulohy. (David) 

Storno << Zpět Další >> Help 
Vyvolá návrat do 
AutoCAD s chybovou 
hláškou – viz obr. 49 

Vyvolá návrat do  
předchozího dialogového 
panelu. 

Vyvolá další panel 
dle typu výpočtu, viz 
obr. 48 

Spustí výpočet, informace 
viz obr. 51 – 55. 

 
 Typ výpočtu – Nelineární výpočty 
 
V následujícím dialogovém okně se volí lineární kombinace, pro kterou bude výpočet proveden. 
 

 
Obr. 84  Dialogový panel Beton MSP (Mezní stavy použitelnosti) 

Poznámka: Před spuštěním fyzikálně nelineárního výpočtu Beton MSP nemusí být konstrukce 
spočtena lineárním výpočtem – příkaz SOLV, příslušné makroprvky však musí mít navržen 
způsob vyztužení a pracovních diagramů příkazem NDIM a musí být nadefinovaná 
minimálně jedna lineární kombinace příkazem KOMB. Pokud je zadaná plocha výztuže 
hodnotou 0 – tedy mají být přebírány hodnoty ploch výztuže z dimenzování, je lineární 
výpočet proveden automaticky. 

Poznámka: Od 04.2010 je možné spustit víc nelineárních výpočtů najednou. Proběhne jeden po 
druhém a po skončení posledního se vypíše hláška a průběhu jednotlivých výpočtů. 

V tomto okně se volí lineární kombinace, pro kterou má být výpočet proveden – okno Vyber lineární 
kombinaci. Ta musí být předem definována příkazem KOMB. 
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Dále se v okně Vyber typy nelinearit zvolí typy nelinearit, které budou ve výpočtu uvažovány (program 
kontroluje možné kombinace): 
 
 Beton MSP (2D prvky)  2D prvky, které jsou definovány jako železobeton a mají příkazem  

NDIM zadány parametry fyzikálně nelineárního výpočtu, jsou řešeny modulem pro tento výpočet 
 Vyloučený tah (2D prvky) 2D prvky, které mají v příkaze FYMA deklarovaný vyloučený tah - 

zdivo  
 Vyloučený tah- tlak (1D prvky) 1D prvky, které mají v příkaze FYPR deklarovaný vyloučený tah  

nebo tlak v oddíle Nelinearity 
 Lana (1D prvky)   1D prvky, které mají v příkaze FYPR deklarováno lano  tamtéž 
 Membrány (1D prvky)  2D prvky, které mají v příkaze FYMA deklarovánu membránu 
 Vyloučený tah u podepření na C  vylučuje tah u prvků, které jsou podepřeny pomocí hodnot 

C. 
 Vzdušné bricky (3D prvky) 3D prvky, které mají v příkaze FYBR deklarováno vzdušný prvek 
 
Nastavení nelineárního výpočtu: 
 
Počet přírůstků v zatížení:  Počet přírůstků, na které je výsledné zatížení rozdělené. 
Maximum iterací v přírůstku:  Počet iterací v jednom přírůstku (doporučená hodnota 1000). 
 Piccardova metoda (sečnové tuhosti) Výpočet používá sečnové moduly pružnosti 
 Uvažovat Geom.N.  Uvažování současného vlivu geometrické nelinearity 
 Newton-Raphsonova metoda  (tečnové tuhosti) Výpočet používá tečnové moduly pružnosti 
 
Vliv dotvarování betonu: 
 Započítat vliv dotvarování  při této volbě je ve výpočtu zohledněn vliv dotvarování betonu 
    EC     B3      MC  Volba výpočtové metodiky: 
 EC: výpočet dle ČSN EN 1992-1-1:2006, ČL. 3.1.4, odst. (4) ve znění opravy 1 a přílohy B 
 B3: výpočet podle Z. P. Bažanta a Sandeep Baweja – Creep and Shrinkage Prediction Model for 
Analysis and Design of Concrete Structures a  L. Vráblíka – C&S – Program pro výpočet smršťování a 
dotvarování betonu 
 MC: výpočet podle CEB-FIP Model Code 2010, First Complete Draft  
Poznámka: Nastavení některých parametrů pro výpočet dotvarování se provádí v příkazu NDIM. Podle 
zvolené metodiky jsou některé následující volby nepřístupné. 
Konec ošetřování betonu: Čas zatížení:     Čas výpočtu: [dny] 
Relativní vlhkost: vážený průměr [%] 
Podíly na konečném napětí: [%]      Suma: ???% OK 
V těchto boxech se zadávají podle užité výpočtové metody údaje o ukončení ošetřování betonu (začátek 
vysychání) a o časech, kdy do konstrukce jsou vnášena zatížení včetně jejich podílu na zatížení celkovém. Je 
možné zadat rozdílný čas konce ošetřování a vnesení prvního zatížení (ale musí být chronologické, jak je 
uvedeno v textu) a další max. čtyři další zatěžovací kroky. Ve všech takto vymezených časových intervalech 
je možné zadat jinou relativní vlhkost prostředí, v němž se konstrukce v příslušném časovém úseku bude 
nacházet. U relativní vlhkosti je vypisován údaj o váženém průměru za celou dobu, u podílů zatížení je 
vypisován součet podílů (100%). 
 

Poznámka: V některých případech (při krátkých dobách trvání dotvarování) nabývá součinitel 
dotvarování při výpočtu podle ČSN EN hodnot menších než 1,00. Od 02.20 je v těchto 
případech dosazovaná hodnota 1,00. 
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Vliv smrštění betonu: 
 Započítat vliv smrštění 
  Vyber lineární kombinaci se smrštěním betonu 
V následujícím dialogovém okně se volí lineární kombinace, pro kterou bude výpočet proveden. 
 
Vlivem smrštění betonu se myslí napětí ve výztuži, které vyvolá smrštění betonu. V železobetonové 
konstrukci, která může volně deplanovat, vyvolá smrštění betonu tlak ve výztuži (smršťující se beton tuto 
výztuž stlačuje). U železobetonových konstrukcí, které se nemohou volně smrštit může vyvolat smršťování 
vznik trhlin. Pak je výztuž v trhlině namáhána tahem, výztuž mezi trhlinami tlakem. Program spočte 
lineárním výpočtem tato přídavná poměrná přetvoření pro uživatelem zadanou lineární kombinaci (v dolní 
části dialogového panelu) a ta jsou potom připočtena k poměrným přetvořením z nelineárního výpočtu pro 
lineární kombinaci (v horní části dialogového panelu). Pokud je volba Započítat vliv smrštění aktivní, 
spouští se lineární výpočet vlivu smrštění automaticky před spuštěním nelineárního výpočtu (pokud nebyla 
úloha již lineárně spočtena – v tom případě tedy na obrazovce proběhne výpočet dvakrát). 
Pozor! Zatěžovací stavy, resp. lineární kombinace, na které proběhne výpočet vlivu smrštění, není možné již 
použít v lineární kombinaci, na kterou se počítá nelineární výpočet. Byly by započteny dvakrát. Pokud je 
tedy nutné spočítat jen vliv smrštění, je potřeba definovat virtuální zatěžovací stav a kombinaci s nějakým 
zatížením, které se na konstrukci neprojeví.  
 
Poznámka:  Pozor na interpretaci výsledků výpočtu vlivu smršťování na výztuž. U deplanujících 
konstrukcí jsou srozumitelné. U konstrukcí potrhaných se jako napětí ve výztuži zobrazuje maximální tahové 
napětí v trhlině. Protože se počítá s „rozmazanými trhlinami“, je hodnota vykreslena vždy na celém 
konečném prvku, což může být v interpretaci zavádějící. 

Poznámka: Lineární kombinace, na kterou se počítá nelineární výpočet (v horní části dialogového 
panelu) by měla obsahovat lineární kombinaci vlivu smrštění (v dolní části dialogového 
panelu) resp. zatěžovací stavy tvořící tuto kombinaci ???????. 

Poznámka: ZATÍM SE DOPORUČUJE NEPOUŽÍVAT!!! Je to Dlubalovština, která uvažuje jen s vlivem 
rovnoměrného smrštění a předpokládá symetricky vyztužený průřez. 

Poznámka: Název nelineárního výpočtu je nyní tvořen předponou a názvem lineární kombinace. Z 
předpony se dá poznat, které nelinearity byly v daném nelineárním výpočtu zohledněny. 

Kódy jednotlivých nelinearit: 
B ... Beton MSP (2d prvky) 
2 ... Vyloučený tah (2d prvky) 
1 ... Vyloučený tah/tlak (1d prvky) 
L ... Lana (1d prvky) 
M…Membrány (2d prvky) 
C ... Vyloučený tah u podepření na "céčkách" 
V ... Vzdušné bricky (3d prvky) 
Pokud tedy do nelineárního výpočtu jde "Beton MSP" a "vyloučený tah u podepření na C" a lineární 
kombinace se jmenuje např. TEST, nelineární výpočet se bude jmenovat BC_TEST. 

Poznámka: Každý typ nelineárního výpočtu vyžaduje jiný přístup k nastavení počtu přírůstků a počtu 
iterací v přírůstku. U výpočtu fyzikálně nelineárních je vhodné zvolit větší počet přírůstků 
a menší počet iterací. Např. u Beton MSP je ve většině případů rozumná volba 10-20 
přírůstků a pak stačí 5-3 iterace. Oproti tomu u úloh geometricky nelineárních (např. lana 
a/nebo membrány) stačí jeden přírůstek, ale vysoký počet iterací.. Tak vysoký, aby se 
výpočet vlivem vnitřních kontrol zastavil dříve, než je počet iterací vyčerpán (běžně i 
v řádu stovek). 
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Obr. 85  Možnosti při přerušení nelineárního výpočtu 

 
 Yes   výpočet se přeruší, výsledky nejsou k dispozici 
 No    výpočet pokračuje 
 Terminate calculation výpočet dokončí rozpracovanou iteraci, výsledky jsou k dispozici 
 
Storno << Zpět Další >> Help 
Vyvolá návrat do 
AutoCAD s chybovou 
hláškou – viz obr. 48 

Vyvolá návrat do  
předchozího dialogového 
panelu. 

Vyvolá další panel dle 
typu výpočtu, viz obr. 50 

Vyvolá Help k příkazu. 

 

 
Obr. 86  Informace o postupu výpočtu při iteracích nelineárního výpočtu  
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Poznámka: Pokud solver nedopočte nějakou úlohu, je dobré prohlédnout textový soubor *. log. Bývá 
zde specifikovaná příčina nedopočtení. 

Pokud nejsou splněny vnitřní podmínky konvergence a je dosaženo počtu iterací, je výpočet zastaven a 
objeví se tato hláška. Výsledky jsou použitelné, je vhodné se přesvědčit na grafech max. deformací, zda 
průběh křivek odpovídá představě řešitele. 
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Obr. 87  Informace o tom, že řešení nedokonvergovalo v požadovaném počtu kroků, ale že výsledky z posledního kroku jsou 
k dispozici. 

 

 
Obr. 88  Informace o tom, že řešič nedoiteroval v požadovaném počtu kroků, ale že výsledky z posledního kroku jsou k dispozici. 

 

 
Obr. 89  Informace o tom, že matice tuhosti je singulární s upozorněním, ve kterém bodě a kterém směru chybí podpření. 
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Kombinace 

KOMB 
Příkaz KOMB umožňuje zadávat kombinace zatížení. Protože některé výpočty pracují s definovanými 
lineárními kombinacemi, zařadili jsme jej již sem. 
 

 
Obr. 90  Dialogový panel KOMB – kombinace zatěžovacích stavů 

 
Pomocí tohoto dialogu lze zadat nové kombinace a/nebo editovat již zadané. Kombinace je možno 

vytvářet z jednotlivých zatěžovacích stavů nebo z jejich kombinací. Ve výpočtu zadané zatěžovací stavy, 
dosud nevložené do aktivní kombinace, jsou vypsány v pravém sloupci v jeho horní části, již definované 
kombinace v části spodní – pod čarou. 

Poznámka: Protože tato metodika odpovídá původní terminologii ČSN, jsou nadále použity výraz 
nahodilé zatížení. V části další – SKOMB – je respektovaná terminologie ČSN EN a 
používány výrazy proměnné zatížení. 

Nová kombinace se vytvoří zapsáním jejího jména do okna Identifikační text kombinace a potvrzením 
tlačítkem Nová kombinace. Její název se přidá do pole pod tímto tlačítkem. Výběr zatěžovacích stavů nebo 
již definovaných kombinací do nové kombinace se provádí jednotlivě tlačítkem <<Do komb, výběr všech 
zatěžovacích stavů tlačítkem << Vše ZS do komb.  U jednotlivých zatěžovacích stavů, resp. kombinací, lze 
opravovat součinitele zatížení tím, že se příslušná hodnota vypíše v políčku Součinitel a tlačítkem Oprava se 
příslušný řádek opraví. V následujícím sloupci je možno z rolety volit typ zatížení Stálé nebo Nahodilé. Stálé 
zatížení je v kombinaci uvažováno vždy, nahodilé jen svým nejnepříznivějším (tedy i nulovým) účinkem 
v rámci Skupiny. Skupiny se zadávají v okénku nad tlačítkem Nová skupina a tímto tlačítkem se přidají do 
roletky pod ním. Nahodilá zatížení, která jsou zařazena do určité skupiny, jsou alternována s ostatními 
nahodilými zatíženími v této skupině. 
Zatěžovací stavy, resp. kombinace, je možno ze seznamu v příslušné kombinaci smazat, a to tlačítky Smazat 
nebo Smazat vše ve druhém sloupci. Stejně tak je možno mazat již definované kombinace ve sloupci 
prvním. 
Název kombinace je možné editovat. Nejprve je nutno přejmenovávanou kombinaci zvýraznit kurzorem – 
aktivní kombinace – a poté v políčku identifikační text kombinace provést příslušnou úpravu. Ta je 
provedena „stisknutím“ tlačítka přejmenování. 
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Obdobným způsobem je možno zkopírovat kombinaci do jiné. V editboxu „identifikační text kombinace“ se 
zadá název nové kombinace. Ta se vytvoří pomocí tlačítka kopírovat jako kopie kombinace, která je 
zvýrazněna, s nově zadaným jménem.  

Poznámka: Nelineární výpočty (příkaz SOLVER) vyžadují zadání lineární kombinace. To znamená, že 
všechny zatěžovací stavy v ní musí být deklarovány jako Stálé zatížení. 

Poznámka: Pokud se mají nahodilé zatěžovací stavy vzájemně vylučovat, musí být ve stejné skupině. 
Pokud stavy nemají přiřazenou skupinu, zachází se s nimi, jako by každý byl ve své 
(nepojmenované) skupině. 

Poznámka: Nově je umožněno zadat Skupinu všem typům zatížení. Nemá asi praktický význam 
zadávat skupiny u standardních stálých zatížení. Toto opatření umožňuje alternovat 
hlavně kombinace v kombinacích z kombinací. Tedy víceméně při ručním ověření 
fungování příkazu SKOMB nebo jeho ruční simulaci. 
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SKOMB 
Příkaz SKOMB umožňuje automaticky generovat skupiny kombinací zatížení podle ČSN EN 1990, čl. 6.5.3 a 
následující. 
Rozlišuje tyto návrhové situace: 
 
Mezní stavy únosnosti (bod 6.4. ČSN EN 1990): 
- EQU – ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované jako tuhé těleso.  
- STR – vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce nebo nosných prvků včetně 
základových  konstrukcí, kde rozhoduje pevnost materiálu.   
- GEO – porucha nebo nadměrná deformace základové půdy, kde pevnost zeminy nebo skalního 
podloží jsou významné pro únosnost. 
- FAT – únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků (zatím neimplementováno).  
 
Návrhové situace:  

- TD – trvalá a dočasná návrhová situace (základní kombinace) pro rovnice EQU, STR a GEO. Řídí 
se článkem 6.4.3.2, rovnice 6.9 a 6.10, tabulka A1.2(A)(CZ) pro EQU, rovnice 6.10, 6.10a a 6.10b 
a tabulky A1.2(A)(CZ) a  A1.2(B)(CZ) pro STR a GEO. 

- MI – mimořádná návrhová situace, dle rovnic 6.11. 
- SE – seismické návrhové situace, dle rovnic 6.12. 

 
Mezní stavy použitelnosti (bod 6.5 ČSN EN 1990): 
- CH – charakteristická kombinace se obvykle používá pro nevratné mezní stavy.  
- CA – častá kombinace se obvykle používá pro vratné mezní stavy  
- KV – kvazistálá kombinace se obvykle používá pro dlouhodobé účinky a vzhled konstrukce. 
 

 
Obr. 91  Dialogový panel SKOMB – kombinace skupin zatěžovacích stavů 

 
Identifikační text kombinace  název příslušné kombinace 
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Poznámka: Před název kombinace se vkládá její kód, který, podobně jako u zatěžovacích stavů, 
umožňuje ex post stanovit podmínky jejího zadání podle horní části dialogového panelu. 
Ve spodní části panelu se vypisuje nastavení těchto parametrů slovně, takže je možné 
vidět, jakým způsobem byl předpis definován. 

 MSÚ  MSP  skupina mezní stavů, pro kterou je kombinace řešena (MSÚ –  
     mezní stavy únosnosti, MSP – mezní stavy použitelnosti) 
 vyloučení postupu podle (6.10) toto tlačítko vyloučí výpočet podle rovnice (6.10) ČSN EN 1990 
v případech STR a GEO (viz text u volby Případ) a ponechá pouze postupy podle rovnic (6.10a a 6.10b). Viz 
též „černá“ poznámka na následující straně. 

Poznámka: Viz např.ČSN EN 1990, odst.6.4 

 
Obr. 92  Dialogový panel SKOMB – 1. MS – situace 

 
Při volbě MSÚ – tedy mezní stavy únosnost - je další roleta označena názvem Situace. 
 
Situace název příslušné návrhové situace pro mezní stavy únosnosti – roleta nabízí: 
Trvalá a dočasná – kombinace pro trvalé a dočasné návrhové situace kromě těch, které se vztahují k únavě, 
pro případ EQU vždy definované symbolickým zápisem (6.10) 

∑ ∑
≥ >

+++
1 1

011 """"""
j i

kiiQikQkPkjGj QQPG ψγγγγ  

Pro případy STR (porucha konstrukce) a GEO (porucha základové půdy) platí předchozí rovnice nebo 
alternativně méně příznivá kombinace podle (6.10a a 6.10b) 

∑ ∑
≥ >

+++
1 1

01011 """"""
j i

kiiQikQkPkjGj QQPG ψγψγγγ  

∑ ∑
≥ >

+++
1 1

011 """"""
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kiiQikQkPkjGjj QQPG ψγγγγξ  

Poznámka:  V národní příloze není v případech STR a GEO postup podle rovnice (6.10) doporučen, 
protože může vést k nehospodárným návrhům. V příkazu SKOMB je proto tlačítko, které postup podle 
rovnice (6.10) v těchto případech vylučuje. 
Pro postup 3 (viz ČSN EN 1990, čl. a1.3.1(5) a tabulky A1.2(B) a A1.2(C) jsou pro stálá geotechnické zatížení 
použity jiné součinitele γGj než pro ostatní stálá zatížení. 
Poznámka:  V ČSN EN 1990 je v tabulce A1.2(A)(CZ) tisková chyba. Ve sloupci „Hlavní proměnné 
zatížení“ je navíc uveden součinitel γQ,1. V tabulce A1.2(B)(CZ)-1 je také  tisková chyba – ve čtvrtém řádku 
má být odkaz na výraz (6.10b). 
 
Mimořádná – kombinace pro mimořádné návrhové situace (6.11b) 

∑ ∑
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Seismická – kombinace pro seismickou návrhovou situaci (6.12b) 

∑ ∑
≥ =

++++
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2""""""""
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kiikEdkkj QSAPG ψ  

Poznámka:  význam symbolů a značek viz ČSN  EN 1990, článek 6.4.3.2 – 6.4.3.4. 
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Pro kombinace pro trvalé a dočasné návrhové situace je přístupná další roleta. 
 

 
Obr. 93  Dialogový panel SKOMB – MSÚ – případ: 

 
Případ  název případu podle čl. 6.4.1 – roleta nabízí 
EQU – ztráta statické rovnováhy konstrukce nebo její části, uvažované jako tuhé těleso 
STR – vnitřní porucha nebo nadměrná deformace konstrukce nebo nosných prvků včetně základových 
patek, pilot, podzemích stěn atd., kde rozhoduje pevnost konstrukčních materiálů 
GEO – porucha nebo nadměrná deformace základové půdy, kde pevnost zeminy nebo skalního podloží jsou 
významné pro únosnost 
FAT – únavová porucha konstrukce nebo nosných prvků 

Poznámka: Tabulky A1.1- A1.3  stanovují doporučené hodnoty dílčích součinitelů zatížení 

 
Obr. 94  Dialogový panel SKOMB –  MSP – situace 

 
Při volbě MSP – tedy mezní stavy použitelnosti - je další roleta označena názvem Kombinace. 
 
Kombinace název příslušné návrhové kombinace pro mezní stavy použitelnosti – roleta nabízí: 
Charakteristická – charakteristická (výjimečná) kombinace definovaná symbolickým zápisem (6.14b) 
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Častá – častá kombinace definovaná symbolickým zápisem (6.15b) 
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Kvazistálá – kvazistálá kombinace definovaná symbolickým zápisem (6.16b) 
  ∑ ∑

≥ ≥
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kiikkj QPG ψ   

Poznámka: význam symbolů a značek viz ČSN  EN 1990, článek 6.4.3.2 – 6.4.3.4. 
 
Patra nad: počet pater nad řešenou úrovní, pokud chce uživatel použít pro užitná zatížení kategorií A 
až E redukční součinitele podle ČSN EN 1991-1, článku 6.3.1.2(10). 
U každého zatěžovacího stavu se pomocí další roletky udává, zda v dané kombinaci je účinek stálého 
zatížení příznivý nebo nepříznivý – viz Tabulka 9.2, poznámka 2) pod čarou. 
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Obr. 95  Dialogový panel SKOMB – vliv zatěžovacího stavu 

 
Klíč ke generovaným zatěžovacím stavům a kombinacím 
 
ZSABBusername 
 
ZS    prefix „zatěžovací stav“, u dynamických je DS 
A typ zatížení:   viz příkaz ZATI, str. 50-58 
BB    pořadové číslo    

Poznámka: Pokud mají zatěžovací stavy uvedenu shodnou skupinu, jsou alternovány. Tzn. že každé 
zatížení je uvažováno jako samostatné s tím, že ostatní ze stejné skupiny v příslušné 
kombinaci nefigurují. 

AABBB___CC_username 
 
AA – návrhová situace u MSÚ: TD – trvalá a dočasná 
    MI – mimořádná 
    SE – seismická 
      - kombinace u MSP:  CH - charakteristická  
    CA – častá 
    KV – kvasistálá 
BBB – kombinace u MSÚ:  EQU – ztráta rovnováhy 
    STR – pevnost materiálu 
    GEO – základová půda 
    FAD – únava 
       - u MSP   ___ - nerozlišuje se 
CC     – pořadové číslo 
username   - uživatelem zadané jméno v předpisu SKOMB    
Ve výpisu automaticky generovaných kombinací je uveden název kombinace a všechny zatěžovací stavy, 
které jsou v ní uvažovány s, v závorce uvedenými, parametry oddělenými čárkou: 
Název kombinace = (název_zatěžovacího_stavu, typ zatížení [N-nahodilé, S-stálé], 
výsledný_součinitel,“výběrová_skupina“ [není-li zadaná “”, „HO“ – hlavní obalovka, „SO“ - superobalovka]), 
  (název_zatěžovacího……..) 
  (název_zatěžovacího……..) 
Kombinace jsou odděleny prázdným řádkem. 
 
Za podtrženým řádkem následuje hlavní superkombinace předpisu, jinými slovy obálka předcházejících 
kombinací. Pojmenování podle stejného klíče s tím, že místo jednotlivých zatěžovacích stavů jsou uváděny 
jednotlivé generované kombinace s výsledným součinitelem 1,00. Jako výběrová skupina je uváděn symbol 
„HO“ nebo „SO“. Symbol „HO“ je uváděn tehdy, když z těchto „hlavních kombinací“ je vytvářena ještě 
„super kombinace“. To je např. u situace STR a GEO, kde se obalovky „HO“ vytváří z kombinací podle 
rovnice 6.10a, 6.10b, resp. 6.10 a z nich potom obalovka z obalovek „SO“. 
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DKOMB 
Příkaz DKOMB umožňuje zadat kombinace dynamických zatěžovacích stavů. Jeho funkce je analogická 
příkazu KOMB. 
 

 
Obr. 96  Dialogový panel DKOMB – kombinace zatěžovacích stavů 
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Dimenzování 2D makroprvků 

NDIM 
Příkaz NDIM zadává vstupní parametry pro návrh potřebných ploch výztuže 2D makroprvků a parametry 
pro nelineární výpočet železobetonových průřezů. Příkaz vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 97  Dialogový panel NDIM 

 
Význam jednotlivých boxů je následující: 
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Název   libovolný řetězec, který bude uváděn ve výsledcích 
Norma   z rolety volby betonářské normy, v současné době implementovány ČSN 73 
1201:1986, DIN 1041-1:2001-7,a ČSN P ENV 1992-1:2001 a ČSN EN 1992-1-1:2006 
Tloušťka prvku  je-li zadáno 0 – jsou tloušťky přebírány ze vstupních dat (příkaz FYMA) – tzn. je-li ve 
FYMA zadaná jedna tloušťka H pro výpočet tuhosti, použije se tato hodnota, v opačném případě (H není 
zadáno nebo jsou zadány dvě pro dva směry) se použije hodnota tloušťky Tl pro výpočet vlastní tíhy – viz. 
příkaz FYMA. Je-li hodnota kladná, je vždy použita tato kladná hodnota zadaná v NDIMU. Zápornou 
hodnotu není možno zadat. 

Poznámka: Lineární výpočty počítají s tloušťkami prvků zadanými příkazem FYMA. Zde změněná 
hodnota je akceptovaná jen při dimentování výztuže a při nelineárních výpočtech. 

 
Nastavení normy spustí dialogový panel nastavení parametrů podle zvolené normy: 
 
ČSN 73 1201:1986: 
 

 
Obr. 98  Dialogový panel NDIM: Nastavení normy ČSN 731201:1986 

 
 malé tloušťky dle normy zohlednit součinitel geometrie γu  podle čl. 5.2.2. 
 tlaková výztuž desek  tlaková výztuž u desek je povolena, tedy vypočtena. 
 omezení tlačené oblasti podle odst. 5.2.7.1 normy. 
 
Součinitele spolehlivosti   
 
gct    souhrnný součinitel podmínek působení betonu v tahu. 
gcc    součinitel podmínek působení betonu v tlaku γB. 
gst    součinitel podmínek působení betonářské výztuže v tahu γS. 
gsc    souhrnný součinitel podmínek působení betonářské výztuže v tlaku. 
 
Určení hodnot součinitelů viz ČSN 73 1201, čl. 2.3.2. 
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Poznámky: K GamaBt:  Souhrnný koeficient (!), nikoliv jen vliv dlouhodobého působení 
teploty ( podle ČSN 731201) 

K GamaSc:  dtto, nikoliv jen vliv opakovaného namáhání ( podle ČSN 731201).  

Mezní poměrná přetvoření 
 
eps1   mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku za ohybu  [-0,0025] 
eps2   mezní poměrné přetvoření betonu v centrickém tlaku [-0,0025] 
epso   mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v tahu  [0.010] 
epsst   uživatelsky omezené mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v tahu 
   [epssd ≤ espso] 

Poznámka: hodnoty eps zadávat včetně znaménka. 

Smyková výztuž:  jen třmínky   třmínky a ohyby 
 
úhel tř.:  úhel, který svírají třmínky s podélnou osou prvku 
úhel ohyb.:  úhel, který svírají ohyby s podélnou osou prvku 
min tř.:   minimální podíl třmínků na přenosu smyku 
max tř.:  maximální podíl třmínků na přenosu smyku 

Poznámka: hodnoty min tř. a max tř. ∈ <0,5;1,0>. 

Norm. omezení stupně vyztužení [%]: 
 
Qmin:   minimální příčná výztuž v procentech výztuže hlavní.  
Am0:   minimální „síťová“ výztuž všeobecně  
Am1: minimální tlaková výztuž (jen pro stěny a skořepiny. Pro desky žádná norma minimální tlakovou 
výztuž nepředepisuje, doporučená hodnota 0,051 ). 
Amt:   minimální tahová výztuž, viz 3.1.4.3. normy 
Amu:   max. stupeň vyztužení pro všechny výztužné osnovy (jen ČSN 731201, 8%) 
Amu1:   max. stupeň vyztužení pro jednu výztužnou osnovu (jen ČSN 731201, 3%) 
Amu2:   max. st. vyztuž. pro dvě protilehlé, paralelní osnovy (jen ČSN 731201,  4 %) 

Poznámka: Všechny údaje A * se zadávají v procentech. 

gn: koeficient redukce minimální normálové síly v interakčním diagramu M x A podle odst. 5.2.7.3. 
normy – podmínka Nu ≤ Neu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

vyvolá Help k příkazu. 
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DIN 1045:1988: 
 

 
Obr. 99  Dialogový panel NDIM: Nastavení normy DIN 1045:1988 

 
Prvky shodné s ČSN 731201:1986 viz předchozí odstavec 
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ENV 1992-1-1:1991 
 

 
Obr. 100  Dialogový panel NDIM: Nastavení normy ČSN ENV 1992-1-1:1991 

 
ČSN EN 1992-1-1:2006 
 

 
Obr. 101  Dialogový panel NDIM: Nastavení normy ČSN EN 1992-1-1:2006 
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 malé tloušťky dle normy  zohlednit součinitel geometrie γu  podle čl. 5.2.2. 
 tlaková výztuž desek  tlaková výztuž u desek je povolena, tedy vypočtena  
 omezení tlačené oblasti podle odst. 5.2.7.1 normy   
 
Součinitele spolehlivosti   
 
gct    souhrnný součinitel podmínek působení betonu v tahu.  
gcc    součinitel podmínek působení betonu v tlaku γB.  
gst    součinitel podmínek působení betonářské výztuže v tahu γS.  
gsc    souhrnný součinitel podmínek působení betonářské výztuže v tlaku.  
 
Určení hodnot součinitelů viz ČSN 73 1201, čl. 2.3.2.  
 

Poznámky: K GamaBt:  Souhrnný koeficient (!), nikoliv jen vliv dlouhodobého působení 
teploty ( podle ČSN 731201)  

K GamaSc:  dtto, nikoliv jen vliv opakovaného namáhání ( podle ČSN 731201).  

Mezní poměrná přetvoření 
 
eps1 mezní poměrné přetvoření betonu v tlaku za ohybu  [-0,0020], pro fck ≥ 50 MPa; εc2 = [2,0 + 
0,085.(fck – 50)0,53]/1000   
eps2 mezní poměrné přetvoření betonu v centrickém tlaku [-0,0020], pro fck ≥ 50 MPa; εc2 = [2,0 + 
0,085.(fck – 50)0,53]/1000  
epso   mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v tahu  [0.010]  
 
epssd   uživatelsky omezené mezní poměrné přetvoření betonářské výztuže v tahu 
   [epssd ≤ epso] 
Poznámka: hodnoty eps zadávat včetně znaménka. 
Smyková výztuž:  jen třmínky   třmínky a ohyby           
úhel tř.:  úhel, který svírají třmínky s podélnou osou prvku     
úhel ohyb.:  úhel, který svírají ohyby s podélnou osou prvku       
min tř.:   minimální podíl třmínků na přenosu smyku      
max tř.:  maximální podíl třmínků na přenosu smyku              

Poznámka: hodnoty min tř. a max tř. ∈ <0,5;1,0>. 

 
Norm. omezení stupně vyztužení [%]: 
 
Qmin:   minimální příčná výztuž v procentech výztuže hlavní.   
Am0: doporučná minimální „síťová“ výztuž podle ČSN 731201:2010, 8.5.2. = [0,0018fyk/500 ≥ 0,0014] . 
(ds/hs) 
Am1: minimální tlaková výztuž (jen pro stěny a skořepiny. Pro desky žádná norma minimální tlakovou 
výztuž nepředepisuje, doporučená hodnota 0,051 ). 
  
Amt:   minimální tahová výztuž, viz 9.2.1.1 (1) = 0,26.(fctm/fyk).1.ds ≥ 0,0013.1.ds 
Amu:   max. stupeň vyztužení pro všechny výztužné osnovy viz 9.2.1.1. (3) – 8 % 
Amu1:   max. stupeň vyztužení pro jednu výztužnou osnovu viz 9.2.1.1. (3) – 4 %   
Amu2:   max. st. vyztuž. pro dvě protilehlé, paralelní osnovy viz 9.2.1.1. (3) – 8 % 

Poznámka: Všechny údaje A * se zadávají v procentech. 
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gn: koeficient redukce minimální normálové síly v interakčním diagramu M x A podle odst. 5.2.7.3. 
normy – podmínka Nu ≤ Neu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

vyvolá Help k příkazu. 
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Obr. 102  Dialogový panel NDIM: zadání dimenzačních vlastností 

 
Beton   z rolety je možno vybrat třídu betonu (analogicky FYMA), volba „zFYMA“ znamená, že se 
třída betonu přebírá tak, jak byla zadána příkazem FYMA. 

Poznámka: Lineární výpočty počítají s třídami betonu zadanými příkazem FYMA. Zde změněná 
hodnota je akceptovaná jen při dimentování výztuže a při nelineárních výpočtech. 

tlak:  výpočtová pevnost betonu v tlaku v MPa – lze na vlastní odpovědnost uživatele libovolně 
měnit (neaktivní při volbě zFYMA). 
tah:  výpočtová pevnost betonu v tahu v MPa– lze na vlastní odpovědnost uživatele libovolně 
měnit (neaktivní při volbě zFYMA). 
Ocel  z rolety je možno vybrat třídu oceli. 
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tah:  výpočtová pevnost oceli v tahu v MPa – lze na vlastní odpovědnost uživatele libovolně 
měnit (neaktivní při volbě zFYMA). 
tlak:  výpočtová pevnost oceli v tlaku v MPa – lze na vlastní odpovědnost uživatele libovolně 
měnit (neaktivní při volbě zFYMA). 
Zadání vrstev výztuže – v levé části výztuže při horním povrchu – Horní výztuž, v pravé při dolním - Dolní 
výztuž. Pro každou polohu výztuže se zadává z roletových menu nebo zadáním hodnoty: 
Vnější (vrstva):  profil z rolety  úhel k ose x-planární plocha  
Střední (vrstva): profil z rolety  úhel k ose x-planární plocha 
Vnitřní (vrstva):  profil z rolety  úhel k ose x-planární plocha 
Vnitřní 2 (vrstva):  profil z rolety  úhel k ose x-planární plocha 
(jen pro MSP=ne dimenz) 

Poznámka: Dimenzovací algoritmus počítá pouze se třemi vrstvami výztuže u každého povrchu, 
nelineární analýza se čtyřmi. 

krytí výztuže – horní a dolní vnější vrstvy 
 Do hladiny FNDIM jsou vloženy u prvků, u nichž byla definovaná výztuž, bloky se směry horní a dolní 
výztuže – vnější, střední a vnitřní vrstvy, včetně třídy oceli a zadaného profilu. Pokud byla zadaná průřezová 
plocha, je uvedena jako poslední položka.  

  
Obr. 103  Značka parametrů betonu a výztuže zadefinovaných příkazem NDIM 

 
Defaultové nastavení předpokládá vnější vrstvu výztuže rovnoběžnou s planární osou XP a střední s osou YP 
u dvouvrstvé výztuže. U tří vrstev svírá střední s kladnou osou XP úhel 60 stupňů a vnitřní úhel 120 stupňů.  
 Plocha výztuže je přístupná pouze pokud bude prováděn výpočet podle mezních stavů 
použitelnosti. Je pak možno zadat tři hodnoty: 
plocha výztuže pro výpočet matic tuhosti je převzata z výpočtu – izolinií potřebných ploch výztuže 
prvek nemá v příslušném směru a vrstvě žádnou výztuž 
? kladné číslo – plocha výztuže v cm2/bm 

Poznámka:  Tyto hodnoty jsou sčítány s případnými plochami výztuže zadanými příkazem OBLAST. 

Poznámka: Pokud je zadaná plocha výztuže hodnotou 0 – tedy mají být přebírány hodnoty ploch 
výztuže z dimenzování, je potřeba, aby proběhl lineární výpočet a tudíž byly k dispozici 
vnitřní síly pro dimenzování 2D prvků. Pokud uživatel opomene lineární výpočet spustit, 
je spuštěn  automaticky v rámci nelineárního výpočtu potrhaného betonu. 

 Pásková ocel horní    Pásková ocel horní 
  zadání parametrů externí (nalepené) ocelové výztuže nebo CFK pásků 
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   tloušťka [mm]  úhel [deg]   plocha [cm^2] 
horní 1:  zadat číselně                 zadat číslem k ose x-planární průřezová plocha horní 2, dolní 1 a 
dolní 2 analogicky 
Materiál pásků     karbon         ocel zadání třídy z rolety 

Poznámka:  Je aktivní pouze pro volbu „Počítat beton MSP – nikoliv pro dimenzování 

Počítat Beton MSP  zadání parametrů pro fyzikálně nelineární výpočet makroprvku 

Poznámka: POZOR!!!   při jakékoliv změně tohoto tlačítka je nutno pustit znovu FEMOUT a GENEX. 
Při změně nastavení v rámci Počítat Beton MSP (např. změna pracovního diagramu) není 
nutné FEMOUT a GENEX pouštět. 

Maximální tloušťka vrstvičky  maximální tloušťka jednotlivé vrstvičky pro výpočet 

Poznámka:  Pro fyzikálně nelineární výpočet jsou matice tuhosti prvků počítány pomocí vrstvičkové 
metody. Průřez je rozdělen na jednotlivé vrstvičky. V každé z nich je počítán sečnový nebo 
tečnový modul pružnosti v závislosti na stavu napjatosti této vrstvičky. Matice tuhosti je 
potom sestavována sumací jednotlivých parametrů po výšce průřezu. Bližší bude součástí 
Apendixu 4. Maximální tloušťka vrstvičky by měla korespondovat s použitými profily 
výztuže. 

Typ diagramu betonu v tlaku   ParRect   EC2   MC90 
 
Pomocí tlačítek se volí typ pracovního diagramu pro beton, podle kterého je počítáno chování betonu. Typ 
ParRect je parabolicko retrangulární diagram podle ČSN EN 1992-1-1 (neměl by být pro fyzikálně nelineární 
výpočty používán), typ EC2 je pracovní diagram touto normou pro fyzikálně nelineární analýzu doporučený 
a typ MC90 je model chování betonu podle MC 90 včetně sestupné větve. 
 
Typ diagramu betonu v tahu     Bilineární      Tension Stiffening        Drátkobeton 
 
Pomocí tlačítek se volí typ pracovního diagramu pro beton, podle kterého je počítáno chování betonu. Typ 
Bilineární je bilineární model chování betonu podle MC 90, typ Tension Stiffening uvažuje zpevnění betonu 
mezi trhlinami a je sestaven podle Pfeiffer Uwe, Die nichtlineare Berechnung ebener Rahmen aus Stahl- 
oder Spannbeton mit Beruecksichtigung der durch das Aufreissen bedingten Achsendehnung, 2004, ISBN 3-
86537-298-8. Pozor nezaměňovat s Tension Stiffening podle MC90 (kvadrilineární pracovní diagram oceli). 
Typ Drátkobeton uvažuje zatím pracovní verzi pracovního diagramu chování vláknobetonu v tahu (podle 
podkladů ing. Petříka, HELIKA). 
 
Typ diagramu oceli (i pásků)    Bilineární   Bilineární se zpevněním   
Pomocí tlačítek se volí typ pracovního diagramu pro betonářskou výztuž, podle kterého je počítáno její 
chování. Typ Bilineární je bilineární diagram bez zpevnění (vodorovná druhá větev) a typ Bilineární se 
zpevněním vyplývá z názvu. 
Poznámka:  Doporučené hodnoty 
 
Zatížení   krátkodobé   dlouhodobé  charakter zatížení 
 
Šířka trhlin dle:    ČSN EN   DIN EN   ČSN 
 
Použití matematického aparátu pro výpočet trhliny podle metodiky ČSN EN 1992-1-1 nebo podle DIN EN 
1992-1-1, případně podle ČSN 731201:86. 
 
Poznámka: postup podle NP DIN EN se poněkud liší ve výpočtu průměrné vzdálenosti trhlin. Podle této 
metodiky vychází menší a tudíž i šířka trhliny (vzorce stejné) menší. 
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Poznámka: postup podle ČSN 731201:86 zohledňuje přístup normy k šířce trhliny, ve výsledcích lze 
vykreslit i výpočtou vzdálenost trhlin, ale ta je zpětně počítáná z šířky trhliny. Její hodnota je tedy jen 
orientační. 
Poznámka: je doplněn výpočet trhliny i pro oblasti, kde není zadaná výztuž. Zatím se vychází ze vztahu 
pro drátkobeton – šířka trhliny je rovna 0,14 násobku hlavního poměrného přetvoření ε1 u řešeného 
povrchu. 
 
Speciální nastavení MSP nastavení některých parametrů fyzikálně nelineárního výpočtu. Aktivuje 
dialogový panel. 
 

 
 

Obr. 104  Dialogový panel Speciální nastavení MSP 

 



®RECOC, spol. s r.o., Seydlerova 2451/8, 158 00 Praha 13 
®RECOC, spol. s r.o., 28. října 864/273, 709 00 Ostrava 

 

Strana 132|214 

 V horní části se nastavují některé parametry nelineárního výpočtu betonu a trhlin. 
 
Mezní poměrná přetvoření (betonářské) oceli epsS1  tažnost oceli v promile, pokud poměrné 
přetvoření oceli v tahu dosáhne této hodnoty, není již ve výpočtu dále uvažovaná (jako by se přetrhla). ČSN 
EN 1992-1-1:2011, Tabulka C.1 – Vlastnosti betonářské výztuže, default 50 ‰ 

 

 
 
Mezní poměrná přetvoření (ocelářské) oceli epsS1  tažnost oceli v promile, pokud poměrné 
přetvoření oceli v tahu dosáhne této hodnoty, není již ve výpočtu dále uvažovaná (jako by se přetrhla). ČSN 
EN 10025-2:2007, oprava 1, Tabulka 7, default 21 ‰ 

 
 
Mezní poměrná přetvoření karbon. pásků  tažnost karbonových lamel v promile, pokud 
poměrné přetvoření lamely v tahu dosáhne této hodnoty, není již ve výpočtu dále uvažovaná (jako by se 
přetrhla). Nutno čerpat z materiálů výrobce, default 18 ‰ 
Příklad SIKA Carbodur S 

Protažení při přerušení na laminátu 

Průměrná hodnota 1,80 % 

Měřeno na lamelách s podélným průběhem vláken. 

Fyd karbon. pásků  návrhová hodnosa pevnosti v tahu, pokud normálové napětí v lamele v tahu 
dosáhne této hodnoty, není již ve výpočtu dále uvažovaná (jako by se přetrhla). Nutno čerpat z materiálů 
výrobce, default 3.100 MPa 
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Tlumení (maximální změna modulu pružnosti v iteracích  procentuální změna hodnoty 
modulu pružnosti betonu v jednotlivé iteraci (default 100%). 
 
 V této části se nastavují parametry výpočtu difúze vodních par a/nebo průsaky železobetonovou 
konstrukcí.  
Difúze vodní páry železobetonem 
 Teplota betonové konstrukce (Tc) Teplota betonové konstrukce ve styku se spodní vodou  
 Teplota vzduchu ve vnitřním prostoru (Ti) Teplota vnitřního prostředí 
 Relativní vlhkost ve vnitřním prostoru (fi) RH vnitřního prostředí 
 Směrná hodnota souč. dif. odp. v. p.  (mi) Součinitel difúze vodní páry 

Poznámka: bližší viz Kasal Pavel, Bilance vody ve vnitřním prostoru bílé vany, Sborník ke školení Bílé 
vany,vodonepropustné betonové konstrukce, 2. vydání 2007,ČBS, str. 40-46. 

Průsak vody trhlinami v železobetonu 
 Součinitel drsnosti stěn trhlin (alfa)  Součinitel drsnosti stěn trhlin 

Poznámka: bližší viz Šmerda, Z., Šmerda, J.,: Vodotěsnost betonových základových konstrukcí ve 
vztahu k trhlinám. Sborník konference Beton v podzemních a základových 
konstrukcích,02.2004, ČBS, str.138 a 139 a jeho zdroje: 

- CEN TC 250/2/WGT-Liquid Retaining and Containment Structures, Thermal effects (P. Herman, February 
27, 1995), 

- VBB VIAK-1994,12,21 ,97027-000, EC2 Part 4 Initial Draft on „Control of development and frequency of 
cracks through the thickness of liquid-retaining concrete barriers“, 

- Objektive „Fluid-retaining concrete barriers“                             H:\SECRETAR\E17\ENG\EUROC-OH.WPD/      
„Leakage through cracks in concrete structures“ 

 
Parametry drátkobetonu 
 

 
Obr. 105  Pracovní verze pracovního diagramu vláknobetonu v tahu 

 
 SigD1  Hodnota  0,6 podle obrázku 
 SigD2  Hodnota  0,8 podle obrázku 
 EpsD1  Hodnota  0,01 podle obrázku 
 SoučinitelEpsD2  Hodnota  2 (eps ct) podle obrázku 
 
OK Cancel Help 
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Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového 
panelu NDIM, zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vliv dotvarování 
 
Druh cementu   S  N  R druh cementu, projevující se ve výpočtu dotvarování 

Poznámka: R – cementy CEM 42,5 R, CEM 52,5 N a CEM 52,5 R (rychlovazné) 

 N – cementy CEM 32,5 R a CEM 42,5 N (normální) 

 S – cement CEM 32,5 N (pomalý náběh pevnosti) 

Počet povrchů   1  1 počet povrchů vystavených vysychání 
 
Vliv uložení kce:  propařovaný beton   ve vodě   v bednění  
  uložení konstrukce 
 
Množství vody:  Cementu:  Kameniva: 
   Množství složek směsi v kg/m3. 

Poznámka: V příkazu SOLV je možno zadat výpočet vlivu dotvarování podle ČSN EN 1992-1-1:2006, 
Model Code 2010 – First Complete Draft a podle modelu Prof. Bažanta B3 (modifikace 
podle L. Vráblíka – zohlednění posledních výsledků testů). Protože každý model vyžaduje 
poněkud jiné vstupy, je zde zadána jejich „obalovka“. Při volbách v příkazu SOLV tedy 
není potřeba se do dialogu NDIM již vracet. 

 Pouze v rámci RECOC spol. s r.o..V P:\STATIKA\EXCEL\B3 jsou uloženy receptury celé řady 
betonů požívané TGB Metrostav, SKANSKA a prefou Dywidag Lysá nad Labem. Je tedy 
možno skladbu složek betonové směsi modifikovat. Dále jsou zde srovnávací excelovské 
výpočty pro porovnání shora uvedených přístupů. Interní důvěrné dokumenty. 

Upozorňujeme na ČSN EN 206:2014, Tabulku F.4., která specifikuje přípustné třídy cementu pro různé třídy 
betonu a třídy prostředí. Minimální množství cementu a maximální vodní součinitele 
uvádí stejná norma v Tabulkách NA.F.1 a NA.F.2 

Jako … umožní ukázat entitu, jejíž vlastnosti se mají načíst do dialogového panelu. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, zvolené 
informace jsou zapsány do 
vybraných plošných makroprvků. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Vyber prvky: 
Select objects: 
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Příkazy pro grafické i numerické výstupy a exporty 

FTÍHA 
Příkaz FTÍHA spočte vlastní tíhu vybraných entit. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce: 
 
Vyber pruty, plošné prvky, bricky : 
Select objects: 1 found 
 
Select objects: 
Vlastní tíha vybrané konstrukce je: 24.00 [kN] 
 
V jeho závěru uvádí vlastní hmotnost vybraných makroprvků. 

Poznámka:  Tento příkaz je užitečný mj. při výpočtu tíhové bilance konstrukcí vystavených vztlaku 
spodní vody. Lehce spočitatelný vztlak je možno porovnat s tíhou jednotlivých podlaží a 
tak ověřit bezpečnost konstrukce proti vyplavení v provozním stadiu nebo v různých 
fázích výstavby. Pozor, vlastní tíha, resp. stálá zatížení, by se v případě stability proti 
vyplavení měla násobit redukčním součinitelem. 

VYPR 
Příkaz VYPR slouží k vykreslení výsledků na prutových makroprvcích. 
 

 
Obr. 106  Dialogový panel VYPR – výsledky na prutech 
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Obr. 107  Dialogový panel VYPR – Typ výsledku        

 
Typ výsledku:  
Zatěžovací stav: výsledky budou zobrazeny pro zvolený statický zatěžovací stav definovaný příkazem 
ZATI 
Kombinace: výsledky budou zobrazeny pro zvolenou kombinaci definovanou příkazem KOMB 
Nelineární výpočet: výsledky budou zobrazeny pro zvolenou lineární kombinaci definovanou příkazem 
KOMB 
Vstupy:  výsledky budou zobrazeny pro zadané vstupní veličiny 
Výpočet vl. tvarů: výsledky budou pro zvolený dynamický zatěžovací stav definovaný příkazem DZATI 
nebo dynamickou kombinaci definovanou příkazem DKOMB 
 
Jméno souboru:  z roletovéhu menu je možné vybrat požadovaný zatěžovací stav, 
   kombinaci, dynamický zatěžovací stav atd.  

Poznámka:  Není aktivní pro volbu „Vstupy“. 
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Možnosti při volbě “Vstupy” 
 

 
Obr. 108  Dialogový panel VYPR – Typ výsledku „Vstupy“ 

Typ veličiny:  
Fyzikální vlastnosti: budou zobrazeny fyzikální parametry vybraných entit 
 

 
Obr. 109  Dialogový panel VYPR – Fyzikální vlastnosti při typu výsledku Vstupy 
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Číslo veličiny:  z roletovéhu menu je možné vybrat požadovanou veličinu: 
  Ax průřezová plocha ve směru Ax (skutečná průřezová plocha) 
  Ay, Az efektivní plocha průřezu ve smyku (bližší viz manuál NEXX nebo Apendix 3) 
  Ix moment setrvačnosti v kroucení 
  Iy, Iz momenty setrvačnosti k lokálním osám makroprvku 
  E Youngův modul pružnosti 
  Mi Poissonova konstanta příčné roztažnosti 
  Pl průřezová plocha pro výpočet vlastní tíhy makroprvku 
  ex, ey, ez excentricity připojení prutu ke konstrukci 
alx úhel pootočení hlavních centrálních os setrvačnosti oproti lokálnímu souřadnicovému systému 
prutu 
C?? parametry podloží 
Uvolnění ?? uvolnění koncových průřezů prutu 
MATERIÁL materiál prutu 
PRŮŘEZ průřez prutu 
Nelinearity vykreslí barevnou paletou a popíše typy zadaných nelinearit na prutech 
Interakční diagram Je možno v protokolu pro vybrané typy vyztužených železobetonových prvků vykreslit 
interakční diagramy pro kombinaci Nx x My a Nx x Mz. Ukázka viz obr. 137. 
Zat. šířka vše zobrazí u veškerých prutů zatěžovací šířku 
Zat. šířka viditelná zobrazí zatěžovací šířku pouze na prutech, které mají zaškrtnutu volbu „Zobrazit zat. 
šířku“ 
Interakční diagram s vlivem požaru Je možno v protokolu pro vybrané typy vyztužených 
železobetonových prvků vykreslit interakční diagramy pro kombinaci Nx x My a Nx x Mz pro požární zatížení 
 
Typ veličiny:  
Zatížení zadané: budou zobrazena zatížení vybraných entit 
 

 
Obr. 110  Dialogový panel VYPR – Zatížení zadané při typu výsledku Vstupy 
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Číslo veličiny:  z roletovéhu menu je možné vybrat požadovanou veličinu: 
  FX, FY, FZ plošné zatížení ve směru XG, YG nebo ZG 
 Eps  zatížení poměrným přetvořením 
 KriYe, KriZe zatížení křivostí (nerovnoměrné oteplení, smrštění) 
Silové tato volba je aktivní pouze v Protokolu a vykreslí šipkami a liniemi liniová zatížení a osamělá 
břemena podobně, jak jsou vykreslovány ve výpočtu. 
 
Typ veličiny:  
Dyn. zatížení zadané: budou zobrazena dynamická zatížení vybraných entit 

 
Obr. 111  Dialogový panel VYPR – Dyn. zatížení zadané při typu výsledku Vstupy 

 
Číslo veličiny:  z roletovéhu menu je možné vybrat požadovanou veličinu: 
  M hmota z pohledu dynamického výpočtu 
 
Typ veličiny:  
Zatížení zadané se zat. šířkou – zobrazí se pouze zatížení, u kterého je zaškrtnuta volba „Zat. šířka u prutů“ 
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Obr. 112  Dialogový panel VYPR – Zatížení zadané se zatěžovací šířkou při typu výsledku Vstupy 

 
Typ veličiny:  
FX, FY, FZ plošné zatížení ve směru XG, YG nebo ZG 
 
Možnosti při ostatních volbách 
Typ veličiny:  
deformace 
vnitřní síly 
hromadný posudek 
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Obr. 113  Dialogový panel VYPR – Číslo veličiny při ostatních typech výsledků 

 
Při volbě Kombinace v Typu výsledku jsou aktivní tlačítka 
  Minimum  Maximum 
 Volba určuje, který extrém bude zobrazován. 
 
Dále je aktivní tlačítko   u obd. V desce přičti síly z desky 

Při zaškrtnutí je do výsledného ohybového momentu ve směru ZA  započtena i část, která do trámu v desce 
přichází ze spolupůsobící šířky desky definované příkazem FYPR (My = My0 + mb.).  

Pokud není zaškrtnuto, je uvažováno pouze z vnitřními silami tohoto trámu (My = My0 ).  

Při volbě deformace v Typu veličiny jsou aktivní tlačítka  
  lokální   globální 
 Volba určuje, v jakých souřadnicích budou deformace zobrazovány 
 
Číslo veličiny: z roletového menu výběr požadované veličiny 
 Při volbě deformace v Typu veličiny jsou k dispozici: 
  Ux, Uy, Uz posuny v příslušných osách 
  Fix, FIy, FIz pootočení kolem příslušných os 
  Uglob  globální posun v příslušných osách 
 
Při volbě vnitřní síly v Typu veličiny jsou k dispozici: 
  Nx  normálová síla 
  Vy, Vz  posouvající síly v příslušných směrech 
  Mx  kroutící moment 
  My, Mz  ohybový moment kolem příslušných os 
 
Při volbě hromadný posudek v Typu veličiny jsou k dispozici posudky: 
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 ohybový  posuzuje se interakce My, My a Nx 
 smykový  posuzuje se interakce Mx, Vy, Vz  
 Při hromadném posudku se posuzuje využití průřezu při nejnepříznivější kombinaci vnitřních sil. 
Jsou testovány všechny možnosti závislých a nezávislých veličin, které přicházejí v úvahu. Pokud se jedná o 
obalové plochy extrémů, jsou vyhodnocovány „ohybové“ kombinace: 
 
Číslo veličiny:  Závislá na: 
My,max   Nx Vy Vz Mz 
My,min   Nx Vy Vz Mz 
Mz,max   Nx Vy Vz My 
Mz,min   Nx Vy Vz My 
Nx,max   Vy Vz My Mz 
Nx,min   Vy Vz My Mz 
a „smykové“ kombinace: 
Vy,max   Nx Vz My Mz 
Vy, min   Nx Vz My Mz 
Vz,max   Nx Vy My Mz 
Vz,min   Nx Vy My Mz 
 
U výsledků ze zatěžovacích stavů nebo lineárních kombinací se počet hodnocení redukuje na smysluplné. 
Bližší viz další text. 
 Hromadný posudek je možné požadovat pouze po prutech, ve kterých byla nadefinovaná podélná i 
příčná výztuž v dialogu FYPR. To je umožněno pro pruty obdélníkového, kruhového, oválného a 
půloválného průřezu a dimenzování podle normy ČSN EN 1992-1-1. 
Není-li prvek posouditelný, vykreslí se v těžišti konečného prutového prvku číslo chyby, v závorce její míra. 
Vykreslování chyb posouzení prutových prvků funguje obdobně jako vykreslování chyb dimenzování 
plošných prvků. 
 
Možné chyby posouzení prutových prvků jsou: 
1 : mimo meze porušení tlakem/tahem 
2 : příliš málo výztuže 
3 : příliš mnoho výztuže 
4 : při ohybu je poměrná výška tlačené části betonu příliš velká (k drcení betonu dojde před                    
dosažením meze kluzu v oceli) 
5 : příliš mnoho ohybu 
6 : málo smykové výztuže 
7 : mnoho smykové výztuže 

Poznámka:  Interpretace vnitřních sil u „trámu v desce“ viz poznámka v odstavci FYPR - Panel FYPR – 
obdélník v desce. 
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Obr. 114  Dialogový panel VYPR – Závislé veličiny 

 
Měřítko průběhu: nastavení měřítka průběhu vykreslované veličiny 
Závislá na:   min  max      z rolety nezávislá veličiny 
Vykresluje veličinu zvolenou v Čísle veličiny závislou na maximální, resp. minimální hodnotě veličiny 
nezávislé. V případě volby nezávislé veličiny „ničem“, nejsou tlačítka min a max aktivní. 
 Textový výstup      paralelně s grafickými výsledky je v aktuálním adresáři vytvořen textový soubor 
s příslušnými veličinami. Název souboru je podle klíče dwgname-název_kombinace(nebo_ZS)-
veličina.num?d. Soubory se v případě stejného názvu přepisují. 

Poznámka: *.num0d – výsledky - reakce 

 *.num1d – výsledky na prutech 

*.num2d – výsledky na plošných makroprvcích 

Další část dialogového panelu je aktivní pouze tehdy, je-li příkaz VYPR použit  v rámci Protokolu – viz níže. 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá v příkazové řádce 
dialog: 

Vyvolá návrat do 
AutoCAD 

Vyvolá konfigurační 
panel Vypr CFG 

Vyvolá Help 

 
Vyber makroprvky, nebo minulý Vyber/<ENTER=všechny viditelné> : 
Select objects:  

Poznámka: Volba V vybere poslední použitou výběrovou množinu 
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Obr. 115  Dialogový panel Vypr CFG 

 
Konfigurace výsledků: 
 
Barva popisu legendy: volba barvy vykreslení průběhu veličiny po délce prutu a jeho popis 
Barva prvku 1D:  volba barvy vykreslení prutových makroprvků 
Barva prvku 2D:  volba barvy vykreslení plošných makroprvků 
Šířka palety:   volba šířky barevných políček v legendě 
Výška textu legendy:  volba výšky textu v legendě k vykreslovaným veličinám 
Mezera řádku legendy: volba mezery mezi jednotlivými řádky legendy 
Des. míst prutu:  volba počtu desetinných míst v popisu zobrazované veličiny 
Výška popisu prutu:  volba výšky textu v popisu zobrazované veličiny 
Odsazení popisu prutu:      volba odsazení textu v popisu od čáry průběhu veličiny 
Tloušťka obarvení prutu: volba šířky obdélníčku, vkládaného přes celý prut pro zvýraznění 
Velikost čísla prutu ve VYSu: nastaví velikost textu s číslem prutového makroprvku. Aktivní pouze ve 
VSu.Je-li nastavena 0, číslo se nevypisuje, je-li, jsou u všech zobatzovaných prutů uvedena jejich čísla v této 
velikost 
Měřítko chyb posudku: nastavuje velikost textu chybových hlášek  hromadného dimenzování. 
 
Tlačítko Barvy chyb vyvolá dialogový panel umožňující barevné nastavení chybových hlášek u hromadného 
dimenzování. 
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Obr. 116  Dialogový panel Dialog ve Vypr CFG 

 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dialogového 
panelu Vypr CFG, zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do dialogového 
panelu Vypr CFG, zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 
Popis prut: 
 na začátku   mezi   na konci 
 lok. Extrém   glob. extrém 
Hodnota veličiny je vypisována podle volby, která se vztahuje k prutu jako makroprvku. Průběh veličiny je 
vykreslen po celém prutu. Při volbách  Na začátku a/nebo Na konci jsou vypsány číselné hodnoty veličiny 
pouze na začátku a/nebo konci prutu, při volbě Mezi pak všechny mezilehlé hodnoty. Při volbě Lok. extrém 
jsou na každém prutu vypsány hodnoty maxima a minima a při volbě Glob. extrém pouze maximální a 
minimální hodnota v celé vybrané entitě makroprvku. V těchto místech jsou vždy vykreslena kolečka – žluté 
u minim a červené u maxima. 
 
OK Cancel Ulož Načti 
Vyvolá návrat do panelu 
VYPR, nastavené 
hodnoty jsou 
akceptovány 

Vyvolá návrat do 
panelu VYPR, 
nastavené hodnoty 
jsou ignorovány 

Umožní uložit 
nastavenou konfiguraci 
do souboru 

Umožní načít 
konfiguraci ze souboru 
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VYMA 
Příkaz VYMA slouží k vykreslení výsledků na plošných makroprvcích. 
 

 
Obr. 117  Dialogový panel VYMA – výsledky na plošných prvcích 
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Možnosti při volbě “Vstupy” 
 

 
Obr. 118  Dialogový panel VYMA – vstupy – fyzikální vlastnosti 

 

 
Obr. 119  Dialogový panel VYMA – vstupy – fyzikální vlastnosti - výpis 
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Typ výsledku: z roletového menu výběr požadované veličiny 
 Při volbě Vstupy v Typu výsledku a Fyzikální veličiny v  Typ veličiny jsou v roletě Číslo veličiny 
k dispozici: 
  E Youngův modul pružnosti (isotropní materiál) 
  Mi Poissonova konstanta příčné roztažnosti (isotropní materiál) 
  H tloušťka prvku pro výpočet jeho tuhosti (isotropní materiál) 
Gama objemová tíha pro výpočet vlastní tíhy 
  Tl tloušťka prvku pro výpočet vlastní tíhy 
  Pl průřezová plocha pro výpočet vlastní tíhy makroprvku 
C?? parametry podloží 
MATERIÁL materiál 2D prvku 
Ex, Ey Youngův modul pružnosti pro směry x a y (ortotropní materiál) 
Mix, Miy Poissonova konstanta roztažnosti pro směry x a y (ortotropní materiál) 
Hx, Hy tloušťka prvku pro směry x a y (ortotropní materiál) 
Ostatní volby v dialogovém panelu VYMA nejsou aktivní (vyjma volby zda vykreslovat síť konečných prvků). 

Poznámka: Pro vykreslení těchto hodnot stačí, aby proběhl příkaz FEMOUT. Vykreslí se hodnoty, 
které jsou aktuálně zadané ve vybraných prvcích. 

 V Zatížení do výpočtu nejsou nabízeny zatěžovací stavy druhé šachovnice (viz. příkaz 
SACH) protože do výpočtu jde pouze základní užitné zatížení a první šachovnice, druhá je 
dopočítávána až při zobrazování výsledku jako rozdíl základního užitného zatížení a první 
šachovnice. 
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Obr. 120  Dialogový panel VYMA – vstupy – zatížení zadané - výpis 

 
Při volbě Vstupy v Typu výsledku a Zatížení zadané v  Typ veličiny jsou v roletě Číslo veličiny k dispozici 
zatížení tak, jak byla zadána příkazem ZATI: 
 
Fx, Fy, Fz  složky zatížení v směrech globálních os 
  Eps   poměrné přetvoření prvku 
  Kri   křivost vyvoleného přetvoření prvku 
Nerovnoměrné tento řádek je aktivní pouze v Protokolu, při této volbě se zobrazí nerovnoměrná zatížení 
pomocí šipek a geometrie podobně, jako jsou zobrazovány ve výpočtu. 

Poznámka: Pro vykreslení osamělých břemen a liniových zatížení je nutno použít příkaz VYPR – 
Vstupy – Zatížení zadaná - Silové  

Ostatní volby v dialogovém panelu VYMA nejsou aktivní (vyjma volby zda vykreslovat síť konečných prvků). 

Poznámka: Pro vykreslení těchto hodnot stačí, aby proběhl příkaz FEMOUT 
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Obr. 121  Dialogový panel VYMA – vstupy – zatížení do výpočtu – výpis 

 
Při volbě Vstupy v Typu výsledku a Zatížení do výpočtu v  Typ veličiny jsou v roletě Číslo veličiny k dispozici 
zatížení tak, jak byla přiřazena jednotlivým konečným prvkům: 
 
Vx, Vy, Vz složky zatížení v směrech globálních souřadných os 
qxL, qyL, qzL složky zatížení ve směrech planárních souřadných os 
Ostatní volby v dialogovém panelu VYMA nejsou aktivní (vyjma volby zda vykreslovat síť konečných prvků). 

Poznámka: Pro vykreslení těchto hodnot musí proběhnout příkaz SOLV 

 

 
Obr. 122  Dialogový panel VYMA – vstupy – fyzikální vlastnosti do výpočtu – výpis 

 
Při volbě Vstupy v Typu výsledku a Fyzikální vlastnosti do výpočtu v  Typ veličiny jsou v roletě Číslo 
veličiny k dispozici parametry podlaží tak, jak byly přiřazeny jednotlivým konečným prvkům: 
 
Soilin C1z, Soilin C2x a Soilin C2y jsou parametry podloží 
 
Při volbě Vstupy a v Typ veličiny Difúze vodní páry železobetonem se pro vybraný zatěžovací stav spočte 
množství vodní páry, která pronikne železobetonovou konstrukcí z vnějšího prostředí dovnitř objektu difúzí, 
pokud je tato možnost výpočtu zadaná na příslušným makroprvcích příkazem NDIM.  
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Při volbě Vstupy a v Typ veličiny Tlakový spád se pro vybraný zatěžovací stav zobrazí hodnota tzv. 
tlakového spádu. Je to poměr výšky vodního sloupce hw , resp. hydrostatického tlaku ku tloušťce prvku d. 
 Při volbě Vstupy a v Typ veličiny Přípustná šířka trhliny (Richtlinie DAfStB) se pro vybraný zatěžovací stav 
zobrazí hodnota přípustné šířky trhliny podle podle německého předpisu DAfStB – Richtlinie 
„Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton“, 11/2003. Předpis rozlišuje poměr hw / d ≤ 10; ≤ 15 a ≤ 25 a 
stanovuje přípustnou šířku trhliny, aby mohlo docházet k tzv. samozhojení betonu. 
Při volbě Vstupy a v Typ veličiny Přípustná šířka trhliny (ČSN EN 1992-3) se analogicky zobrazují přípustné 
šířky trhliny podle této normy. 
 
Ostatní volby v dialogovém panelu VYMA nejsou aktivní (vyjma volby zda vykreslovat síť konečných prvků). 

Poznámka: Pro vykreslení těchto hodnot musí proběhnout příkaz SOLV v režimu Soilin 

Možnosti při volbě „Zatěžovací stav”, „Kombinace“, „Nelineární výpočet“ a „Výpočet vl. tvarů“. 
 

 
Obr. 123  Dialogový panel VYMA – ostatní – Typ veličiny 

 
Pro ostatní volby (vyjma volby „Vstupy“) jsou v roletě Typ veličiny k dispozici následující typy výsledků pro 
hodnoty v roletě Jméno souboru, přičemž veličiny „Deformace“ mohou být získány jak z lineárních výpočtů 
(kombinace), tak nelineárních výpočtů (Nelineární výpočet), veličiny „Vnitřní síly“ až „Poměrná přetvoření“ 
také z obou, ale jsou spočteny lineárně, zbývající pak mají smysl jen v případě výpočtů nelineárních. 
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Nic  vykreslí se síť konečných prvků – deformovaná nebo nedeformovaná podle volby Tvar 
konstrukce. 
 

 
Obr. 124  Dialogový panel VYMA – Deformace 

 
Deformace vykreslí se následující deformace podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
 Ux, Uy, Uz posunutí ve směru příslušné globální osy 
 
Fix, Fiy, Fiz pootočení kolem příslušné globální osy 
 Uglob  celkové posunutí  
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Obr. 125  Dialogový panel VYMA – Vnitřní síly 

 
Vnitřní síly vykreslí se následující vnitřní síly podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
Mx, My ohybové momenty kolem příslušných planárních os makroprvku – případně kolem os uživatelsky 
definovaných příkazem FYMA (platí i pro ostatní veličiny) – viz obrázek 79 
Mxy kroutící momenty  
Vx, Vy posouvající síly kolmé na střednicovou rovinu 
Nx, Ny normálové síly ve střednicové rovině 
Vxy  posouvající síly ve střednicové rovině 
M1, M2  hlavní ohybové momenty  
AlfaB úhel mezi směrem m1 a osou xP, resp. pootočení souřadnicového systému fi1, fi2 oproti xP, yP 
MtMaxB maximální kroutící moment (v ose 45o od hlavní centrální osy) 
VmaxB  maximální posouvající síla od ohybových účinků 
BetaB  úhel mezi směrem m1 a osou xP. 
N1, N2  hlavní normálové síly 
AlfaM úhel mezi směrem n1 a osou xP 
QmaxM maximální posouvající síla od membránových účinků 
MxD(h), MyD(h) dimenzovací ohybové momenty při horním povrchu 
McD(h)  dimenzační moment v betonu při horním povrchu 
MxD(d), MyD(d) dimenzovací ohybové momenty při spodním povrchu 
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McD(d)  dimenzační moment v betonu při spodním povrchu 
NxD, NyD dimenzovací normálové síly (pro návrh výztuže) 
McD  dimenzační moment v betonu (pro posouzení tlaku v betonu) 

Poznámka: Výpočet dimenzačních momentů a normálových sil podle EC2 se řídí algoritmem 
popsaným v ČSN P ENV 1991-1, Dodatek 2, článek A2.8 resp. A2.9. Konvence vnitřních sil 
viz obr. 83. 

 Hlavní moment (max) M1 ( )22 *4)(
2
1 mxymymxmymx +−++  

 Hlavní moment (min) M2 ( )22 *4)(
2
1 mxymymxmymx +−−+  

 Úhel hlavního momentu m1AlfaB 















− mymx
mxy*2arctan

2
1

 

 Maximální kroutící moment MtMaxB  
2

*4)( 22 mxymymx +−
 

 Maximální  posouvající síla kolmo k rovině VmaxB 22 qyqx +  

 Úhel pro max. posouvací sílu BetaB  







qx
qyarctan  

 Hlavní max. normálová síla N1 ( )22 *4)(
2
1 qxynynxnynx +−++  

 Hlavní min. normálová síla N2 ( )22 *4)(
2
1 qxynynxnynx +−−+  

 Úhel hlavní normálové síly N1 Alfa 















− nynx
qxy*2arctan

2
1

 

 Maximální smyková síla v rovině QmaxM 
2

*4)( 22 qxynynx +−
 

 Dimenzační momenty podle EC2 

 Dimenzační moment ve směru x u horního povrchu MxD(h)    
 mxymx +   pro mymx ≤  a mxymx −≥  

                       pro mymx >  a mxymy −≥  

                   pro mymx ≤  a mxymx −<  

my
mxymx

2

+   pro mymx >  a mxymy −<  

 Dimenzační moment ve směru y u horního povrchu MxD(h)    
 mxymy +    pro mymx ≤  a mxymx −≥  
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                         pro mymx >  a mxymy −≥  

mx
mxymy

2

+   pro mymx ≤  a mxymx −<  

         0            pro mymx >  a mxymx −<  

 Dimenzační moment v betonu u horního povrchu McD(h)    
 mxy*2−    pro mymx ≤  a mxymx −≥  

                         pro mymx >  a mxymy −≥  

mx
mxymx

2

−  pro mymx ≤  a mxymx −<  

my
mxymy

2

−   pro mymx >  a mxymx −<  

 Dimenzační moment ve směru x u dolního povrchu MxD(d)    
 mxymx +−   pro mymx ≤  a mxymy ≤                           

 pro mymx >  a mxymx ≤  

my
mxymx

2

+−  pro mymx ≤  a mxymy >  

pro mymx >  a mxymx >  

Dimenzační moment ve směru y u dolního povrchu MyD(d) 

  mxymy +−    pro mymx ≤  a mxymy ≤  

pro mymx >  a mxymx ≤  

pro mymx ≤  a mxymy >  

mx
mxymy

2

+−   pro mymx >  a mxymx >  

Dimenzační moment v betonu u dolního povrchu McD(d)  

  mxy*2−       pro mymx ≤  a mxymy ≤  

                            pro mymx >  a mxymx ≤  

my
mxymy

2

−−   pro mymx ≤  a mxymy >  

mx
mxymx

2

−−   pro mymx >  a mxymx >  

Dimenzační momenty – klasický způsob 
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  Dimenzační moment ve směru x u horního povrchu MxD(h) mxymx +  

  Dimenzační moment ve směru y u horního povrchu MyD(h) mxymy +  

  Dimenzační moment v betonu u horního povrchu McD(h) mxy*2−  

  Dimenzační moment ve směru x u dolního povrchu MxD(d) mxymx +−  

  Dimenzační moment ve směru y u dolního povrchu MyD(d) mxymy +−  

  Dimenzační moment v betonu u dolního povrchu McD(d) mxy*2−  

Dimenzační síly podle EC2 

Dimenzační síla ve směru x NxD 

qxynx +       pro nynx ≤  a qxynx −≥  

                           pro nynx >  a qxyny −≥  

          pro nynx ≤  a qxynx −<  

ny
qxynx

2

+     pro nynx >  a qxyny −<  

Dimenzační síla ve směru y NyD 

    qxyny +       pro nynx ≤  a qxynx −≥  

                           pro nynx >  a qxyny −≥  

nx
qxyny

2

+       pro nynx ≤  a qxynx −<  

       0                pro nynx >  a qxyny −<  

Dimenzační síla v betonu NcD 

    qxy*2−         pro nynx ≤  a qxynx −≥  

                            pro nynx >  a qxyny −≥  

nx
qxynx

2

−−   pro nynx ≤  a qxynx −<  

ny
qxyny

2

−−   pro nynx >  a qxyny −<  

Dimenzační síly – klasický způsob 

Dimenzační síla ve směru x NxD qxynx +  

Dimenzační síla ve směru y NyD qxyny +  
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Dimenzační síla v betonu NcD  qxy*2−  

Veličiny mxD a myD (resp. nxD a nyD) jsou dimenzační momenty (resp. síly) pro návrh  výztuže. Záporné hodnoty 
dimenzačních momentů nemají praktický význam a jsou uvedeny pouze pro úplnost. 

Veličiny mcD (resp. ncD) jsou dimenzační momenty (resp. síla) v betonu a tvoří s dimenzačními momenty 

(resp. silami) ve výztuži nedílnou trojici z hlediska invariantu 

Dimenzační síla v betonu ncD  se využívá při posouzení drcení betonu (viz. ČSN P ENV 1992–1–1 (731201), 
Dodatek 2, odst. A2.9), o dimenzačních momentech v betonu mcD se tato norma 
nezmiňuje, jejich význam je ale analogický a jsou uvedeny pro úplnost. 

Hodnoty dimenzačních momentů a sil podle „klasického“ algoritmu jsou vypočteny podle levé větve výše 
uvedených vývojových diagramů, tedy bez ohledu na relaci mezi mx, my a mxy (resp. nx, ny 
a qxy). Tento výpočet je na straně bezpečné, v některých případech (viz. níže) je ale méně 
optimální.  

Podle pravé větve vývojových diagramů se postupuje v případě, že jeden směr výztuže by podle levé větve 
diagramu vyšel jako tlačený (záporná hodnota příslušné veličiny). Tomuto směru je 
přiřazena nulová hodnota dimenzační veličiny, v druhém směru bude poté hodnota (tedy 
i nutná plocha výztuže) menší, než by vyšla podle levé větve diagramu (podmínka 
únosnosti je splněna v obou případech). Rozdíl se projeví ve zvýšeném tlaku v betonu 
(veličiny mcD a ncD). V tomto smyslu lze považovat algoritmus podle EC2 za ekonomičtější. 

Poznámka: Horní povrch je ten, který je blíž pozorovateli v případě, že číslo makroprvku je čitelné 
běžným způsobem – podrobněji viz příkaz GEN. 

 
Obr. 126  Znaménková konvence vnitřních sil na skořepinovém makroprvku 
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Obr. 127  Dialogový panel VYMA – Napětí 

 
Napětí vykreslí se napětí podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
SigX(h), SigY(h), SigXY(h) napětí σx, σy a τxy na horním povrchu prvku 
SigX(d), SigY(d), SigXY(d) napětí σx, σy a τxy na dolním povrchu prvku 
Sig1(h), Sig2(h), Alfa(h) hlavní napětí σ1a σ2 a úhel pootočení oproti ose xP na horním povrchu prvku 
SigE(h)    srovnávací napětí na horním povrchu prvku 
Sig1(d), Sig2(d), Alfa(d), SigE(d) analogicky spodní povrch 
Tau max   maximální smykové napětí 
Tau red smykové napětí v místě se zadanou zP souřadnicí, pořadnice se zadává v příkazové řádce – viz 
poznámka 
SigZ    kontaktní napětí kolmo na střednicovou rovinu 

Poznámka: Hlavní a maximální smykové napětí se počítají podle následujících vztahů pružnosti: 

 Normálové napětí na horním povrchu SigX(h)  2

*6
h

mx
h
nx

+  

 Normálové napětí na horním povrchu SigY(h)  2

*6
h
mxy

h
nxy

+  
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Normálové napětí na dolním povrchu SigX(d)  2
*6
h

mx
h
nx

−  

 Normálové napětí na dolním povrchu SigY(d)  2
*6
h

my
h
ny

−  

Smykové napětí na dolním povrchu SigXY(d)  2
*6
h
mxy

h
nxy

−  

Maximální hlavní napětí na horním povrchu Sig1(h) 

  ( )22 *4)(
2
1 sigxysigysigxsigysigx +−++  

Minimální hlavní napětí na horním povrchu Sig2(h) 

  ( )22 *4)(
2
1 sigxysigysigxsigysigx +−−+  

Úhel hlavního napětí Sig1(h) oproti XP Alfa(h)  















− sigysigx
sigxy*2arctan

2
1

 

 

Srovnávací napětí na horním povrchu SigE(h) 

  222 *3* sigxysigysigxsigysigx +−+  

Maximální hlavní napětí na dolním povrchu Sig1(d) 

  ( )22 *4)(
2
1 sigxysigysigxsigysigx +−++  

Minimální hlavní napětí na dolním povrchu Sig2(d) 

  ( )22 *4)(
2
1 sigxysigysigxsigysigx +−−+  

Úhel hlavního napětí Sig1(d) oproti XP Alfa(d)  

















− sigysigx
sigxy*2arctan

2
1

 

Srovnávací napětí na dolním povrchu SigE(d) 

  222 *3* sigxysigysigxsigysigx +−+  

Maximální smykové napětí kolmo k rovině Tau max  22 tauyztauxz +  

Napětí ve směru Z pro rovinnou deformaci SigZ  )(* sigysigx +µ  

Membránové srovnávací napětí SigV  
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Poznámka: U deskostěnových 2Dmakroprvků se předpokládá parabolické rozdělení smykového 
napětí po výšce průřezu. Volba Tau max vypisuje maximální hodnotu smykového napětí 
ve střednicové rovině, volba Tau red v místě se zadanou souřadnicí zP. Příkaz vyvolá 
dialog v příkazové řádce: 

 Zadej pořadnici od okraje (0.0 < pořadnice < 0.115[m]=h/2) <0.0575[m]> : 

 s informací o povoleném intervalu této hodnoty a o pořadnici střednicové roviny. 
Vybrané prvky musí mít stejnou tloušťku, v opačném případě příkaz skončí chybovou 
hláškou: Desky nemají stejnou tloušťku, nemohu na nich zobrazit napětí Tau red! 

 
Obr. 128  Dialogový panel VYMA – Kontaktní napětí 

 
Kontaktní napětí vykreslí se kontaktní napětí podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní 
části: 
  TauZX, TauZY, SigZ  kontaktní napětí τzx,  τzy a σz  
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Při současných volbách SigZ zobrazení v těžištích se v příkazovém řádku se vypíše sumace zobrazovaných 
reakcí vzniklých vynásobením plochy konečného prvku a kontaktním namáháním v jeho těžišti, v případě 
textových výstupu i v nich, ve tvaru např.: 
SumaZ = - 5487.00 [kN] 
 

  
Obr. 129  Dialogový panel VYMA – Dimenzovaní veličiny pro výztuž 

 
Dimenzovaní veličiny pro výztuž vykreslí se veličiny, na které je navržena výztuž, podle voleb v roletě 
Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
n1(h), n2(h), n3(h) normálová síla v úrovni vnější, resp. střední nebo vnitřní vrstvy výztuže při horním 
povrchu 
n1(d), n2(d), n3(d) analogicky při dolním povrchu 
qmax posouvající síla kolmá ke střednicové rovině pro návrh smykové výztuže 
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Obr. 130  Dialogový panel VYMA – Dimenzování: plochy výztuže 

 
Dimenzování: plochy výztuže vykreslí se plochy výztuže atd. podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve 
spodní části: 
Horní vnější vnější vrstva výztuže při horním povrchu 
Horní střední střední vrstva výztuže při horním povrchu 
Horní vnitřní vnitřní vrstva výztuže při horním povrchu 
Dolní…. analogicky plochy výztuže při spodním povrchu 
Smyk  smyková výztuž v desce 
f1(h), f2(h), f3(h), f1(d), f2(d), f3(d), maximální průměry vložek – vrstvy a povrchy analogicky 
s1(h), s2(h), s3(h), s1(d), s2(d), s3(d), maximální vzdálenost vložek – vrstvy a povrchy analogicky 
Tau, Tau0  smykové veličiny závislé na normě – DIN 1045 stará 
VRd1, VRd2, VRd3, Theta  smykové veličiny závislé na normě – EC2 
VRdct, VRdmax, VRdsy, Theta  smykové veličiny závislé na normě – DIN 1045 nová 

Poznámka: K chybovým hláškám (číslo značící chybu) je nutno přistupovat dost opatrně. Pokud 
systém najde v jednom uzlu víc chyb (z každého prvku může přijít jiná), vypisuje tu první, 
která přišla, protože neumí stanovit kriterium, která je nejdůležitější.  Chybové hlášky 
vypsat. 
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Obr. 131  Dialogový panel VYMA – Poměrná přetvoření 

 
Poměrná přetvoření vykreslí se poměrná přetvoření, křivost atd. podle voleb v roletě Číslo veličiny a 
voleb ve spodní části: 

KapaX, KapaY, Kapa XY křivosti xyyx κκκ ,,  nebo členy 
xyyx

xyxy

δ
δϕ

δ
δϕ

δ
δϕ

δ
δϕ

−− ,,  

DelX, DelY   zkosení yzxz γγ ,  nebo členy xy y
w

x
w ϕ

δ
δϕ

δ
δ

−− ,  

EpsX, EpsY poměrná přetvoření ve střednicové rovině - y,εε x  

DelXY zkosení xyγ  

EpsX(d), EpsY(d), EpsXY(d) poměrná přetvoření xyx γεε ,, y  dolního povrchu 

EpsX(h), EpsY(h), EpsXY(h) poměrná přetvoření xyx γεε ,, y  horního povrchu 
 
Poznámka:  vektor deformací v systému NEXX má tvar: 

T

xyxxy
xyxy

y
w

x
w

xyyx 







−−−− γεεϕ
δ
δϕ

δ
δ

δ
δϕ

δ
δϕ

δ
δϕ

δ
δϕ

,,,,,,, y . Pro Kirchhofovské desky je možno 

uvažovat, že jednotlivé členy tohoto vektoru odpovídají křivostem a poměrným 
přetvořením jako složkám následujícího vektoru. 
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{ } { } TT
xyxyzxzxyyx γεεγγκκκε ,,,,,,, y=  

 

Bližší viz teoretický manuál systému NEXX. 

Poznámka:  HodnotyEpsX?(?) prezentují poměrná přetvoření povrchu skořepiny složená z poměrného 
přetvoření střednicové roviny prvku a přetvoření povrchu vlivem křivosti průřezu. 

Poznámka: Může se stát, při kombinaci lineárních a nelineárních výpočtů, že výsledky (poměrná 
přetvoření) nejsou stejná při vykreslení poté, co proběhly další výpočty. Je to proto, že 
systém si „nepamatuje“ všechny matice tuhosti, které mezitím spočítal. FEM Consulting 
to řeší, ale bude to asi déle trvat, je to dost velký zásah.  

Možnosti při volbě „Nelineární výpočet“. 
 
Nic - Poměrná přetvoření tyto volby byly popsány výše. Popsány jsou až volby Trhliny a další. 
 

 
Obr. 132  Dialogový panel VYMA – Potrhaný průřez - trhliny 

 
Trhliny vykreslí se vlastnosti trhlin podle voleb v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
   
                           
Šířka trhliny horní (z napětí ve výztuži v trhlině) výpočtová šířka trhlin při horním povrchu. 
Šířka trhliny dolní (z napětí ve výztuži v trhlině) výpočtová šířka trhlin při dolním povrchu. 
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Veličiny počítané z napjatosti vrstviček modelu a rozdílu mezi napjatostí v betonu mezi trhlinami a v trhlině 
podle MC 2010 – First Komplete Draft, odst. 7.6.4.4. 
 
Hloubka trhliny horní teoretická hloubka, prakticky vzdálenost neutrálné osy průřezu od horního povrchu. 
Hloubka trhliny dolní analogicky při dolním povrchu. 
                           
Výpočtová vzdálenost trhliny horní výpočtová hodnota maximální vzdálenosti trhlin při horním 
povrchu. 
Výpočtová vzdálenost trhliny dolní analogicky při dolním povrchu. 
Průsak vody trhlinami v železobetonu množství vody, která proteče do vnitřního prostředí trhlinami 
v železobetonové konstrukce průběžnými trhlinami. Parametry se zadávají příkazem NDIM, musí být 
spočten nelineární výpočet.  
 Jedině v tomto případě je aktivní další roleta: 
ZS pro průsak:  výběr zatěžovacího stavu – příslušného tlaku spodní vody na konstrukci 
Šířka trhliny horní (průběžná z napětí) výpočtová šířka průběžných trhlin při horním povrchu. 
Šířka trhliny dolní (průběžná z napětí) výpočtová šířka průběžných trhlin při dolním povrchu. 
Šířka trhliny horní (z průměrného napětí ve výztuži)  výpočtová šířka trhlin při horním povrchu 
z průměrného napětí ve výztuži. 
Šířka trhliny dolní (z průměrného napětí ve výztuži) výpočtová šířka trhlin při horním povrchu 
z průměrného napětí ve výztuži. 
Šířka trhliny horní (průběžná z napětí) výpočtová šířka průběžných trhlin při horním povrchu z průměrného 
napětí ve výztuži. 
Šířka trhliny dolní (průběžná z napětí) výpočtová šířka průběžných trhlin při dolním povrchu z průměrného 
napětí ve výztuži. 

Poznámka: Nelineární výpočet pro určitou lineární kombinaci umožňuje stanovit šířky průběžných 
trhlin. Takto spočtenými trhlinami může proudit voda podle nějakého zatěžovacího 
stavu. Zatěžovací stav a kombinace spolu výpočtově nesouvisí, logicky by měly. 
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Veličiny počítané z napjatosti vrstviček modelu 
 

 
Obr. 133  Dialogový panel VYMA – Napětí ve výztuži – vykreslené všechny možnosti 

 
Napětí ve výztuži vykreslí se napětí v jednotlivých vrstvách výztuže podle voleb v roletě Číslo veličiny 
a voleb ve spodní části: 
 
Veličiny počítané z poměrných přetvoření (zprůměrňované hodnoty): 
 
Napětí ve výztuži horní vnější (průměrné) napětí ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
Napětí ve výztuži horní střední (průměrné) napětí ve střední vrstvě výztuže při horním povrchu 
Napětí ve výztuži dolní vnější (průměrné) analogicky při dolním povrchu 
Napětí ve výztuži dolní střední (průměrné) analogicky při dolním povrchu 
 
Veličiny přepočítané podle MC 2010 (napětí v trhlině): 
 
Napětí ve výztuži horní vnější (v trhlině) napětí ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
Napětí ve výztuži horní střední (v trhlině) napětí ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
Napětí ve výztuži dolní vnější (v trhlině) napětí ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
Napětí ve výztuži dolní střední (v trhlině) napětí ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
 
Poměr napětí ve výztuži - horní vnější Poměr průměrného napětí a napětí v trhlině 
Poměr napětí ve výztuži - horní střední Poměr průměrného napětí a napětí v trhlině 
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Poměr napětí ve výztuži - dolní vnější    Poměr průměrného napětí a napětí v trhlině 
Poměr napětí ve výztuži - dolní střední  Poměr průměrného napětí a napětí v trhlině 
 
Následují analogicky napětí a poměry napětí pro 3. a 4. vrstvy (u obou povrchů) zabetonované výztuže a 
obě vrstvy externí výztuže (u obou povrchů). 
 

 
Obr. 134  Dialogový panel VYMA – Poměrná přetvoření ve výztuži 

 
Poměrná přetvoření ve výztuži vykreslí se poměrná přetvoření v jednotlivých vrstvách výztuže podle voleb 
v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
 
Poměr. přetv. ve výztuži horní vnější poměrné přetvoření ve vnější vrstvě výztuže při horním povrchu 
Poměr. přetv. ve výztuži horní střední  poměrné přetvoření ve střední vrstvě výztuže při horním povrchu 
Poměr. přetv. ve výztuži dolní vnější  analogicky při dolním povrchu 
Poměr. přetv. ve výztuži dolní střední  analogicky při dolním povrchu 
 
Poznámka: Poměrná přetvoření ve výztuži jsou počítána z celkových poměrných přetvoření a křivostí. 
Jedná se tedy v oblasti s trhlinami o průměrné hodnoty. 
 
Následují analogicky poměrná přetvoření pro 3. a 4. vrstvy (u obou povrchů) zabetonované výztuže a obě 
vrstvy externí výztuže (u obou povrchů). 
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Obr. 135  Dialogový panel VYMA – Napětí v betonu 

 
Napětí v betonu vykreslí se napětí v krajních vrstvičkách betonu podle voleb v roletě Číslo veličiny a 
voleb ve spodní části: 
 
             Veličiny počítané z poměrných přetvoření: 
Napětí v betonu-horníX  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru xP 
Napětí v betonu-horníY  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru yP 
Napětí v betonu-horní1  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 
Napětí v betonu-horní2  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 
Napětí v betonu-dolníX  napětí v krajní dolní vrstvičce betonu ve směru xP 
Napětí v betonu-dolníY  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru yP 
Napětí v betonu-dolní1  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 
Napětí v betonu-dolní2  napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 

 
Veličiny počítané z podmínek rovnováhy v průřezu: 
 Napětí v betonu-horní1 (jen tlakové, z podm. rovnováhy) 
      napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 
Napětí v betonu-horní2 (jen tlakové, z podm. rovnováhy) 
      napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 
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Napětí v betonu-dolní1 (jen tlakové, z podm. rovnováhy) 
 napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 

Napětí v betonu-dolní1 (jen tlakové, z podm. rovnováhy) 
 napětí v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 

 

 
Obr. 136  Dialogový panel VYMA – Poměrná přetvoření v betonu 

 
Poměrná přetvoření v betonu vykreslí se poměrné přetvoření v krajních vrstvičkách betonu podle voleb 
v roletě Číslo veličiny a voleb ve spodní části: 
 
Poměr. přetv. v betonu-horníX  pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru xP 
Poměr. přetv. v betonu-horníY  pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru yP 
Poměr. přetv. v betonu-horní1  pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 
Poměr. přetv. v betonu-horní2  pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 
Poměr. přetv. v betonu-dolníX   pom. p. v krajní dolní vrstvičce betonu ve směru xP 
Poměr. přetv. v betonu-dolníY   pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru yP 
Poměr. přetv. v betonu-dolní1   pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ1

P 
Poměr. přetv. v betonu-dolní2   pom. p. v krajní horní vrstvičce betonu ve směru ϕ2

P 
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Obr. 137  Dialogový panel VYMA – Beton MSP - vstupy 

 
Beton MSP - vstupy vykreslí se opis vstupních dat z příkazu NDIM do výpočtu mezního stavu 
použitelnosti. Vykreslují se pro každý spočtený nelineární výpočet ty hodnoty, které vstoupily do 
příslušného výpočtu (nikoli hodnoty aktuálně zadané ve vybraných prvcích). 
 
Plochy výztuže-horní vnější vrstva  průřezová plocha horní vnější výztuže 
 
analogicky zbývající vrstvy výztuže 
 
Profily výztuže-horní vnější vrstva  profil vložek horní vnější výztuže 
 
analogicky zbývající vrstvy výztuže 
 
Úhly výztuže-horní vnější vrstva  směr vložek horní vnější výztuže 
 
analogicky zbývající vrstvy výztuže 
 
Krytí výztuže-horní krytí horní vnější výztuže 
 
analogicky krytí dolní vnější výztuže 
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Možnosti při všech volbách (s cílenými omezeními) 
 

 
Obr. 138  Dialogový panel VYMA – Parametry zobrazení 

 
Kreslit:   v Těžištích  Izopásma  Izolinie   Směry 
Kreslit:   Obrysy   Síť prvků 
v Těžištích zobrazované hodnoty se vykreslují v těžišti prvku nebo vykrytím celého konečného prvku 
jednou barvou. 
Izopásma hodnoty jsou zobrazeny izopásmy zvolenou barevnou škálou 
Izolinie hodnoty jsou zobrazeny izoliniemy zvolenou barevnou škálou 
Směry hodnoty jsou čarami ve směru zobrazované veličiny (aktivní pouze pro zobrazení trhlin). 
Obrysy konstrukce je vykreslena pomocí obrysů makroprvků 
Síť prvků kromě obrysů makroprvků je zobrazena síť konečných prvků 
 
 
Hodnoty:   Neprůměrovat  Průměrovat vše  Průměrovat po prvcích 
Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, pokud v části Kreslit bylo označeno Izopásma nebo Izolinie, nejsou 
přístupné pro zobrazení trhlin. 
 
Neprůměrovat veličina je zobrazena izoplochami nebo izočarami na každém konečném prvku nezávisle na 
ostatních. 
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Průměrovat vše veličina je zobrazena izoplochami nebo izočarami, tak, že na hranicích makroprvků, 
vnitřních liniích a vnitřních bodech (resp. hranicích všech konečných prvků) jsou sousední hodnoty 
zprůměrňovány (vyhlazeny). 
Průměrovat po prvcích veličina je zobrazena izoplochami nebo izočarami na každém makroprvku nezávisle 
na ostatních, průměrováno je jen na hranicích mezi jednotlivými konečnými prvky (tzn. veličiny nejsou 
průměrovány na hranicích mezi makroprvky, na vnitřních liniích a vnitřních bodech). 

Poznámka 1:  Je potřeba důkladně zvážit, jaké výsledky a na čem mají být zobrazovány. Primární 
výstup ze solveru jsou deformace.Tudíž u nich nezáleží na způsobu zobrazení. Všechny 
ostatní veličiny jsou veličiny odvozené. Pokud je zvoleno vykreslení v těžištích, je 
spočtena hodnota v těžišti prvku jako průměr hodnot v jeho uzlech. Volba průměrovat je 
tudíž neaktivní. Izolinie a izoplochy se vykreslují z hodnot v uzlech prvků. Pokud se zvolí 
průměrovat po prvcích, jsou hodnoty v jednotlivých uzlech průměrem hodnot sousedních 
prvků v rámci jednoho makroprvku. Výjimku tvoří prvky v okolí vnitřních linií a vnitřních 
bodů. Při volbě průměrovat vše, jsou průměrem hodnot všech prvků v uzlu bez ohledu na 
řešený markoprvek.Tato volba může vést k velké chybě např. u stropní desky podpírané 
stěnou. Momenty v desce jsou velké, vzájemné zprůměrňování mezi sousedními 
markoprvky se nemusí projevit, ale výrazným snížením se může projevit zprůměrňování 
s navazujícími stěnami.  

 Nejrozumnější verze pro běžnou praxi je průměrovat vše, ale vybrat jen logické 
celky(např. jen desky bez navazujících stěn apod.) s ohledem na Poznámku 2. 

 Nejpřesnější výsledky jsou při volbě Neprůměrovat.V tom případě se vykreslují hodnoty 
v uzlech, ale jen v rámci jednoho prvku. Ale výsledky nejsou „hezké – vyhlazené“. 

Poznámka 2:  Pokud se použije Průměrovat vše, je nutné zkontrolovat, zda na sebe na hranicích 
zobrazované veličiny rozumně navazují, např. mx na mx a ne na my apod. Pokud tomu 
tak není, hodnoty na hranicích se zobrazují nesprávně. Tuto nesrovnalost je možno 
eliminovat např. volbou Pootočení souřadného systému pro vykreslování… v příkazu 
FYMA. Volby jsou vizuálně kontrolovatelné na hranicích prvků, resp. makroprvků. 

Tvar kce:  Původní  Deformovaný   Veličinou 
Tyto volby nejsou přístupné pro zobrazení trhlin. 
Původní konstrukce (a veličiny na ní) je zobrazena v původním, nedeformovaném stavu. 
Deformovaný konstrukce (a veličiny na ní) je zobrazena v deformovaném tvaru vyvolaném zobrazovaným 
zatížením. 
Veličinou konstrukce (a veličiny na ní) je ve tvaru plochy zobrazované veličiny. 
Měřítko: Volba měřítka zobrazovaných veličin, zejména deformovaných ploch makroprvků.Tato 
volby nejsou přístupné pro zobrazení trhlin. Je-li měřítko rovno nule, je měřítko dopočteno tak, aby bylo 
vizuálně „rozumné“. 
 
Soubor ISO-DWG:  Nevytvářet  Přepsat   Připojit 
Tato volba je přístupná pouze při zobrazování pomocí izočar. Umožňuje vytvořit soubor.dwg, ve kterém 
jsou vloženy všechny zobrazované izolinie pro další zpracování. 
Nevytvářet soubor není generován. 
Přepsat soubor je založen, pokud existuje soubor stejného jména, je přepsán. 
Připojit  hodnoty jsou připisovány do existujícího souboru. 
Jméno souboru standardním způsobem volba názvu souboru, do něhož budou izolinie ukládány. 
 Textový výstup      paralelně s grafickými výsledky je v aktuálním adresáři vytvořen textový soubor 
s příslušnými veličinami. Název souboru je podle klíče dwgname-název_kombinace(nebo_ZS)-
veličina.num?d. Soubory se v případě stejného názvu přepisují. 
Hladiny výsledku tato volby slouží k řízení výstupů v programu Protokol – Vys, zde není aktivní. 
Hladiny konstrukce tato volby slouží k řízení výstupů v programu Protokol – Vys, zde není aktivní. 
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OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
jsou vykresleny 
požadované hodnoty 

Vyvolá návrat do dwg, 
požadované hodnoty 
se nevykreslí 

Otevře konfigurační 
dialogový panel 

Vyvolá Help k příkazu 

 

  
Obr. 139  Dialogový panel VYMA – CFG, vlevo isolinie, vpravo isoplochy 

Poznámka: Při volbě isolinie znamená každá čára určitou přesnou hodnotu – proto je každé barvě 
přiřazena hodnota přímo, nad a pod paletou jsou vypisovány teoretické hodnoty obou 
extrémů. Při volbě isoplochy jsou barevnou oblastí vyznačeny hodnoty „od – do“, barva je 
tedy vkládána v paletě mezi tyto dvě hodnoty. 

Konfigurační dialog slouží k nastavení grafických parametrů výstupů. 
 
Paleta v levé části se zobrazuje barevná paleta, která je používána pro vykreslení izoploch a izobar. Ta je 
generována buďto automaticky s tím, že číselné hodnoty jsou rovnoměrně rozděleny mezi krajní meze pro 
daný případ, nebo uživatelsky – viz tlačítko Uživatelská paleta. 
 Uživatelská paleta tímto tlačítkem se aktivuje možnost řídit číselné hodnoty palety uživatelem. 
Nejprve je nutno zadat Minimum: (minimální vykreslovaná hodnota) a Maximum: (maximální vykreslovaná 
hodnota). Poté jsou dvě možnosti. Pokud je použito tlačítko 
Rozpočítej hodnoty - jsou mezilehlé hodnoty dopočteny automaticky rovnoměrně podle zvolených 
mezí. Pokud není, má uživatel možnost přepsáním příslušných políček vložit všechny hodnoty podle 
vlastního uvážení (je třeba, aby tyto ručně zadané hodnoty byly  řazeny vzestupně). 

Poznámka: Hodnoty Uživatelské palety se zapamatovávají v případě, že se nezměnily jednotky 
vykreslované veličiny. 

Poznámka: Pokud je použito tlačítko „Uživatelská paleta“, je tato informace vypsaná vedle barevné 
palety. Pozici nápisu „uživatelská paleta“ je možno měnt pomocí gripbodu. 
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V pravé části se nastavují další parametry vykreslování: 
Barva popisu barva komentáře, který obsahuje Název úlohy, Zatěžovací stav nebo Kombinaci a popis 
vykreslované veličiny včetně jednotek. 
Barva sítě 2D barva sítě konečných prvků – aktivováno pouze pokud je příkaz volá v rámci programu 
Protokol - Vys 
Barva prvku 2D barva obrysu 2D prvků – aktivováno pouze pokud je příkaz volá v rámci programu Protokol - 
Vys 
Barva prvku 1D barva obrysu 1D prvků – aktivováno pouze pokud je příkaz volá v rámci programu Protokol - 
Vys 
Šířka: šířka barevných políček škály barev. 
Výška: výška textů legendy I popisu barev a tím I výška barevných políček. 
Mezera: mezera mezi řádky popisu a barevnými políčky. 
Des. míst: počet zobrazovaných desetinných míst v číselných hodnotách. 
Měřítko chyb dimenz./trhlin: poměr velikosti textů chyb v dimenzování 2D prvků (izoplochy nebo izolinie 
nutných ploch výztuže) oproti ostatním textům. 
Barvy hlavních směrů: aktivuje dialogový panel Vyma – CFG: Nastavení barev hlavních směrů 
Barva chyb:  aktivuje dialogový panel Vyma – CFG: Nastavení barev chyb 
Délka trhlin a hl. směrů: délka trhliny a značek hlavních směrů při jejich zobrazení. Hodnota 0 je 80% 
dělení markoprvku, při jiném zadání jde o absolutní velikost. 
Tloušťka trhlin a hl. směrů tloušťka čáry zobrazující trhliny a značky hlavních směrů při jejich zobrazení. 
Kladné číslo znamená abolutní šířku v jednotkách AutoCAD [m] ve výpočtovém dwg, ve VYSovém je to 
závislé na měřítku. Záporné číslo značí, že se jedná o násobek délky trhliny. Hodnota -0,02 tedy znamená, že 
šířka vykreslení je rovna 2% délky trhliny. 
Tloušťka isočar: tloušťka čáry zobrazující isolinie při jejich zobrazení.  
Počet hodnot palety standardní (a současně maximální) počet hodnot palety je 14, uživatel může zvolit i 
počet menší. 
Psát pro těžiště sumy kontaktních napětí řídí, zda je suma kontaktních napětí vypisována i v textu, 
popisujícím veličinu, maximální a minimální hodnotu. 

Poznámka :  Při volbě zobrazení kontaktního napětí sig z a zobrazení v těžištích, vypíše program 
automaticky v příkazové řádce sumu součinů ploch jednotlivých konečných prvků a 
kontaktních napětích na nich, tedy celkovou svislou reakci pružného podloží. Pokud je 
aktivovaná volba Textové výstupy, je tato suma vypsána i v textovém výstupu, pokud je 
aktivovaná volba Psát pro těžiště sumy kontaktních napětí, vypíší se i v textu legendy 
příkazu VYMA. 

Výztuž  aktivuje dialogový panel Rozpočítání hodnot palety z výztuže, volba je přístupná pouze 
tehdy, pokud v části Typy veličiny bylo označeno Dimenzování: plochy výztuže. 
 

 
Obr. 140  Dialogový panel VYMA – CFG, vlevo isolinie, vpravo isoplochy 
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Tento dialog umožňuje vykreslit isolinie nebo isoplochy potřebné výztuže několika způsoby. 
Profil: zadání profilu použité výztuže, nemá smysl při volbě plocha (nemá smysl pro vykreslení, v tomto 
případě má smysl pouze pro orientační přepočet na kusy resp. rozteč v dialogu), program nekontroluje 
válcovací programy hutí. 
Ukaž: umožní sejmout nastavení z prvků, kterým již byly zadány parametry výztuže příkazem NDIM. 
 plocha při této volbě se zadá nejmenší vykreslovaná hodnota a přírůstek jednotlivých isočar. 
 kusy/m při této volbě se zadá minimální počet kusů vložek uvedeného profilu na běžný metr a 
přírůstek v ks/bm (kusy je možno zadat i jako necelá čísla). 
 1 profil/rozteč při této volbě se zadá maximální uvažovaná rozteč zadaných vložek a přírůstek 
(úbytek), o který se vzdálenosti vložek zmenšují. 

Poznámka :  Pokud je v daném případě hodnot méně, než je zvolený počet barev palet, je počet 
automaticky redukován, v paletě se neobjeví rozteče menší než dva profily, počet hodnot 
v dialogu se zredukuje. Redukovaný počet hodnot si dialogy pamatují stejně, jako by byl 
zadán v Počet hodnot palety.  

OK Cancel  Help 
Vyvolá návrat do panelu 
Vyma – CFG, zadané hodnoty 
jsou akceptovány 

Vyvolá návrat do dialogu 
Vyma – CFG, , zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

 Vyvolá Help k příkazu 

 
Rozpočítej hodnoty: rozpočte hodnoty uživatelské palety podle zadání. 
 Uživatelská paleta umožňuje zadat uživatelem definovanou paletu hodnot. 
 
Poznámka :  Pokud uživatelská paleta nekoresponduje s hodnotami resp. barvami vykreslenými na 
vybrané konstrukci, jsou vykreslené hodnoty a barvy palety oříznuty shora a zdola (v uživatelské paletě 
vykreslené ve výkrese se nezobrazují barvy a hodnoty menší než minimální resp. větší než maximální 
hodnota (barva) vykreslená na konstrukci.). 
 
Poznámka :  Paleta rozpočtená z výztuže je speciální typ uživatelské palety, její hodnoty jsou v dialogu 
zašedlé, zpřístupní se (změní na obyčejnou uživatelskou paletu) buď kliknutím na zaškrtátko Uživatelská 
paleta, nebo editací v Počet hodnot palety. 
 
OK Cancel Ulož… Načti… Help 
Vyvolá návrat do 
panelu VYMA, 
zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do 
panelu VYMA, 
zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

Umožní zvolené 
hodnoty uložit do 
souboru. 

Umožní 
požadované 
hodnoty načíst ze 
souboru. 

Vyvolá HEPL 
k příkazu. 
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Obr. 141  Dialogový panel VYMA – CFG: Nastavení barev chyb 

 
Tento dialogový panel umožňuje nastavit barvy textovým hlášením o chybách v dimenzování nebo výpočtu 
trhlin. To má význam zejména u rozsáhlejších konstrukcí zobrazovaných příkazy VYS. U větších konstrukcí 
jsou buďto čísla velká a překrývají se, nebo jsou naopak malá a tudíž nečitelná. Barevné rozlišení umožňuje 
jejich snadnou identifikaci. 
 

 
Obr. 142  Dialogový panel VYMA – CFG: Nastavení barev hlavních směrů 

 
Tento dialogový panel umožňuje nastavit barvy prvnímu a druhému hlavnímu směru napětí. Má význam 
pouze pro Napětí Alfa(d) resp. Alfa(h), je-li vybráno Kreslit Směry. 
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VYBR 

Příkaz VYBR slouží k vykreslení výsledků na prostorovým makroprvcích. 
 

 
Obr. 143  Dialogový panel VYBR – výsledky na 3d-prvcích (bricky) 

 
V současné době je možno vykreslovat pouze deformovanou síť konečných prvků. Význam jednotlivých 
tlačítek je stejný, jako v předchozích příkazech. 
 

Poznámka: 

Membránové srovnávací napětí pro bricky SigEB 
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Hlavní napětí pro bricky – vlastní čísla matice napětí 

Hlavní smykové napětí pro bricky Tau maxB   ( )31
2
1 sigsig −  

Poznámka: Pokud je potřeba vykreslit povrchová napětí, je zatím nutno bricky „potáhnout“ 2D prvky a 
hodnoty zobrazovat na nich. 
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Obr. 144  Dialogový panel VYBR – výsledky na 3d-prvcích (bricky) 

 
Barva popisu legendy: barva textu popisujícího zobrazované veličiny 
Výška textu legendy:  výška těchto textů 
Mezera řádku legendy: mezera mezi řádky legendy. 
 
OK Cancel Ulož… Načti… Help 
Vyvolá návrat do 
panelu VYBR, 
zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do 
panelu VYBR, 
zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

Umožní zvolené 
hodnoty uložit do 
souboru. 

Umožní 
požadované 
hodnoty načíst ze 
souboru. 

Vyvolá HELP 
k příkazu. 

 
VYRE 
Příkaz VYRE slouží k vykreslení reakcí. 
 

 
Obr. 145  Dialogový panel VYRE – reakce 

 
Typ výsledku: z roletového menu výběr požadované veličiny. K dispozici jsou možnosti: Zatěžovací stav, 
Kombinace, Nelineární výpočet a Výpočet dotvarování.  
Jméno souboru: z roletového menu výběr požadovaného Zatěžovacího stavu nebo Kombinace 
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Kombinace:   Minimum    Maximum 
Vykreslení maximálních nebo minimálních hodnot – aktivní pouze při vykreslování výsledků kombinace. 
Typ veličiny: aktivní pouze v programu Protokol – Vys. 
 Rx  Ry   Rz  Volba typu reakce -  R – silové, 
 Mx  My   Mz  M – momentové, směry v globálním 
        souřadnicovém systému  
Pozn.:  V případě vykreslování reakcí u liniové podpory je potřeba mít na paměti to, že zobrazované 
výsledky nepředstavují hodnoty na metr běžný podpory, nýbrž hodnoty v jednotlivých uzlech hraniční 
přímky makroprvku, ke které je liniová podpora přiřazena. 
 Textový výstup      paralelně s grafickými výsledky je v aktuálním adresáři vytvořen textový soubor 
s příslušnými veličinami. Název souboru je podle klíče dwgname-název_kombinace(nebo_ZS)-
veličina.num?d. Soubory se v případě stejného názvu přepisují. 
Hladiny výsledku tato volby slouží k řízení výstupů v programu Protokol – Vys, zde není aktivní. 
Hladiny konstrukce tato volby slouží k řízení výstupů v programu Protokol – Vys, zde není aktivní. 
 
V příkazovém řádku se vypíše sumace zobrazovaných reakcí, v případě textových výstupu i v nich 
(vypisování do textu viz následující dialog), ve tvaru např.: 
 
SumaRz = -106456 [kN] 
 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
jsou vykresleny 
požadované hodnoty 

Vyvolá návrat do dwg, 
požadované hodnoty 
se nevykreslí 

Otevře konfigurační 
dialogový panel 

Vyvolá Help k příkazu 

 

 
Obr. 146  Dialogový panel VYRE – CFG 
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Konfigurační dialog slouží k nastavení grafických parametrů výstupů. 
Barva popisu legendy: barva komentáře, který obsahuje Název úlohy, Zatěžovací stav nebo Kombinaci a 
popis vykreslované veličiny včetně jednotek. 
Barva síly barva značky, kterou se zobrazují silové reakce; je možné zadat různou barvu pro velikost 
síly podle dvou  zvolených mezí (údaj zadávaný do okénka) 
Barva momentu barva značky, kterou se zobrazují momentové reakce; je možné zadat různou barvu 
pro velikost momentu podle dvou  zvolených mezí (údaj zadávaný do okénka) 
Výška textu legendy:  výška textů legendy. 
Mezera řádku legendy: mezera mezi řádky legendy. 
Měřítko velikost reakcí: měřítko délek při zobrazení značek reakcí při relativních velikostech reakcí. 
Měřítko šířky reakcí: měřítko šířek při zobrazení značek reakcí při relativních velikostech reakcí, současně 
velikost textu popisu. 
Des. míst reakcí:  počet zobrazovaných desetinných míst v číselných hodnotách. 
Abs. velikost reakcí: velikost délek při zobrazení značek reakcí jednou zadanou velikostí. Je-li hodnota 0, 
řídí se vykreslování políčkem Měřítko velikosti reakcí. 
Vypiš seznam hodnot reakcí bez šipek:  nevykreslí se šipky reakcí a zvolené popsané hodnoty reakcí 
se vykreslí pod body podpor do řádků – je tedy možno vypsat najednou všechny reakce. 
Psát typy reakcí:  řídí, zda se kromě číselné velikost reakce vypisuje i její typ. 
Psát sumy reakcí:  řídí, zda se suma reakcí vypíše i do textu s min. a max. reakcí. 
 
OK Cancel Ulož… Načti… Help 
Vyvolá návrat do 
panelu VYRE, 
zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do 
panelu VYRE, 
zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

Umožní zvolené 
hodnoty uložit do 
souboru. 

Umožní 
požadované 
hodnoty načíst ze 
souboru. 

Vyvolá HEPL 
k příkazu. 
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VYPRO  
 
Příkaz VYPRO vykreslí a vypíše výsledky posudku protlačení desky. Příkaz vyvolá dialogové okno.  
 

 
Obr. 147  Dialogový panel VYZK – výpis zat. stavů a kombinací 

 protlačení základovou deskou 
 Při posudku základovou deskou se odečítá od síly VEd odpor podloží 
 
Ostatní volby jsou standardní. 
 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
jsou vykresleny 
požadované hodnoty 

Vyvolá návrat do dwg, 
požadované hodnoty 
se nevykreslí 

Otevře konfigurační 
dialogový panel 

Vyvolá Help k příkazu 

 
Při volbě OK vloží program do všech vybraných míst výsledek posudku na protlačení. 
 

 
 

Obr. 129.  Výsledek posudku protlačení – VYPRO 

Program vypíše tyto hodoty: 
Ro = 0,261%`  hodnota součinitele ρI, 
Ved = 921,600 [kN]  hodnota síly VEd, pro kterou byl posudek proveden (v případě základové desky se 

jedná o hodnotu VEd, red, 
U1    - 2.00 d = 0,54 [m], nutné lišty první kritický obvod se nachází ve vzdálenosti 2d od líce sloupu, 

tedy ve vzdálenosti 0,54 m, pro zachycení smykových sil je nutné použít smykové lišty, 
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U2    - 4.00 d = 1,07 [m], přenese beton  druhý kritický obvod (podle prof. Procházky ve vzdálenosti 2 
d od předchozí řádně zakjotvené řady výztuže) se nachází ve vzdálenosti 4d od líce sloupu, tedy ve 
vzdálenosti 1,07m, pro zachycení smykových sil stačí beton, 

UOut-1,5    - 2.13 d = 0,57 [m]   obvod, od kterého směrem od sloupu nemusí být vkládána 
smyková výztuž, se nachází ve vzdálenosti 2,13d od líce sloupu, tedy ve vzdálenosti 0,57 m,  

UOut    - 3.63 d = 0,97 [m]   obvod, kde již veškeré zatížení přenese beton, se nachází ve 
vzdálenosti 3,63d od líce sloupu, tedy ve vzdálenosti 0,97 m. 

Tyto obvody jsou vykresleny, barevné značení podle konfiguračního dialogu. 
 
 
Při volbě CFG… se vyvolá konfigurační dialogový panel 
 

 
Obr. 148  Konfigurační dialog příkazu VYPRO 

 
Barva pr. UO – vyhoví   barva, kterou se vykreslí obvod u0 (líc sloupu), pokud vyhoví 

podmínka 6.4.3 (2) a), tedy VEd ≤ VRd,max (VRd,max  viz 6.2.3), 
Barva pr. UO – nevyhoví  barva, kterou se vykreslí obvod u0 (líc sloupu), pokud nevyhoví 

podmínka 6.4.3 (2) a), tedy VEd ≤ VRd,max (VRd,max  viz 6.2.3), 
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Barva pr. U1 – přenese beton  barva, kterou se vykreslí obvod u1, pokud smykovou sílu přenese 
beton bez smykové výztuže  

Barva pr. U1 – nutná vázaná  barva, kterou se vykreslí obvod u1, pokud je pro přenesení smykové 
síly nutná třmínková nebo ohybová výztuž (únosnost betonu x kmax podle NA.2,52a změny 3) 

Barva pr. U1 – nutné lišty  barva, kterou se vykreslí obvod u1, pokud jsou pro přenesení 
smykové síly nutná smykové lišty (kmax nevyhovuje NA.2,52a změny 3, ale je menší než 1,96 
– hodnoty uvedené v ETA příslušných výrobků), 

Barva pr. U1 – lišty, ale opatrně barva, kterou se vykreslí obvod u1, pokud jsou pro přenesení 
smykové síly nutná smykové lišty (kmax je větší než 1,96), ale v určitých případech protlační 
spočítané softwarem výrobce vyhoví (dosazena hodnota 2,2), 

Barva pr. U1 – nevyhoví  barva, kterou se vykreslí obvod u1, pokud je hodnota protlačocí síly 
větší než 2,2 násobek únosnosti betonu 

 
Barva Uout a Uout-1,5   barva, kterou se vykreslí obvod uout, tedy první obvod, kdy není 

nutné navrhovat smykovou výztuž, a obvod od něj vzdálený 1,5 d emsrem ke sloupu 
 
Ostatní volby jsou standardní. 
 
Zohlednit podpory v základové desce   zohlední reakce v pevných a/nebo pružných 

podporách včetně poměrné části liniových do výpočtů jednotlivých  konstrolovaných 
obvodů, zatím nemá vliv na iteraci u out. 

Zohlednit napětí z (předpínacích) kabelů   k1  
 Při zaškrtnutí je ve vztahu (6.47) ČSN EN 1992-1-1, resp. (2.10) EOTA TR 060 dopočten 

druhý člen zohledňující vliv normálových napětí od předpětí. Součinitel k1 má doporučenou 
hodnotu 0,1 v normě i EOTA. 

 

Poznámka:  Hodnota normálového napětí σcp je brána jako průměr SigX(d), SigX(h), SigY(d) a SigY(h) 
– ve VYMA volba Typ veličiny = napětí 

Zapsat podrobný log    Podrobné výpisy protlaků se při zaškrtnutí vypisují do 
souboru {jmenoUlohy}_protlak_log.txt v adresáři výpočtu 

 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do AutoCAD, zvolené 
informace jsou zapsány do 
vybraných protlačení. 

Vyvolá návrat do AutoCAD,  zadané 
údaje jsou ignorovány. 

vyvolá Help k příkazu. 

 

VYZK 

 
Příkaz VYZK vloží do dwg protokolu informace o zatěžovacích stavech a kombinacích podle klíče v dialogu.  
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Obr. 149  Dialogový panel VYZK – výpis zat. stavů a kombinací 

 
Maska zat. stavů: vypíše informace o statických zatěžovacích stavech, jejichž název splňuje kriteria 
zadaná v okénku – přípustné použití zástupných znaků viz úvod kapitoly Protokol – vykreslovací funkce. 
Maska kombinací:  analogicky informace o statických kombinacích. 
Maska dyn. zat. stavů:  analogicky informace o dynamických zatěžovacích stavech 
Maska dyn. kombinací: analogicky informace o dynamických kombinacích. 
Jako:    převezme zadávací hodnoty podle ukázané entity  
 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
s výzvou: Zadej bod 
vložení. 

Vyvolá návrat do 
dwg,  

Otevře konfigurační 
dialogový panel 

Vyvolá Help k příkazu 

 

 
Obr. 150  Dialogový panel VYZK – CFG 

 
Výška:  výška textů popisujících zatěžovací stavy a kombinace. 
Odsazení 1: odsazení názvů zatěžovacích stavů a kombinací. 
Odsazení 2: odsazení názvů zatěžovacích stavů ve výpisu kombinace. 
Max. řádků: maximální počet řádků v jednom bloku výpisů. 
Barva:  barva textů. 
 Rozvinout kombinace  řídí, je-li vložena kombinace z kombinací, zda se mají či nemají tyto 
kombinace rozvinout do zatěžovacích stavů. 
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OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do panelu VYZK, 
zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do panelu VYZK, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 

 

Příkazy pro návrh vibroizolace (elastomerová ložiska) 

SPRING 
Příkaz SPRING vznikl v reakci na potřeby zadávání nelineárního chování elastomerových ložisek a 
zjednodušení zadávání změn vyplývajících z iteračního procesu návrhu vibroizolace. 
Nelinearita spočívá v třech na sobě závislých faktorech: Youngův modul pružnosti, kontaktní napětí/zatížení 
a faktor tvaru ložiska.  
 
Poznámka 1: Faktor tvaru je bezrozměrná veličina, která se vypočítá poměrem kontaktní plochy ku 

ploše obvodu ložiska. Hodnoty se pohybují v rozmezí <1;6>, ideální hodnotou je 3. Na 
tuto hodnotu jsou udávány veškeré parametry v technickýh listech výrobců vibroizolací. 

 
Poznámka 2: Návrhy ložisek se ustálily pro kombinace G+Q a G+0,3Q (MSP – char., resp. MSP – kvazi.) 
 
Použití příkazu SPRING je podmíněno komplexní operací s tabulkovým procesorem Excel a správným 
zadáním fyzikálních parametrů prutu. 
Ložisko je modelováno 1D prvkem (obdélníkové pruty) s příslušnými uvolněním na koncích, vyloučeným 
tahem, a který musí mít zadaný materiál „Obecný“. Další podmínkou funkcionality je dodržování umístění 
prutů do příslušných hladin - F##[NP]_Q*, jinak je pro příkaz SPRING ignorován. 
 
Po splnění všech podmínek a úspěšném výpočtu je možné exportovat soubor přes dialogové okno VYPR: 
v dialogu VYPRu přibylo zaškrtátko Výstup pro ložiska csv, je-li zaškrtlé, vytvoří ve se výpočetním adresáři 
soubor {jmeno_ulohy}-spr-{ZS/KOMBINACE}.csv 
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Obr. 151  Dialogový panel VYPR – Výstup pro ložiska csv 
 

Formát souboru: 
cmp;x;y;z;A;B;E;nx;deltaUx 
 
cmp ... číslo makroprvku 
x;y;z ... souřadnice bodu, kde je minimální nx 
A;B ... rozměry obdélníku (jiné než geometrií zadané obdélníkové pruty jsou ignorovány) 
E ... modul pružnosti obecného materiálu (jiný než obecný materiál je ignorován) 
nx ... hodnota nejmenší normálové síly na prutu (pro vybranou kombinaci) 
deltaUx ... deltaUx=nx*L/(A*B*E); kde L je délka prutu 
U hodnot A, B, E, nx, deltaUx příkaz reaguje na jednotky nastavené v NAME. 
 
Exportovaný soubor *.csv je potřeba vložit do listu v Excelu. Kritériem dopočítání hodnot je znalost 
deformace ložisek pod konkrétní hodnotou zatížení (napětí). Pomocí Hookova zákona jsou v Excelu 
přepočítány hodnoty E, které spolu se změnami rozměru ložiska překopírujeme do dalšího listu. 
 

 
Obr. 152  Ukázka přepočítání modulu pružnosti 
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Po dokončení editace a opravy uložíme list excelu jako samostatný soubor *.csv do výpočetního adresáře a 
poté přejmenujeme do formátu souboru {jmeno_ulohy}-spr.grb. 
 
Poznámka 3:  Definici deformace a rozměry ložiska na příslušné kombinace zatížení musí poskytnout 

autor návrhu vibroizolací. Bez těchto dat není možné tento proces aplikovat. 
 
Příkaz SPRING při import ze souboru *.csv změní prutům hodnoty A, B, E dle hodnot v souboru 
{jmeno_ulohy}-spr.grb v adresáři úlohy. 
 
Formát souboru: 
cmp;x[m];y[m];z[m];A[m];B[m];E[MN] 
 

 
Obr. 153  Ukázka formátování souboru {jmeno_ulohy}-spr.grb 

 
 
Poznámka 4:  POZOR!!! Během iteračního procesu se nesmí provést příkaz FEMOUT, jelikož by mohlo 

dojít k přečíslování prvků a celý iterační proces by bylo nutné provést od „začátku“. 
 
Postup ruční iterace 
 
První krok: Zadání fyzikálních parametrů prutů. První zadání fyzikálních parametrů je závislé na 

typech ložiska. Obecně platí pravidlo, že ložiska jsou navrhovány pouze z jednoho typu 
materiálu. 

Druhý krok: Kontrola výsledků průběhu normálových sil – tahové síly a ložiska s malou silou 
eliminovat/vyloučit. 

Třetí krok: Odeslání výsledků průběhu normálových sil autorovi návrhu vibroizolačního opatření. 
Prvky cmp jsou zároveň identifikačními čísly pro  

Čtvrtý krok: Po Editace hodnot A, B, E; vytvoření souboru {jmeno_ulohy}-spr.grb a importace dat do 
FEM výpočtu.  

Pátý krok: Opakování druhého až čtvrtého kroku, až do doby ustálení hodnot napětí v ložiscích; 
průběh a změny normálových sil v prutech nebudou převyšovat 10% rozdílu. 

 
Poznámka 5:  Doporučujeme celý tento proces aplikovat až po odsouhlasení tvaru konstrukce a 

„uzamčení“ FEM modelu. 
 

Postprocesor – nelineární výpočty a vstupy do vyztužovacích programů 

SILEXT 
Příkaz SILEXT umožňuje export výstupů vnitřních sil na prutových prvcích do armovacího programu. 
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OBLAST 
Funkce OBLAST umožňuje zadání výztuže 2D makroprvku pro fyzikálně nelineární výpočet betonové 
skořepiny (náhrada ručního zadání v příkazu NDIM) a následný export těchto oblastí do programu RECOC – 
DESKA pro automatické vyztužení železobetonové desky. 
 

 
Obr. 154  Dialogový panel OBLAST – zadání oblastí výztuže pro plošné prvky 

 
Patro: zadání podlaží, kliknutím na tlačítko patro a ukázáním na libovolnou entitu se nastaví podlaží podle 
této entity 
   horní vnější               horní střední    dolní vnější    dolní střední 
 zadání vrstvy výztuže, je možné zadat jen 4 vrstvy výztuže z důvodu omezení algoritmu nelineárního 
výpočtu 

Poznámka: bloky oblastí jsou vkládány do hladin O??[NP]_[DH][SV], tedy oblast dolní vnější výztuže 
v 1. NP je vložena do hladiny O01N_DV. 

Profil:   profil vložky v oblasti [mm]. 
Rozteč:   rozteč vložek v oblasti [mm]. 
Plocha:   informace o průřezové ploše vložek na bm [cm2/m]. 

Poznámka: Tato plocha je na konečném prvku sčítána s plochami v ostatních oblastech, které na 
tomto prvku jsou a s hodnotou uvedenou v NDIM. Pokud je v NDIM hodnota „plocha“ 
reálné číslo, pak s jeho hodnotou, je-li uvedena v NDIM hodnota „0“, pak s plochou, která 
vychází z automatického dimenzování, je-li v NDIM uvedena hodnota „-“, předpokládá 
se, že v NDIM je zadaná plocha rovná nule. 

Poznámka: Směr výztuže oblasti je dán směrem ve kterém je zadána příslušná vrstva výztuže 
v plošném prvku. Tzn. oblast neslouží k zadání nového směru, ale pouze k přičtení plochy 
výztuže k výztuži, jejíž směr je definován v plošném prvku příkazem NDIM. 

 oblast je fixovaná (vyloučená ze slučování)  

Pokud je oblast označená jako fixovaná, je do výpočtu uvažovaná pouze plocha z této oblasti. Pokud se 
překrývají dvě nebo více fixované oblasti, program hlásí chybu a jsou ignorovány. 

Poznámka: Tato plocha na konečném prvku přebíjí nejen všechny ostatní oblasti ale i údaj „plocha“ 
v NDIM. Do výpočtu jde jen tato hodnota, ostatní jsou ignorovány. 
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Poznámka: Jedná se o analogii fixované oblasti zadávané v příkazu DESOBL aplikace R2-DESC1. 

 
Obr. 155  Dialogový panel NDIM – zadání plochy výztuže pro nelineární výpočet. 

 
Jako:    převezme zadávací hodnoty podle ukázané entity  
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dwg souboru 
s výzvou: Zadej levý dolní bod 
oblasti výztuže pro plošné 
prvky: 

Vyvolá návrat do dwg souboru, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 

 
FRED 
Funkce FRED umožňuje výpočet průměrné libovolné hodnoty v pásu zvolené šířky ze zvolených izolinií. Před 
jeho spuštěním musí být přepnutý souřadný systém do roviny makroprvku, na kterém se izolinie vykreslují 
(příkaz FSS) a musí být izolinií vygenerovány příkazem VYMA. Příkaz vyvolá dialog v příkazové řádce: 
 
Zadej 1. bod: 
Zadej 2. bod: 
 
Program vypíše číselnou hodnotu průměrné hodnoty v jednotkách shodných s jednotkami veličiny 
zobrazené izoliniemi.  
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Protokol – zobrazovací funkce 

Protokol je v této verzi součástí programu RENEX3D, není tedy nutno načítat jinou aplikaci. Protokol 
umožňuje vytvořit grafické přílohy statického výpočtu. V podstatě se používají příkazy VYPR, VYMA, VYBR a 
VYRE podobně jako v základní části. Řízení zobrazovaných výsledků je poněkud odlišné. V dalším textu se 
budeme věnovat pouze odlišnostem. 

Poznámka: Soubor s výsledky zobrazovanými programem Protokol – Vys může být puštěn současně 
se souborem se zdrojovým výpočtem. 

Řízení výstupů je v protokolu odlišné od zobrazování výsledků v průběhu výpočtu. Ve výpočtu se používají 
běžné rutiny AutoCAD, zejména výběry apod. V protokolu se zobrazované entity zadávají pomocí jmen, aby 
byl možný hromadný update a editace zdrojového výpočtu. V maskách pro hladiny zobrazovaných výsledků 
a konstrukcí je možno používat zástupné znaky. Jejich význam je následující: 

# (hrabičky): nahrazuje jakoukoliv číslici 
@ (zavináč): nahrazuje jakékoliv písmeno 
. (tečka): nahrazuje jakýkoliv znak, který není ani písmenem ani číslicí 
* (hvězdička): nahrazuje jakýkoliv řetězec, včetně prázdného 
? (otazník): nahrazuje jakýkoliv jediný znak 
~ (vlnovka): pokud je prvním znakem v názvu, znamená vše kromě tohoto názvu 
[..] (hranaté záv.): nahrazuje jakýkoliv z uzavřených znaků 
[~..] (hranaté záv.): nahrazuje jakýkoliv ze znaků nevyskytujících se v závorce 
- (pomlčka): použitá uvnitř závorek specifikuje rozsah hodnot jediného znaku 

 
VÝPOČET 
Při prvním použití kteréhokoliv příkazu programu Protokol – Vys se nejprve zobrazí dialog, který protokol 
svazuje s konkrétním rozpracovaným výpočtem. Je možno jej vyvolat z klávesnice. To v případě, že formální 
i obsahová stránka protokolu zůstává stejná, ale je nutné zobrazit výsledky jiného výpočtu v témže či jiném 
dwg souboru. Příkaz vyvolá dialog. 
 

 
Obr. 156  Dialogový panel Výpočet 

 
Běžným způsobem najít, po kliknutí na tlačítko Výpočet, dwg soubor, ze kterého budou načítána data. U 
velkých výpočtů může trvat i několik minut. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá načítání dat ze 
zvoleného souboru 

Ukončí výběr Vyvolá Help k příkazu 
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VYSTR 

 
Obr. 157  Dialogový panel Vystr 

 
Pomocí tohoto dialogu se vloží dwg soubor stránky protokolu. Od 25.08.2011 je možné vkládat uživatelsky 
definované rámečky, vytvořené jako dwg soubor. Jsou umístěny v adresáři 
[K:\PRG\]RENEX3D\VYSTR\skupina_stranky-upresneni_stranky.dwg. Část jména souboru před pomlčkou je 
nabízena v roletce „Skupina stránky“, část za pomlčkou v roletce „Upřesnění stránky“. 
V definičním dwg je možno používat entity line, circle, solid, text, atribut, block reference, nově od 05.2013 
libovolnou entitu Auto CADu. Entita block reference může obsahovat jakoukoli entitu AutoCADu (tzn. i 
entitu, která není mezi výše uvedenými). Entita atribut je entita určená k zobrazení měnitelných textů 
uvnitř VYSTRu. Atributy začínající znakem # nebo čtveřicí znaků IDS_ jsou atributy vyhrazené pro definování 
uvnitř programu RENEX3D. Všechny ostatní atributy jsou definovatelné uživatelsky - uživatel je může do 
definičního dwg VYSTRu libovolně přidávat - pak ale musí přidat odpovídající texty pro jazykové verze do 
souboru Renex3d.jaz (viz. popis níže). Uživatelsky definované atributy jsou přo přehlednost pojmenovány 
jmény začínajícími znakem $, ale není to nutné - jen NESMÍ začínat znakem # nebo čtveřicí znaků IDS_. 

 
Obr. 158  Příklad dwg souboru stránky VYSu. 
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Povinné atributy jsou #LD, #PH, #CS (červené rámečky), všechny ostatní RENEXem definované atributy 
(#FIRMA,  #AKCE, #DATUM, #CP, #PS, #VYPOCET, #PRVEK, #HRBET – modré rámečky) jsou nepovinné 
(nemusí být v definičním dwg VYSTRu použity). Ve všech atributech je významný pouze jeho tag. 
 
Popis jednotlivých RENEXem definovaných atributů v definičním dwg VYSTRu: 
 
#LD … vkládacím bodem definuje levý dolní okraj tisku; 
#PH … vkládacím bodem definuje pravý horní okraj tisku; 
#CS … na jeho místě se zobrazí číslo strany (číslo strany od nuly dle automatického číslování + hodnota 
zadaná v editboxu „strany číslovat od“ dialogu VYSTRu); 
#FIRMA … na jeho místě se zobrazí „Firma“ (editbox dialogu VYSTR); 
#AKCE … na jeho místě se zobrazí „Akce“ (editbox dialogu VYSTR); 
#DATUM … na jeho místě se zobrazí datum výpočtu (dle data souborů výpočtu) 
#CP … na jeho místě se zobrazí „Číslo přílohy“ (editbox dialogu VYSTR); 
#PS … na jeho místě se zobrazí počet stran (číslo poslední strany ve výkrese + „Počet stran po“ zadaný 
v editboxu dialogu VYSTRu); 
#VYPOCET … na jeho místě se zobrazí název výpočtu (zadaný v příkazem NAME v dwg FEMu) 
#PRVEK … na jeho místě se zobrazí „Prvek“ (editbox dialogu VYSTR); 
#HRBET … svým umístěním (oproti bodu [0,0]) definuje vektor, o který se posune vnitřek VYSTRu v sudých 
stránkách, je-li zapnutá volba „hřbet“ v CFG VYSTRu, vnitřkem VYSTRu se myslí entity uvnitř obdélníku, 
který má levý dolní roh v bodě definovaném vkládacím bodem atributu #LD a pravý horní roh v bodě 
definovaném vkládacím bodem atributu #PH; 

Poznámka:  Převod starých VYSTRů do nových se provede automaticky při načtení nové verze RENEX. 

Poznámka: Pokud je potřeba opravit existující nový VYSTR, který je vložen v některém dwg VYSu, 
opraví se nejdříve definiční dwg v adresáři K:\PRG\RENEX3D\VYSTR, uloží se, pak v dwg 
VYSu se změní pomocí příkazu VYSTR v roletce „Skupina stránky“ skupina na nějakou 
jinou, potvrdí OK a pak znova příkazem VYSTR vrátí původní skupina stránky. (Pokud je 
jisté, že v dwg VYSu jsou použity ještě staré entity VYSTRů, stačí pouze opravit definiční 
dwg VYSTRu, otevřít dwg VYSu a načíst RENEX - pro záměnu starých VYSTRů za nové se 
použijí vždy aktuální definiční dwg v adresáři K:\PRG\RENEX3D\VYSTR. Které definiční 
dwg se pro převod použije, záleží na tom, jaký styl byl pomocí starých příkazů VYFLIP, 
VYRUS, VYRUS2 a VYDANIELI použit a také jaké byly použity formáty stránky (A3 / A4) 
každý jednotlivý starý VYSTR.) 

Poznámka: Od 05.2013 se strány vkládají jako neanonymní bloky s atributy (změnšené velikosti 
dwg). Pokud se kliknutím zvýrazní vlok VYSTR, abjeví se gripbody atributů. Při dvojitém 
kliku na entitu bloku (nebo příkazem ATTEDIT) se zavolá editor atributů. Tuto možnost 
NEPOUŽÍVAT, při jakékoliv aktualizaci VYSu se atributy vrátí do původního nastavení. 

Skupina stránky: volba části jména souboru s definicí rámečku před pomlčkou. 
Upřesnění stránky: volba části jména souboru s definicí rámečku za pomlčkou – jsou nabízeny pouze 
možnosti podle volby Skupina stránky 
Firma okénko není přístupné, název firmy se vkládá automaticky podle licence. Jméno firmy – libovolný 
textový řetězec, zadává uživatel. 
Akce identifikační text akce – libovolný textový řetězec, zadává uživatel. 
Strany číslovat od: program automaticky čísluje stránky zleva doprava a shora dolů podle polohy v dwg 
souboru, zde je možno zadat číslo první stránky (má smysl např v případě, že výsledky jsou vloženy do více 
dwg souborů), zadává uživatel. 
Počet stran po: počet stránek z jiných zdrojů. Podle toho se určuje celkový počet stránek. Zadává uživatel. 
Výpočet: název výpočtu, který byl zadán příkazem NAME v souboru zdrojového výpočtu (Femu), 
generuje program.. 
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Prvek: textový řetězec označující obsah stránky, zadává uživatel. 
Číslo přílohy: číslo přílohy (libovolný řetězec) zadává uživatel, aktivní pouze je-li následující volba  aktivní: 
zobrazit číslo přílohy  
Velikost stránky:  A4   A3 
Poznámka.:  Rámeček stránky má řadu úchopových bodů.V rozích stránky, vlevé části vnitřního rámečku 
v jeho čtvrtinách a v pravé části v jeho třetinách. 
 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
s výzvou: Zadej bod 
(vložení) objektu stránky. 

Vyvolá návrat do 
dwg,  

Otevře konfigurační 
dialogový panel 

Vyvolá Help k příkazu 

 

 
Obr. 159  Dialogový panel Vystr 

 
Jazyková verze popisu výpočtu: z rolety výběr jazykové verze. V současné době je k dispozici čeština 
(CZ), slovenština (SK), angličtina (EN), němčina (DE)  ruština (RU) a polština (PL), na přání lze doplnit. 
Hřbet:                    volba vazby do hřbetu (střídání pravá a levá stránka). 
Výška obsah: výška textu obsahu (viz příkaz VYOBS). 
Odsazení 1 obsah: odsazení textu „Konstrukcí“ v obsahu (jednotlivé stránky). 
Odsazení 2 obsah: odsazení textu dílčích výsledků v jednotlivých stránkách. 
Max. řádků obsah: počet řádků obsahu v jednom bloku. 
Max. počet znaků: ?????????? 
Barva obsahu: barva textu obsahu. 
Šířkový faktor textu obsahu  zúžení (rošíření) textového fontu 
Posun gripůl doprava    umístění grippointů jednotlivých odstavců 

Poznámka: Pokud se v dialogu CFG VYZK resp. VYSTR zadá v editboxu "posun gripu doprava" nula (je 
nastavena implicitně), gripy stránek se poskládají pod sebe (tzn. tak jako dosud) pokud se 
zadá hodnota větší než nula, gripy se poskládají doprava odsazené o tuto hodnotu. 

Poznámka: ve Vstupech jsou v ruském výstupu převedeny (již dříve implementovaným způsobem 
přezdívaným jako "paruština") z latinky do azbuky jen ty názvy profilů, u kterých název 
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skupiny profilů (kombo vlevo, 2. odshora v dialogu VYPR) začíná třemi písmeny RUS (tzn. 
jsou definovány v adresáři PROFILY v souborech rus*.dwg resp. rus*.rgp). Pro ostatní 
soubory se od teď znaky v názvech profilů zobrazují latinkou. 

 
Barva názvu akce:   barva textu v kolonce Zakázka. 
Barva ostatní:    barva textů v ostatních kolonkách. 
 Neplotrovat čísla stran: při tisku jsou potlačena čísla stránek (ruční kompletace statického 

výpočtu). 
 Neplotrovat počet stran: při tisku je potlačen počet stran (ruční kompletace statického 

výpočtu). 

Poznámka: Soubor Renex3d.jaz: 

 a) Dají se tam editovat překlady textů výstupu v jednotlivých jazykových verzích. 

 b) Dají se tam přidávat (do jiných sekcí!) tagy uživatelsky definovaných atributů stránky VYSTRu přeložené 
do jazykových verzí. Pokud uživatel vytvoří nějaký nový uživatelsky definovaný atribut 
v některé ze stránek VYSTRů v adresáři K:\PRG\RENEX3D\VYSTR, musí na konci souboru 
Renex3d.jaz přidat do všech jazyků texty, které se mají v daném jazyce na místě tohoto 
nově vytvořeného atributu zobrazovat. 

  c) Dají se do souboru Renex3d.jaz přidávat nové jazyky (pokud byste to někdo potřeboval udělat, určitě to 
prosím raději se mnou zkonzultujte). 

Pro jazyk RU (ruština) jsou nápisy pro výstup (ať už zadávané uživatelem v dialozích nebo v souboru 
Renex3d.jaz) vždy zadávány pomocí „paruštiny“, tzn. latinkou dle pravidel, na která jste 
zvyklí (např. rusky „jablko“ napíšete paruštinou jako jabloko a ono se vypíše správně 
azbukou). 

Nově je navíc v „paruštině“ v RENEXu implentována tato vlastnost: znak tilda (~) je znak, který přepíná mezi 
„paruštinskou“ azbukou a latinkou. Tzn. když např. napíšete „Soedenie ~Fx“ (nebo 
„Soedenie ~Fx~“, to je jedno), vypíše se „Soedenie“ azbukou a „Fx“ latinkou. - přepínat se 
dá z azbuky do latinky i naopak z latinky do azbuky a to tolikrát, kolikrát je potřeba. 
Pokud je třeba napsat v ruském textu znak tilda (~), napište dvě tildy (~~), vypíše se jedna 
a k přepnutí mezi azbukou a latinkou (resp. naopak) nedojde. 

OK Cancel Ulož… Načti… Help 
Vyvolá návrat do 
panelu VYMA, 
zadané hodnoty 
jsou akceptovány. 

Vyvolá návrat do 
panelu VYMA, 
zadané hodnoty 
jsou ignorovány. 

Umožní zvolené 
hodnoty uložit do 
souboru. 

Umožní 
požadované 
hodnoty načíst ze 
souboru. 

Vyvolá Help 
k příkazu. 

 
FES 
Příkaz znovu načte databázi FEMu. Tento příkaz je vhodné použít ve VYSu poté, co byl právě změněn a 
uložen výkres FEMu. Výkres FEMu se do výkresu VYSu v sezeni dwg VYSu načte při prvním použití 
některého příkazu VYSu (kromě příkazu VYPOCET, ten aktualizuje vždy všechno). Při změně FEMu, aby se 
nemusel ve VYSu pouštět příkaz VYPOCET nebo odčítat a načítat Renex, stačí spustit příkaz FES, který znovu 
načte databázi FEMu. Neaktualizuje ale všechny entity VYSu jako příkaz VYPOCET, pouze se při editaci 
jednotlivých vysů nebo vkládaní nových vysů načítá informace z aktuálního právě uloženého FEMu.) 
 
VYFLIP 
Příkaz zrušen k 25.08.2011, nahrazen novou verzí příkazu VYSTR. 
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VYDANIELI 
Příkaz zrušen k 25.08.2011, nahrazen novou verzí příkazu VYSTR. 
VYRUS 
Příkaz zrušen k 25.08.2011, nahrazen novou verzí příkazu VYSTR. 
 
VYOBS 
Příkaz VYOBS vloží blok obsahu, nebo seznamu příloh. Ten je automaticky aktualizován při každém vložení 
nové stránky, nových výsledků, použití příkazu FE …. 

Poznámka: V protokolech VYS se volí zobrazované entity pomocí názvů hladin. AutoCAD umožňuje 
používat zástupné znaky. Je nutno s touto skutečností uvažovat již při volbách názvů 
hladin, do kterých jsou entity konstrukce zakreslovány. U rozsáhlých konstrukcí je např 
vhodné dělit konstrukce v podlažích na sekce, aby byly výsledky ve VYS „k přečtení“.. 

VYPR – VYS 
Příkaz VYPR vloží do protokolu entitu zobrazující vybrané veličiny na jednorozměrných markoprvcích. Výběr 
zobrazovaných veličin se provádí v dialogovém panelu obdobně jako u příkazu VYPR v postprocesoru – 
v dalším textu se omezíme pouze na odlišnosti. 
 

 
Obr. 160  Dialogový panel VYPR v Protokolu 

 
 Textový výstup      paralelně s grafickými výsledky je v aktuálním adresáři vytvořen textový soubor 
s příslušnými veličinami. Název souboru je podle klíče dwgname-název_kombinace(nebo_ZS)-
veličina.num?d. Soubory se v případě stejného názvu přepisují. 
Oproti dialogu vyvolanému přímo z výpočtu jsou aktivovány položky ve spodní části. 
Hladiny výsledků: prostřednictvím textových řetězců (včetně použití zástupných znaků – viz výše) 
určení hladin F*, ve kterých leží entity, na nichž budou zobrazovány výsledky. Pokud je skupin hladin více, 
oddělují se čárkou, např. F02N*D*, F02N*W* znamená, že se vykreslí výsledky na všech entitách 
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definovaných v těchto hladinách – tedy na deskách a stěnách ve 2.NP. Analogicky je možno použít zápis 
F02N*[WD]*. 
Hladiny konstrukce: prostřednictvím textových řetězců (včetně použití zástupných znaků – viz výše) 
určení hladin F*, ve kterých leží entity, které budou zobrazovány. 
OK Cancel CFG… Vpoint… Help 
Vyvolá vložení 
požadovaných 
výsledků do 
ukázaného místa. 

Ukončí provádění 
příkazu 

Otevře 
konfigurační 
dialogový panel, 
viz obr. 75 

Vyvolá panel 
definující měřítko 
a směr pohledu. 

Vyvolá Help k 
příkazu 

 

 
Obr. 161  Dialogový panel VYPR v Protokolu 

 
Je možno v protokolu pro vybrané typy vyztužených železobetonových prvků vykreslit interakční diagramy 
pro kombinaci Nx x My a Nx x Mz.  
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Obr. 162  Příklad výsledku Interakční diagramy 

 
Parametry zobrazení se nastavují před tlačítko CFG, které vyvolá dialogový panel. 
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Obr. 163  Dialogový panel Vypr CFG interakční diagram v Protokolu 

 
Odlišná nastavení jsou: 
Odsazení legendy: volba odsazení mezi jednotlivými bloky diagramů 
Des.míst hodnot interakč. diagramu: volba počtu desetinných míst normálových sil a ohybových 
momentů v interakčních diagramech 
Výška hodnot interakč. diagramu: volba výšky textu hodnot normálových sil a momentů v interakčních 
diagramech 
Odstazení hodnot interakčního diagramu:  volba odsazení textu hodnot normálových sil a momentů 
od mezní křivky v interakčních diagramech 
Schematická výška průřezu:      při vložení nového VYSu příkazem VYPR udává výšku, jakou budou mít 
všechny vykreslené průřezy v jednotlivých položkách objektu interakčních diagramů. Po vložení VYSu 
interakčního diagramu může uživatel měnit měřítko každého vykresleného průřezu zvlášť pomocí grip-bodu 
v pravém dolním rohu průřezu. Pokud je výška všech vykreslených průřezů  stejná, je v dialogu příkazu FE 
tato výška vyplněna svoji hodnotou a dá se změnit všem průřezům najednou, pokud je v dialogu 
nevyplněna, dá se změnit na hodnotu, která pak bude přiřazena všem průřezům. Pokud ji uživatel nechá 
nevyplněnou, výška vykreslených průřezů ve výkrese se po aplikaci FE nezmění. 
Poměr X ku Y diagramu My:      při vložení nového VYSu příkazem VYPR udává poměr šířky a výšky grafu 
diagramu N x My v jednotlivých položkách objektu interakčních diagramů. Editace pomocí FE a posunu grip-
bodu se chová obdobně jako u Schematické výšky průřezu. 
Poměr X ku Y diagramu Mz:      při vložení nového VYSu příkazem VYPR udává poměr šířky a výšky grafu 
diagramu N x Mz v jednotlivých položkách objektu interakčních diagramů. Editace pomocí FE a posunu grip-
bodu se chová obdobně jako u Schematické výšky průřezu. 
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 Nastavení pohledu na konstrukci řídí panel Vys VPOINT. 
 

 
Obr. 164  Dialogový panel Vys VPOINT v Protokolu 

 
Úhel pohledu:    Úhel ve výkrese: 
 
Od:  osy X:    osy XY:   kolem osy Z: 
Úhel pohledu od osy X   Úhel pohledu od roviny XY Rotace kolem osy Z 
Měřítko k originálu modelu:  měřítko zobrazení oproti „modelu“ 1:1 
 
Nastav podle…  Nastavení parametrů zobrazení podle ukázané entity  
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do panelu VYMA, 
zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do panelu VYMA, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 
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VYMA - VYS 
Příkaz VYMA vloží do protokolu entitu zobrazující vybrané veličiny na dvourozměrných markoprvcích. Výběr 
zobrazovaných veličin se provádí v dialogovém panelu obdobně jako u příkazu VYMA v postprocesoru – 
v dalším textu se omezíme pouze na odlišnosti. 
 

 
Obr. 165  Dialogový panel VYMA v Protokolu 

 
Výběr zobrazovaných veličin – v horní části panelu – je stejný jako při použití příkazu VYMA ve vlastním 
výpočtu. Volby textového výstupu, hladin výsledků a hladin konstrukcí byly popsány v předchozím odstavci.  
Při nastavení vykreslení opisu vstupních nerovnoměrných zatížení podle dialogu na obr. 141 je k dispozici 
poněkud nestandardní konfigurační dialog – viz obr. 142. 



Tento dokument obsahuje autorské dílo. 
Autorská práva k dílu vykonává společnost RECOC, spol. s r.o. 

 

 Strana 201|214 

 
Obr. 166  Dialogový panel VYMA v Protokolu – nerovnoměrné zatížení 

 

 
Obr. 167  Dialogový panel VYMA CFG pro Nerovnoměrné zatížení  v Protokolu 

 
Oproti standardnímu dialogu je rozšířen o tlačítka: 
Psát typy sil  U grafického znázornění zatížení jsou uvedeny i typy síly (např. FY) 
Psát jednotky  U grafického znázornění zatížení jsou uvedeny i jednotky síly (např. kN, kNm). 
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OK Cancel CFG… Vpoint… Help 

Vyvolá vložení 
požadovaných 
výsledků do 
ukázaného místa. 

Ukončí provádění 
příkazu 

Otevře 
konfigurační 
dialogový panel, 
viz obr. 94 

Vyvolá panel 
definující měřítko 
a směr pohledu, 
viz obr. 112. 

Vyvolá Help k 
příkazu 

 
VYBR - VYS 
Příkaz VYBR vloží do protokolu entitu zobrazující vybrané veličiny na třírozměrných markoprvcích. Výběr 
zobrazovaných veličin se provádí v dialogovém panelu obdobně jako u příkazu VYBR v postprocesoru – 
v dalším textu se omezíme pouze na odlišnosti. 
 

 
Obr. 168  Dialogový panel VYBR v Protokolu 

 
Výběr zobrazovaných veličin – v horní části panelu – je stejný jako při použití příkazu VYBR ve vlastním 
výpočtu. Volby hladin výsledků a hladin konstrukcí byly popsány v předchozím odstavci VYPR.  
Při nastavení vykreslení opisu vstupních silových zatížení podle dialogu na obr. 144 je k dispozici poněkud 
nestandardní konfigurační dialog – viz obr. 145. 
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Obr. 169  Dialogový panel VYBR v Protokolu – Silové zatížení 

 

 
Obr. 170  Dialogový panel VYMA CFG pro Silové zatížení v Protokolu 
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Oproti standardnímu dialogu je rozšířen o tlačítka: 
Psát typy sil  U grafického znázornění zatížení jsou uvedeny i typy síly (např. FY) 
Psát jednotky   U grafického znázornění zatížení jsou uvedeny i jednotky síly (např. kN, kNm). 
 
OK Cancel CFG… Vpoint… Help 
Vyvolá vložení 
požadovaných 
výsledků do 
ukázaného místa. 

Ukončí provádění 
příkazu 

Otevře 
konfigurační 
dialogový panel, 
viz obr. 103 

Vyvolá panel 
definující měřítko 
a směr pohledu, 
viz obr. 112. 

Vyvolá Help k 
příkazu 

 
VYRE - VYS 
Příkaz VYRE vloží do protokolu entitu zobrazující vybrané veličiny reakcí. Výběr zobrazovaných veličin se 
provádí v dialogovém panelu obdobně jako u příkazu VYRE v postprocesoru – v dalším textu se omezíme 
pouze na odlišnosti. 
 

 
Obr. 171  Dialogový panel VYRE v Protokolu 

 
Výběr zobrazovaných veličin – v horní části panelu – je stejný jako při použití příkazu VYRE ve vlastním 
výpočtu. Volby textových výstupů, hladin výsledků a hladin konstrukcí byly popsány v předchozím odstavci 
VYPR.   Dopsat zobrazení reakcí. 
 
OK Cancel CFG… Vpoint… Help 
Vyvolá vložení 
požadovaných 
výsledků do 
ukázaného místa. 

Ukončí provádění 
příkazu. 

Otevře 
konfigurační 
dialogový panel.  

Vyvolá panel 
definující měřítko 
a směr pohledu.  

Vyvolá Help 
k příkazu. 
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VYZK 
Příkaz VYZK vloží do protokolu informace o zatěžovacích stavech a kombinacích podle klíče v dialogu. 
 

 
Obr. 172  Dialogový panel VYZK – výpis zat. stavů a kombinací 

 
Maska zat. stavů: vypíše informace o statických zatěžovacích stavech, jejichž název splňuje kriteria 
zadaná v okénku – přípustné použití zástupných znaků viz úvod kapitoly Protokol – vykreslovací funkce. 
Maska kombinací:  analogicky informace o statických kombinacích. 
Maska dyn. zat. stavů:  analogicky informace o dynamických zatěžovacích stavech 
Maska dyn. kombinací: analogicky informace o dynamických kombinacích. 
Maska zat. stavů SKOMBu: vypíše informace o statických zatěžovacích stavech použitých SKOMBem 
Maska kombinací SKOMBu: vypíše informace o všech kombinacích vygenerovaných SKOMBem 
Maska obal. kombinací SKOMBu: vypíše informace o všech obalových kombinacích vygenerovaných 
SKOMBem 
 
Jako:    převezme zadávací hodnoty podle ukázané entity  
 
OK Cancel CFG… Help 
Vyvolá návrat do dwg, 
s výzvou: Zadej bod 
vložení. 

Vyvolá návrat do 
dwg. 

Otevře konfigurační 
dialogový panel. 

Vyvolá Help k příkazu. 
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Obr. 173  Dialogový panel VYZK – CFG 

 
Výška:  výška textů popisujících zatěžovací stavy a kombinace. 
Odsazení 1: odsazení názvů zatěžovacích stavů a kombinací. 
Odsazení 2: odsazení názvů zatěžovacích stavů ve výpisu kombinace. 
Max. řádků: maximální počet řádků v jednom bloku výpisů. 
Barva:  barva textů. 
Šířkový faktor textu zúžení (rošíření) textového fontu 
Posun gripůl doprava  umístění grippointů jednotlivých odstavců 
Poznámka: Pokud se v dialogu CFG VYZK resp. VYSTR zadá v editboxu "posun gripu doprava" nula (je 
nastavena implicitně), gripy stránek se poskládají pod sebe (tzn. tak jako dosud) pokud se zadá hodnota 
větší než nula, gripy se poskládají doprava odsazené o tuto hodnotu. 
 
 Rozvinout lineární kombinace  je-li v kombinaci vložena kombinace z kombinace, zda se 
mají či nemají tyto kombinace rozvinout do zatěžovacích stavů. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do panelu VYZK, 
zadané hodnoty jsou 
akceptovány. 

Vyvolá návrat do panelu VYZK, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 
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Protokol – editační funkce 

FE 
Příkaz FE je intuitivní editace. Její reakce závisí na tom, na co je ukázáno kurzorem po výzvě: 
Ukaž cokoli … 
 
Při ukázání na:  Se aktivuje dialogový panel: 
 
Stránku  VYSTR CFG  viz obr. 103 
Text ve stránce VYSTR   viz obr. 102 
Identifikační text VYPR, VYMA, VYBR nebo VYRE viz obr.  104, 106 – 108 
Barevnou paletu VYPR CFG, VYMA CFG, VYBR CFG nebo VYRE CFG     viz obr. 75,94,96,98 
Zobrazené výsledky VYS Vpoint  viz obr. 105 
Text obsahu  VYSTR CFG  viz obr. 103 
Text zat. stavů  VYZK   viz obr. 109 
 
VYFR 
Příkaz VYFR zmrazí a rozmrazí vykreslené výsledky. To má smysl u velkých dwg souborů, kdy regenerace 
apod. trvají dlouho, nebo při archivaci (soubor protokolu je pak menší – zhruba poloviční). Příkaz zmrazí 
grafické výsledky v ukázaných entitách, ponechá pouze textovou část. Příkaz vyvolá výzvu: 
Select object. 
 V dwg souboru se místo výsledků zobrazených příkazem VYMA se objeví informace: 
 Výsledek2d se nekresli! (VYFR). 
 Hladiny výsledků: - výpis zadaných řetězců. 
 Hladiny konstrukce: - výpis zadaných řetězců. 
 Nadpis: - výpis zadání zobrazovaných veličin v příkazu VYMA. 
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VYVP 
Příkaz VYVP umožňuje hromadnou editaci úhlu a měřítka zobrazení výsledků. Vyvolá dialogový panel. 
 

 
Obr. 174  Dialogový panel Vys VPOINT 

 
Způsob zadání je identický s popsanou konfigurací, viz příkazy VYPR atd. 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dwg souboru 
s výzvou: Ukaž entity Vysu: 
Select object: 

Vyvolá návrat do dwg souboru, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 
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VYZP 
Příkaz VYZP umožňuje hromadnou editaci textových řetězců v kolonkách „Hladiny výsledků“ a „Hladiny 
konstrukce“. 
 

 
Obr. 175  Dialogový panel VYZP – změna patra ve VYSech – výměna masek hladin 

 

 
Obr. 176  Dialogový panel VYZP – změna patra ve VYSech – výměna masek hladin 

 
 Nahradit: volba aktivuje možnosti podle obr. 120.  
Hladiny výsledků:  nastaví se nová maska hladin zobrazovaných výsledků 
Hladiny konstrukce:  nastaví se nová maska hladin zobrazovaných konstrukcí 
Prvek ve Vystru:  nastaví se nový textový řetězec v záhlaví stránky - Prvek 
 
Při volbě nahradit v prvním řádku je možno nadefinovat změnu masky: 
 
Nahradit výsledky: Původní maska výsledků čím: Nová maska výsledků 
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Hladiny konstrukce: Původní maska konstrukcí čím: Nová maska konstrukcí 
Nahradit Prvek: Původní řetězec v Prvek čím: Nová řetězec v Prvek 
 
Nastav podle:  Nastavení parametrů podle vybrané entity. 
 
Poznámka: Míní se náhrada textových řetězců v deklarace výsledků či konstrukcí (jako např. v příkaze 
Change Text). 
 
OK Cancel Help 
Vyvolá návrat do dwg souboru 
s výzvou: Ukaž entity Vysu: 
Select object: 

Vyvolá návrat do dwg souboru, 
zadané hodnoty jsou 
ignorovány. 

Vyvolá Help k příkazu 

 
VYTISK 
Příkaz VYTISK umožňuje automatický tisk jednotlivých stránek Protokolu – Vysu. Musí mu předcházet 
standardní AutoCADovský příkaz Plot, kterým se nadefinují parametry tisku. 
 

 
Obr. 177  Dialogový panel Plot 

 
V tomto panelu se nadefinuje mj. velikost stránky, její orientaci apod. Je potřeba zvolit parametr Windows< 
a poté vybrat v jedné stránce pomocí režimu „Snap“ „Node“ body v levém spodním a pravém horním rohu 
(nejsou viditelné) – které zajistí, že se vytiskne celá stránky s ohledem na netisknutelné zóny tiskáren. 
Z dialogu Plot je nutno odejít volbou OK. Parametry jsou tím uloženy v dwg souboru. Poté je možno použít 
příkaz VYTISK a ukázat stránky, které budou tištěny s parametry podle posledního použitého příkazu Plot. 
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Vybrané stránky se tisknou v pořadí zleva doprava a shora dolů tak, jak jsou v dwg umístěny. Příkaz VYTISK 
vyvolá výzvu v dialogovém řádku: 
 
Vyber stránky pro tisk:   
 

Poznámka: netisknutelné okraje neplatí  obecně pro každou tiskárnu: je to odladěné na tiskárny 
které používá RECOC, ale jiné tiskárny mohou mít okraje jiné. Lze zohlednit podle 
specifikace uživatele. 
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Export geometrie řešené konstrukce do otevřeného dwg souboru 

FEX 
Pomocí příkazu FEX se entity RENEX3D výpočtu transformují do „otevřených“ entit běžného AutoCADu v 3D 
zobrazení, přístupných všem uživatelům. Případně je možné konstrukci okótovat a použít v projektové 
dokumentaci. Na výběr jsou možnosti, které mají vliv na výslený export. 
 

 
Obr. 178  Dialogový panel FEX 

 
střednice: Vykreslí střednici prutových prvků 
opláštění: Vykreslí opláštění prtutových prvků. Jde v podstatě o vykreslení hladiny FPROCHY. 
 

  
Obr. 179  Dialogový panel Soubor DWG. 

 
Běžným způsobem se zadá jméno souboru, do kterého bude export uložen. 
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FEXOBL 
Pomocí příkazu FEXOBL lze jedním příkazem exportovat nejběžněji používané izoline ploch výztuže pro 
vybranou kombinaci. Současně lze exportovat vybrané oblasti, které lze použít pro další využití pomocí 
automaticky vyztužovacího programu z dílny firmy RECOC s názevem DESKA, po zadání požadované třídy 
betonářské oceli. 
 

 
Obr. 180  Dialogový panel FEXOBL 

 
Ocel:   42 odpovídá oceli B420 

50 odpovídá oceli B500 
55 odpovídá oceli B550 

Kombinace:   výběr požadované kombinace pro export ploch výztuže  
Hodnoty:   „průměrování“ hodnot se řídí stejnými pravidly jako v příkazu VYMA. 
 
Možnost vybrání vrstvy výztuže pro vykreslení. Lze nastavit uživatelskou paletu – její minimální a maximální 
hodnotu.  
 
 Uživatelská paleta   minimální (hodnota) maximální (hodnota) 
 Horní vnější:     aktivace uživatelské palety                                     cm^2(/m) 
 Horní střední: další volby analogicky 
 Dolní vnější: další volby analogicky 
 Dolní střední: další volby analogicky 
 Protlaky: vygenerují se kontrolované průřezy tam, kde bylo zadáno řešení protlačení (zatím 
ne u základových desek) 
 
Jméno souboru   - výběr místa a názvu souboru exportu v novém dialogovém okně. 

Poznámka: Směr výztuže oblasti je v Renexu dán směrem ve kterém je zadána příslušná vrstva 
výztuže v plošném prvku. Protože ale program DESKA umí pracovat pouze 
s obdélníkovými oblastmi výztuže, exportují se tímto příkazem pouze ty oblasti, jejiž směr 
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daný hranou oblasti je totožný se směrem odpovídající výztuže v plošném prvku zadaném 
příkazem NDIM. 

 Nově se exportuje i základní rastr výztuží definovaný příkazem NDIM 
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